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ПРЕДГОВОР

Иконографща je jedna од на)сложенщ'их дисциплина исшорще умешносши, xoja йроучава

и обуашпава йорекло, смисао и символику üojeduHux личности, шема и комйозицща у ликовним

умешносшима. У йрвом реду шумачи садржа) ликовних дела на основу кн>ижеиних сйиса Koju

су их инсйирисали и релшиозних концейцща Koje су у wuxoeoj основи и yiûeptyyje кулшурне и

исшорщске чиниоце koju су ушицали на гьихов насшанак. Поред шога, daje и слику духовног

живоша и умешничких cüipyjaiba ондашгьег времена.

У oeoj кгьизи шшамйано je йегинаесш радова и сшудща у KojuMa су исшражене иконо-

графске теме у срйском сликарсшву XIII и XIV века. Сваки рад чиниjedny шемашску целину.

ОбраЦене су üojedune фреске и циклуси из манасшира и цркава: ПеКке ûatupujapuiuje, Богоро

дице Л>евишке, Грачанице, Дечана, СоиоНана, Хиландара и Лескова, као и минщашуре из

Минхенског йсалшира, йисаног у Cpôuju. У гьима су уочене üojeduHocvüu важне за иконографщу

и н>ихов смисао шумачен je шексшовима хагиографске, омилишичке и химнографске садржине.

На iüaj начин су рщашн>ене udeje кшишора, eucoKOï свешшенсшва и сликара Koju су живели и

радили у средгъем веку. У oeoj кн>изи дошло je до uзpaжaja Hacmojawe да се ошкрще сушшина

udeja, Koje до сада нису биле уочене или су йогрегино шумачене. ПраНена je udejna основа сред-

Нговековне срйске умешносши Koja се сасшо]'ала у шежгъи ка мудросши, духовним йоукама,

лейоши и савршенсшву, Koja je одре^ивала начин живоша и духовног йонашагьа луди шога

времена. Главни цил ових йроучавагьа 6uoje да се средгьовековне йоруке, шеме и udeje у сликар

сшву йриближе и учине разумливим савременом човеку.

У средгьовековном сликарсшву нишша mije случайно Приказано eeh свака комйозицща

има ceoj дубли смисао, йоруку и симболику Kojy шреба уочиши и o6jacnuü7u. Flojedune фреске

и минщашуре, обраЦене у oeoj кгьизи, налазимо само у срйском сликарсшву, шшо сведочи о

високом образова/ьу и 3aeudmj кулшури црквених вeлuкoдocшojнuкa и кшишора, Koju су одре-

Цивали сликарски рейершоар или ушицали на /ьега.

Jedan 6poj радова йрви йуш се oбjaвлyje у oeoj кн>изи, а осшали су гишамйани panuje.

Чланци су йрешежно настали у оквиру üpojeKiTia Балканолошког инсшишуша САНУ „3ajed-

ничко и йосебно у ликовном изразу балканских народа" и шеме „Иконографща на Балкану

од XIII до XVIII века".

Прщашна ми je дужносш да се захвалим рецензеншима академику BojucAaey J. ЪуриНу

и научном советнику др Го$ку СубошиНу Koju су кгьшу Препоручили за шшамйу и нacшojaлu

да се она oójaeu. В. J. 'bypuhy dyïyjeM уз шо захвалносш за свесрдну дуШодишгьу йодршку

у раду. БЛагодаран сам академику Радовану СамарииНу, директору Балканолошког инсшишуша

САНУ, шшо се заложив да се кн>ша шшамйа у издагьу Инсшишуша. Захвалносш dyïyjeM и

Машици cpücKoj, у сшвари гьеном Оделегьу за ликовне умешносши и Институту за исшорщу

умешносши Филозофског факулшеша у Београду шшо су ради o6jaeAueaH>a усшуйили eehu

6poj фошографи/а из ceoje докуменшацще.
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Део средсшава за шшамйшье ове к/ьше обезбедила je Рейубличка зщедница науке Србще.

Балканолошки инсшишуш САНУ и аушор dyiyjy, йоред шога, блаюдарносш Рейубличком

заводу за зашшишу сйоменика кулшуре Србще, срйским Православным ейархщама: Далмашин-

CKoj (Шибеник), Бан>а гучко], Сремско] {Сремски Карловци) и Бачко] {Нови Сад), као и Бого

словском факулшешу Срйске йравославне цркве у Београду и Редакции кгьше „Задужбине

Косова" Koju су йрешходним ошкуйом jednoï дела тиража дойринели да се кн>ша шшамйа.

J. Радовановик
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ИКОНОГРАФЩА ФРЕСАКА ПРОТЕЗИСА ЦРКВЕ

СВ. АПОСТОЛА У ПЕЪИ

Фреске протезиса цркве Св. Апостола у ПеКи, иако без сумн>е cnaflajy у ред ико-

нографски на)занимл>ивщих код нас, доскора су готово биле непознате у Haiiioj научно)

литератури. Први рад о н>има дала je Надежда ДавидовиК-РадовановиК1, oöjacHHBUiH

све композищ^е и ньихову за^едничку повезаност са централном сценом „BH3Hje про

рока Данила". Нешто каснще об]авл>ен je и рад Гордане БабиК,2 Koja je покушала да

o6jacHH симболику фресака али при том учинила неколико крупних иконографских

грешака.

Фреске протезиса Св. Апостола у ПеЬи npnnaflajy првобитном живопису из сре

дине XIII века и због интересантних композитна и идс]а Koje су ту приказане заслужу}у

noTnyHHjy и дубл>у иконографску студщу него што je то досад учгаьено.

У ниши на неточном зиду протезиса цркве Св. Апостола у ПеКи3 приказана je

композитна како св. Сава (сты Оав(а)) (сл. 1), десно и ApceHHje I Сремац ((ар)сЬнн£)

(сл. 2), други ерпски архиепископ, лево служе проскомидщу.4 Да oôojnqa архиепископа

служе проскомидоцу доказу}е нъихово сликан>е у протезису као и свитак Kojn они држе

у рукама (на жалост, текст оба свитка je уништен). Они су мало сагли главе. Св. Сава

има тонзуру. Обучени су у полиставрион, епитрахшь и велики омофор. Изнад св. Саве

и Арсешца сликан je „Агнец на дискосу". У време живописан>а нише, на H>oj шп'е nocrojao

прозор, он je KacHHje отворен, тако да je Агнец пресечен на два дела, виде се остаци главе

и ногу. Изнад Агнеца je кивори)5 на четири стуба. Лево и десно од Агнеца приказан je

по jeflaH арханг)ео са рипидом у рукама, Kojn 03Ha4aBajy Законе Kojn служе. (Архангелу

са леве стране оштеНена je глава.) Изнад нише на неточном зиду приказан je „Ветхи)

денми" (К|Ткхи(«и днь/ии), сликан до nojaca (сл. 3). Има дугу седу косу и браду. Нимб je

крстает. Обучен je у хитон и химатион плаве 6oje. У лево} руци држи свитак (цртеж 1).

У прозору протезиса се налази текст диптиха из XIX века Kojn je читан на проско-

мидоци. У ньега су унета имена ерпских архиепископа, narpnjapaxa, епископа, игумана,

1 Н. ДавидовиЬ-РадовановиЬ, Фреска визи-

je Пророка Данила у цркви Св. Айосшола у ПеНко}

üaütpujaptuuju, Старине Косова и MeToxnje II—III,

Приштина 1963, 117—122.

* Г. БабиЬ, Символично значен* живойиса

у йрошезису Свеших Айосшола у Ilehu, Зборник

заштате споменика културе XV, Београд 1964,

173—181. БабиЬева се нарочито задржала на

симболици живопнеа. Живопису у ниши je дала

централно место у чланку, док се ДавидовиКева

опширни)е задржала на Визщи пророка Данила.

3 Св. Сава je учествовао у подизан>у и

украшавашу цркве Св. Апостола у Пе1ш, по

сведочанству архиепископа Никодима из 1319.

године (Jb. CTojaHOBHh, Сшари срйски зайиси и

нашйиси I, Београд 1902, бр. 22). Олтарски про

стор je дао живописати архиепископ Арсенще I

Сремац (Исшо, бр. 15). М. ЪоровиН-Лэубинко-

виН, Срйско зидно сликарешво XIII века, Београд

1965, 17; Р. Л>убинковиЬ, Црква Св. Айосшола у

ПеНи, Београд 1964, III—IV. У Св. Апостолима

je очуван портрет св. Саве из XIV в. У натпису

je сигниран као ктитор овог места светог.

* Пошто су фреске сликане у протезису,

Mopajy бита у вези с проскомидоцом и литурги-

joM и тако их треба тумачити.

5 Киворщ означава место где je распет

Христос, Migne, PG 98, 389.
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jepoMOHaxa и монаха Kojn су током векова живели и радили у манастиру ПеЬко)' патри-

japurajH.

„Изнад нише, на неточном зиду сликан je Старац дана, беле браде и косе, са сави-

jeHHM свитком у руци; очувана легенда об)'ашн>ава oeaj иконографски лик Бога Оца:

BfTkxHifiH днклш. Не разливе се по типу од фигура Старца дана сликаних у еванг)ел.у

Х1-ог века Par. gr. 74, fol. 1, на фрескама у Нерезима из 1164, и у Нередици из 1199".'

По тумачен>у Г. БабиЬ, BerxHj денми на фресци у ПеКи и на горе поменутим фрескама

и на париско) мини|атури jecTe Бог Отац а не Исус Христос. Да ли нам живопис у IlehKoj

патри)арши)'и може пружити неко друго решение? На {ужном зиду протезиса цркве

Св. Апостола у ПеКи сликана je „Визи]'а пророка Данила" из 7. главе шегове кньиге

на Kojoj je приказан Ветхи} денми сигниран као 1С ХС и са кретастим нимбом.7 Ако je

на Toj фресци BeTxnj денми Исус Христос, а то непобитно тврди сам натпис, не видим

разлог да би сликар на неточном зиду истог протезиса могао неког другог приказати

осим Христа као Ветхог денми. Сем тога и живопис у црквама Cpönje, Македонке, Грчке,

Бугарске и Pycnje пружа нам убедл>иве доказе да je BerxHj денми Исус Христос, друго

лице Св. Tpojmje, а не Бог Отац. У олтару Св. Софще у Охриду — живопис je из XI

века — приказана je „Лествица 1аковл>ева", као старозаветни симбол евхаристще. На

врху лествице — она je праслика Христа8 — je сегмент неба и у н>ему nonpeje Ветхог

денми 'О nakeôç rj/negtov.9 Сликанъе Лествице 7аковл>еве у олтару одговара светиньи

места, jep je она — по хришНанском схватан>у — с}единила небо и земл,у, пошто je Христос

CBojnM учешем, страданием и васкрееньем отворио л,удима поновни улазак у царство

небеско, измиривши род л>удски с Богом10 и искупио л»уде.п Пошто je то учинио Бог

Син, jacHO je зашто je Исус Христос као BerxHj денми приказан на врху лествице. То

нам noTBpÇyjy и речи Кирила, епископа туровског, у Слову въ новую нед-Ьлю по Пасц-fe:

„Bepyj ми Томо — каже му Христос — ja сам OHaj кога виде JaKOB ноНу на yrBprjeHoj

лествици; Taj ме опет позна духом, када се борих с н>им у Месопотамии. Тада му обеКах

да hy у иьеговом племену постати човек."1* У ексонартексу Богородице Лэевишке у Призре-

ну — фреске су настале 1307— 1309. године — приказана je и „Лествица 1аковл>ева"

а изнад н>е у сегменту неба nonpeje Исуса Христа, али не као Ветхог денми.13 Мег)у разним

симболима Koje има Лествица }аковл>ева у сликарству, она се налази и као симбол paeneha

Христовог.1*

У калоти jyroHCT04Hor кубета у манастиру Нерезима код Скошьа — фреске настале

1 1 64. године — насликан je, у округлом медаллну, Исус Христос BeTxnj денми ('О лаЛаюд

тыу Tjfieçwv).16 Изнад улазних врата у цркви Св. Апостола у ПеЬи, на западно) страни

зида, приказан je 1С ХС Ветхи Днми. Фреска je из XIV века.18 BeTxnj денми je често

сликан на тсритор^и ПеЬке патри)арши}е у XVI и XVII веку и увек je сигниран као

Гс ХС17

У Минхенском псалтиру, насталом у CpÖHjn у носледшо} четврти XIV века, у

илустраци)и 76, 2—3. псалма сликан je 1С ХС веть дньми са кретастим нимбом. Он испред

' Г. БабнИ, Символично значоье, 173.

' Н. ДапидовиН-РадовановиЬ, Фреска ви-

iiije, 120—121.

• I Moj. 28, 12; Кол. 1, 20; Ефес. 1, 10.

• С. РадлччиЬ, Upu.ioi за ucüopujy Hajcûta-

pujei oxpuùcKoi аикарешва, Зборннк радова Ви-

занто;юшког института VIII 2, Београд 1964,

362, сл. 52. Проф. Радо)чиЬ не тумачи лик Вет

хог денми нити нлгову везу с лествицом.

" Рим. 5, 10—11; II Кор. 5, 18—19; Ефес.

2, 16; Кол. 1, 20—22; I Петр. 3, 18.

11 Гал. 4, 4—5; I Кор. 1, 30.

'* К. Калайдовичъ, Памятники российской

емчесносши XII вЬка, Москва 1821, 25.

11 Н. КомненовиЬ, Из.южба средгьовеков-

них фрссака (каталог), Београд 1958, 32.

м W. Molsdorf, Christliche Symbolik der

mittelalterlichen Kunst, Leipzig 1926, S. 61, № 398.

11 Ф. Месеснел, Hajcüiapuju caoj фресака

V Нерезима, Гласник Скопског научног друштва

Vil—VIII, Скопле 1930, 120; В; Айналов,

Новый иконографический образъ Христа, Semina-

rium Kondakovianum II, Праг 1928, 23. Г. БабиЬ

се позива на Месеснела да je у Нерезима сликан

BeTXHj денми Бог Отац, а Месеснел тврди да je

ту сликан Христос.

'* V. R. Petkovic, La peinture serbe du moyen

âge I, Београд 1930, 75a.

11 С. ПетковиЬ, Зидно сликарешво на

ûodpy4jv Пепке ûaûïpujapmuje 1557—1614, Нови

Сад 1965, 67, 107—8; 149, 164, 175, 178, 181—3,

197—8, 201—2, 206, 211.
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себе држи бисту Еманушт, а у угловима су приказани евангелиста.18 У илустрацищ

Поновл>ених закона 32, 39—40. таког)е je приказан 1С ХС Ветхи денми.19

У Костуру, у Грчко), у цркви Св. врача из XII века, у сцени Благовести, измег)у

Богородице и архангела Гаврила има медал>он Христа Ветхог денми.20 У Св. Николи

Касничком из XII века сликан je Деисис и у ньему Христос лаЛ. гциедшг,21 а у Св. Стефану

из XII века Христос 'О яаХео r¡fiEQwv.%i

Црт. 1. МанастирПеКкапатри^арипца, црква Св. Апостола ;протезис: св. СаваСрпски

и Арсенще I Сремац, ктитори храма, служе проскомидщу пред Велики вход. Изнад

н>нх су Агнец и два ангела, а на врху Христос Ветхи денми. Десно: ан^ео приказан

као 1)акон

11 J. Strzygowski, Die Miniaturen des ser

bischen Psalters der Königl. Hof. und Staatsbibliothek

in München, Wien 1906, S. 43, Taf. XXV, Bd. 55.

О сликан>у Ветхог денми са бистом Емануила

на грудима, упор. Byzant. Zeitschrift XIII, 1904,

S. 291.

" Исто, S. 69. Taf. XLVIII, 111.

20 27. IIe/.exaviô>jç, Kaozogia I, Qeaaa?J.ovixr¡

1953, nlv. 14,1. На неточном зиду поткуполног

простора у манастиру Жичи, у сцени Благовес

ти, налази се представа Ветхог денми у меда-

л>ону.

11 Исшо, я/у. 59, 1.

" Исшо, nív. 89, 2.
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У бугарском живопису Исус Христос BeTxnj дендш сликан je у jeflHoj од купола

цркве у BojaHH из 1259. године,23 у Земену из XIV века2* и у Драгалевцима из XV века.25

На фресци, у зениту олтарског свода, у Св. Спасу у Нередици из 1199. године,

изнад Хетимасще, приказан je 1С ХС Ветхий деньми.26

У грчком еван^ел^у париске Националне библиотеке gr. 74, fol. 1 — чи)а се илустра-

ци)а наводи као доказ да je ту BeTxnj денми Бог Отац — приказан je на почетку Мате-

jeBor еванг)ел>а 'О ла?-шод у)/гедшу као старац са свитком у руци.27 Испод н>ега, лево

и десно je по jeflaH серафим. У средний илустрапэде je евангелист MaTej како пише еван-

г)ел>е. Испод н>ега croje Аврам и Исак, што je у вези са почетном MaTejeBor еванг}ел>а.

На почетку Марковог еванг)ел>а, fol. 64,28 у горшем делу je приказан Христос на престолу,

а лево и десно JoßaH Крстител, и пророк Hcanja, а у дошем делу илустращф евангелист

Марко пише еванг)ел>е. На почетку Лукиног еванг)ел>а, fol. 104, у горшем делу илустра-

nnje седи Христос, у средний пише Лука еванг)ел>е, а у дон»ем делу je сликан св. JoeaH

Крститегь.29 На почетку JoeaHOBor еванг)ел>а fol. 167, у горшем делу je сликан евангелист

JoBaH како пише еван1>ел>е, а у дошем делу лево je приказан Христос тридесетак година

стар, у средний као старац а десно као Емануил — EMANY.30

На свим овим илустраци)ама, иако je само на jeflHOM месту сигниран, приказан je

Исус Христос, jep су евангелиста забележили оно што je Христос учио и чинно за време

свог земал>ског живота, као и цео н>егов живот од рог)ен>а до вазнесеньа на небо. Зато

на почетку сваког еванг}ел,а имамо илустрацщ'у Христа, главне личности о коме пишу

евангелиста, а на почетку JoeaHOBor еванг)ел>а Христос je приказан као Емануил, Старац

и човек у пуном узрасту, како се Христос Haj4eiuhe и слика у хришЬанско) уметности.

На свим фрескама у CpönjH, Македонией, Tp4Koj, ByrapCKoj, Русщи, мишфтурама

париског еванг)ел>а gr. 74 и примерима Koje наводи L. Bréhier81 у jepMeHCKOM манускрипту,

Мистри и Атону, Ветхщ денми je Исус Христос, а ни на jeflHcj од наведених фресака

или мини)атура mije сликан Бог Отац.

QnroajyhH Ветхог денми као старца и ставл^упи поред н>ега натпис 1С ХС, средньо-

вековни сликари и шихови наручиоци су се држали текстова богослуженьа у KojnMa

се Христос назива Beranj денми. У Служби Сретен>у — празник je посвеНен Христовом

уношешу у храм — пева се: „Еетх'ш денкжи, иже законъ древле въ Gïh<ih давъ MwttK,

днесь /Иладенеи/ь видитса, h по законе, гакш закона творецъ, законъ исполни* . . .32 Еетх'ш

деньл»н лмаденствовавъ плотно, Датер'но д^евою во церковь приносится, своегш закона исполнял

шб'вцмше.*' /Иладенстввеши лине ради ветх?й, денкли . . .** Ново отроча натъ ветхаго ден<ии

чистаА д*во, родила еси.35 Еид* Дашилъ пророкъ твое рождество д*Ьво, вид* р^кснотивиш вои

стину, иже на престол* вид*к, егоже денли ветхаго возгласи. эв" За писце ових богослужбе-

них текстова Berxnj денми je Исус Христос.

Апостол и евангелист JoBaH видео je у откровешу на Патмосу Христа „као сина

40Be4Hjer, обучена у дугачку хал>ину, и опасана по прсима nojacoM златним. А глава

23 A. Grabar, La peinture religieuse en Bul

garie, Paris 1928, 118, 150.

" ИсШо, 188.

" Исто, 298.

" H. ПокровскШ, Eeamejtte et йамяшни-

кахъ иконографги Преимущественно визанйИйскихъ

ирусскихъ, СПБ 1892, XIII; Исти, Очерки йамяш-

никовъ христианской иконографш и искусства,

СПБ 1900, 270—71; История русского искусства,

том II, Москва 1954, 102.

Г. БабиК тврди да je у Нередици приказан

Бог Отац као Beranj денми, прихвата!yhn грешку,

L. Bréhier, Les peintures du rideau liturgique № 2

du monastère de Laura, Seminarium Kondakovianum

XI, Beograd 1940, 4—5. На свим примерима Koje

наводи L. Bréhier Ветхщ денми je Христос.

27 Evangiles avec peintures byzantines du

XIe siècle, Tome I. Reproduction des 361 miniatu

res du manuscrit grec 74 de la Bibliothèque Natio

nale Paris, стр. 3, сл. 1.

28 Псшо, 9, сл. 57.

" Memo, Tome II, стр. 1, сл. 92. За писца

увода BeTxnj денми je Отац.

30 Исто, 6—7, сл. 142.

al L. Bréhier, Les peintures, 5.

" На велико) вечерши Сретеньа, 2. фе-

бруара, на лит^и прва стихира самогласна.

33 На Сретен>е, на лити)и на ншье, глас 5,

Германово.

34 На велико) вечерн>и Сретенл, по 2.

стихословни, дедален глас 4.

35 Октоих, глас 5, Канон часному и живо-

TBopjaiuMeMy кресту у петак на )утрен>у, после 1.

канона Богородичен, TBopeHHje Кир JooKpa.

33 Октоих, глас 3, у среду на повечер^у.

Канон молебни npecBeToj Богородици, после 9.

песме канона на нтье.
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ньегова и коса би)'аше би)ела као би)ела вуна, као cHHjer; а очи шегове као пламен огшени' '

(Апок. 1, 13—14). JoBaH je видео Христа старца, али се он не назива Ветхи)' денми, као

код пророка Данила.

Бог Отац je ретко приказиван у crapoj уметности и то само у композици}ама а не

и сам, а када je сликан, то je обично била рука Koja се по)авл>у)е из сегмента неба или

je уместо Оца сликан Син37 — што у сцени у ПеНи и на ротулусу из Лавре mije cny4aj.

Данилово пророштво 7, 9 „Престоли се поставите и Старац дана седе" на фрескама у

Србщи, Македонии, EyrapcKoj, Pycnjn и др. протумачено je да се односи на Исуса Христа,

а такво тумачеше eacrynajy и црквени песници. У Pycnjn je сликаше Бога Оца као Старца

дана узело маха у XVI и XVII веку. На сабору 1544. године то je било забрашено. Било

je допуштено сликанье Бога Оца као старца ;едино у илустраци}ама Апокалипсе 1ована

Богослова. Бога Оца нико Huje видео и зато je забраньено шегово сликаше. Када пророк

Данило говори да je видео Ветхог денми, то под Ветхим денми, по мишл>е1ьу сабора,

не треба разумети Бога Оца, Beh Бога Сина у ньеговом другом доласку. Овакво тумачен>е

Даниловом пророштву дали су и оци московског сабора 1666/1667. године.38

Тако су Ветхог денми схватили и неки црквени писци. „Беле власи представл^у

вечност. Кажу да припада)у ономе ко nocrojn од почетка, Старцу дана; а ипак je он био

жртвован због нас недавно, узевши лик детета при инкарнации", читамо у списима

Михаила Акомината, писца компилатора XII века. Ме^утим, oeaj аутор само парафра-

зира мисли о Старцу дана принетог на жртву да би га л>уди познали.39 Те nrjeje су биле

формулисане joui у VI—VII веку и npnnncyjy ce Anapejn из Цесарке: „Принет на жртву

за нас недавно, он je ипак стар; joui тачнще, он je вечит, а символ н>егове вечности су

седе власи."40 Наведении местима покушава Г. БабиК да докаже да je BeTxuj денми

(Стар данима) Бог Отац, а она доказу}е супротно. Ако je у питашу крена жртва Сина,

а то сигурно произлази из текстова, може бити речи само о Богу Сину као Ветхом денми,

а никако о жртви Бога Оца, jep Отац никада mije био жртвован, нити je узео облик детета.

„Чести су noKyuiajn приказиваньа еухаристичке жртве и односа Бога Оца и Сина

у приноше&у, односно приман>у те жртве . . .41 Па и сликари апсиде протезиса у цркви

Св. Апостола у ПеЬи изражава}у на CBoj начин овакве догматске nueje."42 „Текстови

разних црквених писаца — наставл>а Г. БабиЬ — били су изванредно популарни у време

цариградских синода из 1 156— 1 157. и 1 166. као и читав низ година пре и после тих дога-

r)aja, када се званично расправл>ало о прима!у Оца над Сином43 у приманьу еухаристичке

жртве. У литургсфком циклусу слика у ПеКи, као и оном у Нередици из 1 199. године,

Бог Отац npucycTByje приношеньу жртве и молитвама за спас верних. Дух догматских

распри очевидан je на овим сликама. И док je у ПеЬи тешко утврдити да ли се сликана

сцена може свести на }едан одре1)ени моменат литурпце, у другим случа}евима где су

фреске из XIII и XIV века очуване у протезису као у црквама у Мелнику, у Мате)чи,

и у Л>уботену, може се веровати да оне mrycrpyjy обред проскомщцце везан за протезис.

Занимл>иво je да се у тим илустращн'ама проскомид^е, Tj. припреманьа еухаристичких

дарова Koje симболизу}е Агнец и apxnjepejn с инструментима, не пojaвл>yje Бог Отац.

Позната je, мег)утим, мшифтура Koja nnycTpyje анафору у присуству Оца; сачувана je

у илустрованом грчком ротулусу XIV века из манастира Лавре на Атосу, Но 2."44 Мини-

)атура долази после дон'алога измену свештеника и верних а што претходи почетку мо

литве литурпф 'О ûv ôéanoia KvQie &eè. С десне стране налази се трпеза са црвеним

37 Н. Detzel, Christliche Iconographie I,

Freiburg im В. 1894, S. 66—69; К. Künstle, Ico

nographie der christlichen Kunst I, Freiburg im B.

1928, 233.

" H. ПокровскШ, Очерки, 270—2; Исти,

EeameAÏe, XXIII.

*• Зашто je Христос принет на жртву

o6jauiH>eHo je у сваком уцбенику православие

догматике.

,0 Г. БабиЬ, Символично значен*, 178.

J1 Ilcüio, 178. Таквнх приказа нема ни у

cpncKoj ни у BH3aHTHjci<oj средн>овековно) умет

ности. Односи Бога Оца и Христа у вези са при

ношением и примаялм евхаристи)ске жртве фор-

мулисани су у Св. писму и текстовима nHTyprnja.

" Исшо, 178.

" Отац je у мени и ja у н>ему (Job. 10, 38);

Христос je jenHocymaH са Оцем. Ко види мене

види Оца (Job. 14, 9; упор. 17, 10; 14, 11). Ja и

Отац смо jeflHO (Job. 10, 30; 8, 19; 17, 21). Никада

ce HHje распрашьало о примату Оца над Сином

у приман>у евхаристичке жртве, него да ли се

свакодневна euxapiicrnja приноси свим или

1кчединим лицима Св. Tpojnue. О томе опшир-

ни)е у даллм излагашу.

" Г. БабиК, Символично значен*, 178.
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прскривачем и зеленим украсима, а изнад украса je )едан херувим на златно} основи;

на трпези се налазе дискос и путир. Испред часне трпезе je свештеник и чита молитву

с разви)'еног свитка kojh држи у рукама. Одежде и глава су оштеЬени. Позади ньега je

1)акон Kojn држи свитак. Иза н>их су два аколута, виде се само главе. Изнад ове групе

по}авл>у}е се небески Отац на дуги измену две групе ангела Kojn му се miaaajy. Старац

беле браде и косе изгледа као Старац дана из BH3Hje пророка Данила.4* „Ова изванредно

занимл>ива миниjai ура симболично npra<a3yje део литурпце везан за олтарски простор,48

управо главни моменат церемони)е када се после Всликог входа 4irrajy молитве Koje

прате полагайте еухаристичких дарова на олтар и н>ихово освеНенье силаском Светога

Духа. А Бог Отац бди над освеЬевъем еухаристичке жртве.

Рекло би се да и у ПеЬи слика сугерише исто значеше иако je употреблена onurraja

и ancrpaKTHHja иконографска формула: Бог Отац бди над освеКешем симболично прика-

зане жртве — Христа Агнеца."47

У ових неколико одломака аутор je помешао одлуке цариградских синода, текстове

проскомидоц'е и литурпц'е и фреске. А све je ово против ньеговог тумаченьа комплико-

ваног живописа у ПеЬи.

Тврдити да je „у ПеЬи тешко утврдити да ли се сликана сцена може свести на

jeflaH одре^ени моменат лигури^е,"48 и фреске из ПеЬи доводити у везу с мишп'атуром

на ротулусу из Лавре je немогуЬе, jep се те две композици}е измену себе различу. У

ПеЬи je илустрован одре^ени текст литургще. У молитви „Никтоже достоин" — иста

je и у BacnnnjeBoj и Златоустов литургии — Koja се чита док се пева „Иже херувими",

а предложени дарови се налазе у протезису и joui нису пренети на часну трпезу, свештеник

или епископ се моли: „. . . Ради неисказаног и неизмерног човекол>убл>а свог, непро-

мешьиво и неизменл.иво си постао човек и био си нам Apxnjepej . . . Зато молимо Тебе

. . . оспособи ме силом Твога Св. Духа, да обучен у благодат свештенства, предстанем

овом светом престолу Твом, и CBeuiTeHOflejcTByjeM свето и пречисто Tßoje Тело и пре-

часну крв ... и молим Ти се да не окренеш лице Tßoje од мене . . . него ме удостой да

Ти ja грешни и недосн^ни слуга Tßoj принесем ове дарове: jep си Ти Kojn приноси и

Kojn се приносит, kojh прима и ко'}и ce pa3flaje, Христе Боже наш . . ."4в

Из ове молитве ce jacHO види да се Христос призива да благослови служашчег и

да je он „KojH приноси (жртву), Kojn се приносиш (на жртву), Kojn прима (жртву евха-

pncTHjy) и Kojn ce pa3flaje" (у св. та]ни). Све ово имамо приказано на фресци у ПеЬи —

apxHjepejH св. Сава и Apceraije врше проскомид^у (када apxujepeju служе литурги)у,

они су слика Христа и представл^у Христа),50 Христос Агнец лежи на дискосу као

жртва и исти Христос као BeTxnj денми ту жртву прима.

Евхариспф je централни нерв хришЬанског живота.51 Она се не свршава само

речима Спасителе: „Примите, jaflnre . . ." и „Пи]те од Hcja вси ..." и не само речнма

*• L. Bréhier, Les peintures, 4. Код н>ега je

опис мимцатуре потпушци од описа Г. БабиЬ.

" Као да се литурпца служи ван олтара.

" Г. Бабип, Символично значе/ье, 178.

" Исто, 178.

" Божансшвена Auûtypïuja св. Зована Зла

тоуста, превео са грчког jepol)aKOK Jycnm Сп.

ПоповиЬ, Београд 1922, 53—4. По неким рукопи-

сима, по поставл>ешу св. дарова на часну трпезу

свештеник говори: ,,Подражава)уЬи ангелским

чиновима Kojn невндллшо носе даре, jep си ти

kojh приноси, Kojn се приносиш, ко;и примаш и

Kojn се разда)еш." (С. Д. Муретовъ, Истори

чески» обзоръ чинойослЬдованхя йроскомидШ, Чте

ния вь обществЬ любителей духовною йросвЬщетя,

св. за май, Москва 1893, S9S).

40 Migne, PG 87/Ш, 3985; PG 155, 289—

292; Прво прилази apxiijepej . . . представл^уЬи

тако онога i<ojn се за нас жртвовао (Migne, PG

155, 296). ApxHjepej на литурпци символизу)е

Христа, а Христос je apxnjepej по чину Мелхисе-

декову (Jenp. 8, 1), и сам je свршилац TajHe ев-

харистще и oceehyje дарове . . . Свештеник или

apxnjepej приноси, а Спасител, дарове прима.

И зато што он самог себе приноси, зато се и

говори да je он „Kojn приноси и Kojn се прино

сиш .. ." (Migne, PG 155, 476—481). У евха-

ристи)и Исус Христос je сам жртва, сам свеште

ник, сам жртвеник, сам Бог, сам човек, сам Цар,

сам Apxnjepej, сам Jante, све je за нас био (Ив.

ДмитревскШ, Историческое, догматическое и таин

ственное изъясненхе божественной лишурйи, СПБ

1884, 190). Кирил, патрщарх )ерусалимски, го

вори о Христу apxnjepejy и о Христово) жртвн:

„Ja видим дете Koje на земл>и приноси жртву

према закону, али Koje на небу прима побожне

жртве свих. Ja га видим на херувимском трону

где седи као што долине Богу. Он je сам без

греха и принет je на жртву ради очишКен>а гре-

хова, али он je сам ко)и прима жртву и све чисти

од греха. Он je жртва, он je Apxnjepej, он je

олтар ... Он je Агнец, он je Пастир, он je Jar-

fce . . ." (Migne, PG 140, 165).

" Архимандрить Киприанъ, Евхарисшгя,

Парижъ 1947, 25.
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епиклезе „Сотвори убо хлеб cej . . ." него целим чинопоследованэем, свим контекстима

молитава.82 У току служевьа литурпце служашчи се у га^единим молитвама oôpaha Оцу,

Св. Духу и Сину. У молитви канона евхарисще praefatio говори ce о TBopa4Koj делат-

ности Бога Оца; следеке молитве sanctusa и anamnesis прославл>а)у искупител>ски подвиг

оваплоЬеног Сина, а у молитви epiclesis призива се Св. Дух.53

У току среднъег века на проскомидии je било у употреби неколико молитава у

копима се служашчи обраКа Христу, а не Богу Оцу. Сада се чита молитва: „Боже, Боже

наш, HeöecHHj хлеб ..." у Kojoj се служашчи моли Господу да „благослови ово предло

жение (хлеб и вино) и прими га у CBoj наднебесни жртвеник; опомени се оних koj'h Ти га

принесоше, и оне за Koje принесоше . . ."54 Уместо ове молитве, у Васили]'ево) и Злато-

устово) литурги)и ce у VIII—IX веку, и каоице, читала друга молитва, упуЬена Богу

Сину а не Оцу: „Господе Боже наш, Kojn си себе предложио као Агнеца непорочна за

живот света, погледа) на нас, на хлеб ова) и на чашу ову и учини их пречистим телом

TßojHM и часном крвл>у Tbojom у причешКу душе и тела, jep се освети и прослави све-

часно и великолепно име TBoje".55 У ^едном словенском рукописном служабнику уместо

молитве предложевъа читала се молитва, Koje нема ни у старим ни у новим грчким служаб-

ницима: „Господе, Исусе Христе, хлебе небесни ко)и си се предложио за живот света,

винограде истинити, погледа) на ове даре и прими их у cBoj пренебесни жртвеник."88

У молитви на проскомидии, после сипаша воде и вина у путир, читала се у средшем

веку молитва Koja се сада не налази ни у словенском ни у грчком служабнику, a Koja

ce ynyhyje Христу: „Господе Боже, благи човекол,упче, погледа) на вино ово и благослови

га као што си благословио извор 1аковл,ев и бан>у Силоамску, и чашу светих tboj'hx

апостола предложи и славу CBojy )"ави. И пошал»и благодат на вино ово и благослови

га Духом Твощм Светим . . ."57 Из наведених текстова видимо да се у средшовековним

словенским рукописима служабника свештеници нису обраЬали у молитви само Богу

Оцу да благослови предложене дарове него и Сину, кощ се као Агнец приноси на жртву.

То je било у сагласности са православном литургиком.

Поред наведених има join jeflHa молитва у литургии, a Koja се налази и у данашнъим

служабницима, у Kojoj се служашчи директно обраКа Исусу Христу: „4yj, Господе Исусе

Христе Боже наш, из свог светог станишта и са престола славе царства свог, и дог)и да

нас осветиш Ти, Kojn си овде невидл»иво с нама; и yflocTojn нас да нам cßojoM моНном

руком предаш пречисто тело CBoje и пречисту крв, а кроз нас и свему народу."58

И одлуке цариградских сабора из 1 1 56. и 1 1 58, a Koje су се, по мишл.ен>у Г. БабиЬ,

одразиле на живопис у протезису у ПеКи таког)е he нам потврдити да je изнад нише сликани

BeTxnj денми Христос, а не Бог Отац.

За време владавине цара Мано)ла Комнина по;авио се у Византией спор о евха-

ристи)и као жртви Kojy je принео Христос за грехе целога света. Проблем je био да ли се

евхарисща приноси само Богу Оцу и Св. Духу или се она приноси и Богу Сину, односно

свим лицима Св. Тро)'ице. Да би се тачно утврдило православно, црквено ученье, био je

26. jaHyapa 1156. сазван сабор у Цариграду коме су присуствовали цар MaHojno Комнин,

патриарх Константин Хлиарен и друга црквена лица. На сабору су била истакнута два

мишл,еньа. Прво су заступали Михаило Солунски и Евста-пн'е Драчки. По н>иховом

учен>у, евхаристи)а као жртва приноси се само Богу Оцу и Богу Св. Духу, али не и Богу

Сину. Ко мисли flpyK4Hje — тврдили су они — Taj уводи нестори}анску jepec, jep дели

jeflHor Христа на два лица — на лице Koje се жpтвyje и на лице Koje ту жртву прима.

Друга група, Kojoj je припадала огромна веНина сабора, била je против овог мшшьеша.

БЬено ученее образложио je новопоставл>ени руски митрополит Константин (родом Грк),

тврдеЬи да се евхарисщска жртва приносила од почетна и у свим временима до данас

не jeflHHOMe безначалном Оцу Уединороднога, него и самоме Сину kojh je постао човек

" Исшо, 194.

" Исшо, 217.

64 Божансшвена лишургща . . ., 26.

64 F. Е. Brightman, Liturgies Eastern and

Western I, Oxford 1896, 309—310.

" M. И. Орловъ, ЛишурЯя св. Васимя

Великого, СПБ 1909, 25. Орлов je критички

издао текст Васильеве литурги|е служеЬи се

грчким и словенским рукописима од VIII до

XVII века и штампаним издакима до XIX века

закл>учно.

" Исшо, 21.

'* Божансшвена .luiûypiuja . . . превод, 80.
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и Св. Духу, и да сва три лица Св. Тро)'ице учеству)у у примашу жртве и да се тако и

приноси свакодневно евхариспцска жртва. ВеКина чланова сабора се потпуно сагласила

са o6jauiH>eH>eM. За потврду свога мишл>е1ьа чланови сабора наводили су два сведочанства.

У првом се изабраним местима из св. отаца доказивало да се у евхаристищ приноси на

жртву истинити Агнец бож)и, Син бож)'и, а у другом сведочанству потврг)ено je ученье

да Син бож|и у jeflHO исто време jecre жртва Богу и она) kojh се жртву}е и Kojn жртву

прима. За ово тврг)енье одлучу)'уКу улогу су имале речи Св. Васили)а Великог из молитве

„Никтоже flocTojHH ..." у H.eroBoj литурги]И (оне се налазе и у Златоустово)' литургии)

„. . . Jep си Ти Kojn приноси, Kojn се приносит, Kojn прима и Kojn се разда)'е ..."

ai yàg ó TiQoctpèQOiv %aí TZQocrfeQÓ/ievog xal áyiá^cov %ai âyiaÇofxevoç XQl(Trè . . . Сабор je бацио

анатему на све оне kojh су се супротставили aeroBoj одлуци. После извесног колебала,

Михаило Солунски и Евстати|е Драчки одрекли су се свога мшшьеша.

Мег)утим, на овоме се спор нще завршио. На сабору осушено мипньеае ширили

су и проповедали учени професор Никифор Василаки и професор и г)акон Велике цркве

у Цариграду Сотирих Пантевген, назначен за антиохи^ског патриарха. Сотирих je cBoje

мисли излагао у облику Платонових диалога и имао присталица. Зато je поново био

сазван сабор у Влахернском дворцу, у присуству цара Мано]ла Комнина, цариградског

патрщарха, представника 1'ерусалимске, бугарске, кипарске цркве, многих епископа,

свештеника, монаха и Закона. На сабору je тражено да се свако лице H3jacHH о спору.

Сотирих je остао у ман,ини и захтевао je одлагаше сабора да би за себе придобио неке

ньегове чланове. Цар Мано}ло je устао у одбрану учеша донетог на сабору 1 1 56. године.

Сотирих се напослетку одрекао свога мшшьенъа и осудио CBoje богословске саставе.

Сабор je Сотириха осудио и лишио сваке свештене дужности. Oeaj сабор je заседао 12.

и 13. Maja 1 158, а не 1 157, како je мислио Успенски. 89

Одлуке цариградских сабора ce ocnaibajy на старо црквено учен>е и на текс/ молитве

„Никтоже достоин" Koja се чита за време певан>а херувике, а веН смо утврдили да je

н>ен caдpжaj илустрован у протезису у ПеКи. Све то непобитно доказу)е да je ту приказан

Исус Христос као BeTxnj денми, и да у ПеКи немамо приказаног Бога Оца Kojn бди над

освеКен>ем жртве, као што je тврдила Г. БабиК.

Ово компликовано литургичко и богословско учен>е, поред сликаньа у ПеКи, огледа

се и у живопису у ниши протезиса цркве у Л>уботену из око 1348. године, где je Христос

приказан као Агнец на дискосу, лево и десно од н>ега по )едан apxnjepej, а изнад нъих и

Агнеца je nonpcje Христа Емануила Kojn благосил>а и apxnjepeje и Агнец,80 односно

Kojn принесене дарове прима.

* * *

Пошто je утврг)ено да je у ПеЬи и у Л>уботену илустрована молитва „Никтоже

достоин", ocraje, за недовольно обавештене, проблем зашто apxnjepejn на овим приказима

врше проскомидоцу у време певан>а херувике. То се ослаша на литургичко ученье и праксу.

Када apxnjepej служи св. литургщ'у, проскомидише посебно после читаша молитве „Ник

тоже достоин", док се лева херувика.81 А у ПеЬи св. Сава и св. Apceraije I Сремац врше

" Migne, PG 140, 130—153; 193—197; 0.

Успенсюй, Богословское и философское движете

вь Визаншш XI и XII вЬковъ, ЖМНП св. за окт.,

1891, 290—299; А. П. Лебедевъ, Исторически

очерки сосшояшя визаншхиско-восшочной церкви

ошь конца XIfo до Половины XVîo вЬка, изд. вто

рое, Москва 1902, 125—130; Ф. Успенсюй,

Очерки йо исшорш визами, образованности, СПБ

1892, 215—224.

,0 V. R. Petkovic, La peinture serbe du moyen

âge I, pl. 132 b; Исти, Живойис цркве y Лубошену,

Гласник Скопског научног друштва II, св. 1—2,

Скошье 1927, 120.

У MaTejnKy, у ниши северног параклиса,

насликани су св. Bacmraje Велики и JoeaH Злато

уст како се когоьем дотичу Агнеца, као и у Лзубо-

тену (В. Р. ПетковиК, Црква у Лубошену, 120»

G. Millet, La vision de Pierre d'Alexandrie, Mélanges

Charles Diehl II, Paris 1930, 108—109, сл. 2). У

Мате)иКу недостачу Христос изнад apxHjepeja и

аш)ели Koje имамо у ПеКи.

У цркви Св. Николе у Мелнику приказан

je Христос агнец на дискосу, лево и десно од

шега по )едан ан!)ео са рипидом од палми, али

недост^у епископи и Христос изнад Агнеца,

Koje имамо у ПеКи (A. Stransky, Les ruines de

l'église de St. Nicolas à Melnic, Atti del V Congresso

internazionale di studi byzantini II, Roma 1940,

424).

Ив. ДмитревскМ, Историческое, догма

тическое ... 1 1 1 ; Архимандрить Киприанъ,

Евхаристия, 1 53 ; С. Д. Муретовъ, Исшорическгй
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проскомиди)'у пред Велики вход. То нще само симболички него je то био и историйки

факат у ITehir. По )едном каснщем запису архиепископа Никодима, св. Сава je подигао

и украсио цркву Св Апостола,62 а Apcemije I Сремац je живописао олтарски простор,

као што се види из очуваног натписа.83 Према томе, у ПеЬи оба ктитора врше проско-

мидщу, што je изузетно у старом српском живопису. Ова сцена he се нешто изменена

KacHHje поновити у манастиру Дечанима, где су таког)е приказани св. Сава, са затвореним

еванг)ел>ем у лево} руци, и св. Арсенще I Сремац, са путиром у лево} руци, а десном руком

благосщьа}у Христа Агнеца испред себе, али изнад н,их се не налази Христос као у ПеЬи.61

Да ли je ApceHHje I Сремац за живота сликан у ПеНи, то je посебан проблем и о

н>ему распраагьа С. Мандий.*5

На илустращци у грчком ротулусу из Лавре на Атосу № 2, из XIV века — о aoj

je напред било више речи — налази се испред текста молитве 'О öv Залога KvQie &eè

mnr¡Q navroxQÓrwQM Kojy епископ или свештеник чита док се пева „Достойно и правЕдно

естъ noKrtdHATHCA 0ц8 и ей» . . ." За ову илустрацщу L. Bréhier67 je мислио да представл>а

везу измену божанске литурги}е и земал>ског света. У молитви се служашчи обраКа

Господу да je дослано тебе хвалити, тебе благосил>ати и клан>ати се и „tibi еаавнтн

ЕДИНаГО В0ИСТИМН8 CSIUarO Era, И TtB-b ПрИНОСИТИ СЕрДЦЕЛЛ» COKpSUJÉHHhiaVh и ДИХ^Ь cvhhçehïa

сиовеснИю cïio Г/113ЖВ8 наш$: гакш ты еси даровавый нлмъ. познат'Е твоеа истины." Да je

Господар неба и земл>е и сваке твари видл>иве и невидл>иве. Говори о Христу: „оче

седа нашЕгш 1йса Хр'та, вмикагш Era и сгмситма, оуповаш'А tuuiifrw, иже есть мвразъ

твоеа ваагости" и о Св. Духу, а потом да Господа славе анг)ели, арханйели, престоли . . .в8

У молитви се помшье Бог Отац, Син и Св. Дух као и мноштво ангела, и зато су

они сликани око Господа на илустращщ. На мишфтури у ротулусу je сликан Бог Син

Kojn се помивъе у молитви и у песми „Достойно . . ." Васильеве литурпче. Ни на {едном

приказу у српском и византи}ском сликарству XI—XIV века Бог Отац HHje сликан сам

у л>удском облику. JeflHHe приказе Оца у л>удском облику имамо код нас у сликаау Св.

Tpojnne у манастиру MaTejnhy,69 цркви Св. Константина и телене у Охриду, у илустро-

ваном Минхенском псалтиру70 и у старозаветним симболима Св. Tpojnne. На миюц'атури

из Лавре сликан je Христос као BeTxnj денми.71

обзоръ..., Чтения въ . . . св. за iwaj 1893, 588.

После умиваша руку, за време певан>а херувим-

ске песме, apxnjepej кади престо говореКи педе-

сети псалам, потом кади жртвеник и давши

кадионицу, почмье проскомиди)у од речи „иску-

пилъ ны еси ..." до Kpaja, а после свршетка

проскомиди)е — Велики вход. Apxnjepej ocTaje у

олтару (Муретовъ, op. cit., 590). По apxnjepejcKHM

служабницима, чин проскомид^е свршавао се

пред Велики вход, а по неким словенским руко-

писима XIV века, ту се вршило подробно поми-

н>ан>е и читали се диптиси у Koje су унесени и

свети. На Kpajy нам je познат служабник по

коме епископ при ваг)ен>у честица, пре Великог

входа, помшье свете по чину проскомиди)е (Му

ретовъ, Исшорическгй обзоръ, 592).

У XVIII веку чин проскомидще се разли-

Kyje. Apxnjepej прво чита молитву „Никтоже

достоин", затим умива руке и пред трпезом

говори три пута „Иже херувими". Apxnjepej

потом иде у жртвеник и узима просфору и из

н>е вади честице за владара и остале живе хри-

шКане и за себе. Потом вади честице за умрле Чи

нок ник-ъ йрШршгкагш СфмногаУжеЛА, Москва 1760.

•* Л>. Сто)ановиЬ, Сшари срй. зайиси /, бр.

22, стр. 52.

13 Ifciîio, бр. 15, стр. 6—7.

• 1 В. Р. ПетковиК — "Б. БошковиК, Мана-

сшир Дечани II, Београд 1941, 55, таб. CCLI.

•5 Рад je у штампи. Г. БабиК, Символично

значен*, 181, тврди да je живопис у протезису

настао после 1263. године, не H3janiH>aBajyhH се

да ли je ApceHHje сликан за живота или после

с.мрти. ApceHHje je умро 1266, а после неколико

година, а пре 1271, проглашен je за свеца.

" F. Е. Brightman, Liturgies Eastern, 321

" L. Bréhier, Les peintures, 5; Pl. I. 1.

" ГовореКи о певаньу песме ,,Досто)но и

праведно jecT . . ." jeflaH средшовековни тумач

литурпче каже: „Свештеник прилази са слобо

дой престолу благодати бож(е, са искреним ерцем

у исповедакьу вере, произносеКи Богу и разго-

Bapajyhii лично с н>им, не кроз облак као некада

Mojcej у скинн)и, него откривеним лицем гледа-

jyhn славу Господшу. (Свештеник) бива упознат

са богопознашем и вером Св. Tpojnue и лично

разговара с Богом о TajHaMa, приносеКи Tajне у

та)нама, сакривено од векова и родова; а сада

откривено нама nojaBOM Сина бож)ег, оно што

нам je oöjaBHo )единородни Син kojh се налази у

наргоу Оца" (PG 98, 429).

*8 V. R. Petkovié, La peinture serbe du moyen

âge II, Beograd 1934.

70 J. Strzygowski, Die Miniaturen des ser

bischen Psalters, S. 57, Taf. XXXVII, сл. 85.

71 На мозаицима y цркви Sant' Apollinare

Nuovo y Равени илустрован je текст литургще

Апостолских установа и 1аковл>еве литурпц'е у

KojHMa je изложена економща спасен>а кроз

Христа. На мозаицима je приказан Христос у не-
беском терусалиму, а не Бог Отац, иако се н>ему

молитва ynyhyje, због крви Христове (Л. Мирко-

виК, Мозаици равенских базилика, Зборник радова

Византолошког института IX, Београд 1966,

266—7, 270—1).

9

http://www.balkaninstitut.com



*

Одлуке цариградског сабора из 1 1 66. године — сазван je због спора око тумачен>а

Христових речи: „Отац Moj веЬи je од мене" (Job. 14, 28)72 — нису илустроване у протезису

у ПеЬи нити у другим црквама и манастирима на територи)и среднлвековне Cpönje,

као hito je тврдила Г. БабиЬ.

*

У прозору нротезиса, ко)и je много KacHHje отворен, у темену свода насликан je

у XIX веку „Арханг)ео господн>и" (А. Г.), приказан до колена. Он je у облацима. Обучен

je у хал>ину жуте 6oje са зеленим цветовима. Крила су раширена. Позадина je тамно-

нлапа. Архан1)ео држи у рукама по ]едян свитак са именима архиепископа, naTpHjapaxa,

митрополита, архимандрита, игумана, jepoMOHaxa и монаха.73

* * *

На )ужном зиду у npBoj зони нротезиса Св. Апостола у ПеЬи — неточно од врата

Koja в:>де из протезиса у олтар — приказан je „Пророк Данило у рову" [П(роро)кь Дан(и<1ь)

кь р(о)н*] (сл. 4). Пророк je насликан у фронталном ставу, у традиционално) ношнъи и

капици. У позадини je неЬина. Више Данилове главе, на лево) страни, je ан1)ео ko¡h га

je спасао. Очуван je десни део тела и главе, остало je уништено.74 Ан!)ео je главу окренуо

мало улепо, а руку je испружио ирема Данилу (цртеж 2). Ова композищп'а je доста ретка

у BH3aHTHjci<OM и словенском живопису. У ПеЬи, СопоЬанима, око 1345. године7* и Ку-

чевишту7* имамо илустровану 6. главу кн>иге пророка Данила; у Дечанима77 je илустро-

вана сцена како Авакум доноси храну Данилу, као и у цркви Св. Петра и Павла у Трнову,

из XIV века.78

Сликашс Данила у рову с лавовима у протезису je у вези с проскомиди}ом и евха-

pncTHjoM. Ова KOMiio3HHHja je од првих векова хришЬанства схваКена као праобраз вас-

креенл Христовог на je зато увек везана с евхаристщом. Данило je праслика Христа

и обично ее слика измену два лава, а Спасител> je распет измену два разбо)ника. Ров

ее понекад ириказу)е као гроб Христов, а н>ега je цар запечатио;79 слично су поступили

и jeupejcKii apxHjepejH и садуке)и са Спасителевим гробом.80

'* Н. УспенскШ, Бо1ословское и философ

ское, ЖМНП св. за окт. 1891, 303—315; А. П.

Лс-Ослеп'Ь, Псшоричесые очерки, 131—6.

,а Г. БабиЬ, Снмю.тчно значаье, 173,

шипе да je у окпиру нроэора исписан дугачак

текст joui нсочншЬен и нечитак. МеЬутим, текст

je у нре.мс писала женог планка био потпуно

читл.нп.

Текст диптиха, изучен неких малнх измена,

ofijnmio je M. С. Мнло>еннЬ, Ilyûioûuc дела Праве

(Cuiape) Србц/'е II, Београд 1872. 247—8. Он га

je препнсао са диптиха испнеаног на даецн Koju

je препнсао са crapujer текста нгуман Хаин

Гифанло.

У Општем листу из TTaTpiijapuiiije пеЬке од

М. С. Miciojciiuha. Београд 1872, 74—82, пмамо

имена архиепископа и narpiiiapaxa. док су архн-

jepcjii, нгу.манн, jepoMOiiacii и монасн нзостав-

.'ьенн.

Код М. С. Miuiojeeiiha (Нушойис, 247)

после apxuicpcja Данила долазе JoaniiM, Симеон

и HiiKuiaj, Koju су у прозору протезиса нзбрн-

санн.

У Ошитем листу, 74, после naTpujapxa

ApceHiija II долазе Никодим, Прохор и Никанор,

Kojnx у прозору протезиса нема.

Текст поменика се не штампа пошто je из

XIX века и Huje повезан са иконографщ'ом фре-

сака у протезису.

" Н. ДавндоинЬ-РадовановиЬ, Фреска ви-

3uje, 1 1 7.

71 В. Р. ПетковиЬ, npeî.ied црквених ейоме-

ника кроз йовесницу cpücKoi народа, Београд 1950,

306.

;* llciüo, 165.

:: В. Р. ПетковиЬ — Ъ. БошковнЬ, Мана-

аиир Дечани II, Београд 1941, сл. CCLIII; М.

ТатиЬ-ЪурнЬ, Даты меЬу лавовима — iсдан

Пример новгородске сликарске школе XV века,

Зборннк радона Народног M\-3eja v Београду II,

Београд 1959, 158.

" М. ТатнЬ-ЪурнЬ, Даши Mebv лавовима,

158.

т' Дан. 6, 17.

" Мат. 27, 66.
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Данилово спасение из jaivie с лавовима je симбол васкрсен>а Христовог Koje се вер-

нима приказу)е на Ускрс, с kojhm je у HajTeura>oj вези.81

Данилов боравак у рову с лавовима и неке друге сцене из ньеговог живота озна-

чава;у евхаристщу као обед и жртву.82 Данила je из рева с лавовима Христос спасао

сигурне смрти, а вернима се у Tajmi причешЬа npeflaje истинско тело и истинска крв

Христова ради опраштанъа грехова и доби)'ан>а вечног живота Kojn he им дати Христос у

дан свог другог доласка, када he достч^'не васкренути у живот вечни.83

На неточном — унутраиньем — довратку врата Koja воде из протезиса у олтар

насликан je арханг)ео обучен у г)аконско одело: бели стихар с орарем. Коса je дуга и пада

на рамена. Арханг)ео jeoKpeHyr северу. У руци држи дарохранилннцу (turris eucharistica).

Да арханг)ео има крила, леио се види на фресци, a jeflaH аутор je видео само Закона: „А

на улазу у протезис сликан ie )'едан свети г)акон."84

Ъакони се често cликajy у ерпском и визаниц'ском живопису и то махом у олтару

иоред врата, jep je нъихова дужност била у CTapoj цркви да пазе на врата. У цркви Св.

Апостола у ПеЬи, поред врата Koja воде из олтара у г)аконикон, сликан je г)акон Исаврще.

Служение Закона у литурги)и одговара служен>у ангела, а сами г)акони ггредставл»а}у

анг)еле. Ъаконски орар означава крила ангела,8* KojHMa непрестано лете и служе Богу,

као и готовост ангела да врше вол>у бoжjy.

Ъакони су сликани с дарохранилницом у руци, jep су они у првим вековима хриш-

Ьанстьа носили куЬи причешЬе онима Kojn нису могли доЬи у цркву на литурпфг.88

Дарохранилннцу, кивот, носили су г)акони у нашим старим манастирима на литургтци

на Великом входу.87 У манастиру Хиландару 1)акон и сада, уочи великих празника на

почетку свеноЬног бден^а при каг)ен>у, носи на рамену малу цркву од сребра (свакако

дарохранилннцу).88

На ;ужном зиду, у npßoj зони, западно од врата Koja воде из протезиса у олтар,

приказано je „Пока]ан,е Давидово" (Пророки Натань нзоб<1ИЧ<1£ть Давида цра), подел»ено

у две сцене: ка;ан.е Давидово и onpoujTaj греха. У десном делу композици}е je архитек

тура а испред н>е приказан je пророк Натан, седи старац с дутом косом и брадом, окренут

истоку. Он je десну руку испружио испред себе. Испред Натанових ногу клечи цар Давид

(очуван je део круне, тела и испружене руке). У левом делу композици)е (onpourraj греха)

" Н. Detzel, Christliche Iconographie I, 466.

Нарочито je ca Ускрсом y вези евхаристи)а,

KojoM ce одувек почин>ало славл>ен>е Ускрса.

Hajßehe та)не страдан>а, смрти и васкрсен>а Хри

стова . . . oöjaBJbvjy се и обзнан.у)у у евхаристии,

у Kojoj, као на Ускрс, за)едно страдамо са Хри

стом умртвл>ен>ем тела и чишЬегьем од греха, те

за)едно са Христом и васкреавамо, и тако се на)-

реалжце спасавамо и спремамо себи улазак у

царство небеско. Славл>ен>е Ускрса од стране

цркве евхаристи)ом ни)'е само сеЬаше на страдание

И васкре но стварно понавл>ан>е крене жртве и

васкрсен>а, и стварно извршеше нашег спасен>а.

Отуда nocTojn на)тешн>а веза измену Ускрса,

Пасхе и евхаристи^е, и евхарнсти;а има CBoj Haj-

дубл>и смисао на Ускрс, као TajHa искупллаа

кроз смрт и васкрсен>е Господа, као та)на вечног

живота (Job. 6). Према томе и евхариепца je

славл>ен>е страдан>а и Ускрса.

По славл>е1ьу, суштини и смислу евхари-

craja се поклапа са Ускрсом, то je jeflHo исто, jep

je евхаристи;а безкрвно понавл>ан>е крвне жртве

на крету (paeneha са ускрсом).

Ускрс се има празновати (славити) до

другог доласка Христова, Kojn he тако^е бити у

време Пасхе.

Када се говори о хришЬанском празнику

паскрсен>а, треба разликовати славл>ен>е недел.с

и Ускрса. Неделя, дан господней, je седмично

славл>ен>е васкреенл Христова, а Ускрс je го-

дишше славл>ен>е васкреа Христова . . . Према

томе, свака недел>а je била тако реКи Ускрс, и

свака евхаристи)а je славл>ен>е Ускрса . . . Свака

седмица у години са CBojiiM богослужением иде и

стреми ка недел>и, славлешу Ускрса са евхари-

crajoM. Цео круг свакодневног богослуженл

опет иде и стреми ка литурп^и, уколико може

да се врши, славллк.у Ускрса у току je;mor

дана. Дакле, суштина богослужен>а и црквене

године je славл>ен>е ускрса Христова и евхарн-

CTHje (Л. МирковиЬ, Хеоршолоща, Београд 1961,

195, 197, 176, 196).

" К. Künstle, Iconographie, 18—19. На

проскомидии се из треЬе просфоре вади девет

честнца у част девет чинова, а прва честица се

вади у част пророка, од ко)их се Данило, као

)едлн од Haj3Ha4ajHHjHX, помике са MojeejoM и

Ароном, Или)ом и телисе)ем, Давидом и JecejeM. . .

" OHaj Kojn je васкрсао Лазара — говори

се у Апостолским установама и другим списима

из првих векова хришЬанства — Kojn je JoHy

извукао живог и неповре!)еног из утробе морског

чудовишта после три дана, спасао три младиЬа

из ужарене пеЬи и Данила из рова с лавовима,

Taj (Христос) има силу да нас поврати у живот.

•4 Г. БабиЬ, Символично значен*, 179.

" Migne, PG 87/III, 3988; PG 98, 385.

" Л. MupKOBnh — Ж. Татип, Марков

манасшир, Нови Сад 1925, 33.

87 Исшо, 33.

»" Исшо, 33.
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приказан je цар Давид са круном на глави (фреска je толико оштеКена да се не види на

Kojy je страну Давид окренут). Испред н>ега CTojn анг)ео, окренут ка Давиду (сл. 5). Он

у деснс-j руци држи исукани мач и као да га ставл>а у корице (цртеж 2) . Позади Давида

je архитектура. Композищца je много оштеНена.89

Композищца Давидовог noKajaiba je доста ретка у српском средньовековном сли-

карству. Поред фреске у ПеЬи сретамо je у jyжнoм вестибилу Богородичине цркве у Сту-

деници из 1209. године (ретуширана je 1568), таког)е у вези са евхариспфм, у }ужно)

певници манастира Милешеве, око 1234. године90 и на галерщ'и Св. Софите у Охриду

из XIV века, Kojy проф. С. Радо]чиК доводи у везу са ПремудрошКу, jep je сликана поред

васел>енских сабора.91

noKajafte Давидово у ПеКи je приказано у протезису и самим тим je у вези са евха-

pncTHjoM. У току литурп^е епископ, свештеник и г)акон више пута 4irrajy педесети псалам,

Kojn има наслов: „Псалам Давидов. Када дог)е пророк Натан, пошто би код BmcaBeje".

Педесети псалам чита свештеник или г)акон у себи после отпуста на проскомидии док

кади олтар и целу цркву. 82 После читаньа молитве „Никтоже достоин . . .", док се пева

херувика, свештеник чита педесети псалам.93 После поставл»ена св. дарова на часну

трпезу, после Великог входа, свештеник их покрива воздухом и кади говореКи 20. и 21.

стих педесетог псалма.94 За време канона евхаристще таког)е ce 4HTajy стихови педесетог

псалма. БудуЬи да je oeaj псалам литургщски, природно je што je илустрован у протезису,

3ajeflHO са другим старозаветним литургичким композюпфма, и то Помашем Дави-

довим.

У Минхенском псалтиру, насталом у Cpönjn у последи^ четврти XIV века, педесети

псалам je илустрован мищфтуром на Kojoj je noKajaae Давидово приказано у две сцене:

на горшем делу Натан npeÖairyje Давиду грех — иза цара на престолу crojn анг)ео са ису-

каним мачем; на дон>ем делу показано je noKajaibe Давидово, он пада на земл>у и пророк

га благосшьа, а анг)ео враКа мач у корице.96

У ПеЬи нема BmcaBeje, као грешница и жена mije могла бити сликана у протезису,

али се често слика у Пока)ан>у Давидовом. Приказано je само Kajaae Давидово и onpourraj

греха, jep anrjeo Bpaha мач у корице. По светогорском приручнику96 Натан држи свитак

на коме пише: „Господ je грех TBoj узео."

" Н. ДавидовиК-РадовановиН, Фреска вн-

3uje, 117.

"° С. Paflojnnh, Милешева, Београд 1963,

76.

81 С. Радс^чиК, Фреска Пока/'шьа Давидо

вог у oxpudcKoj Св. Софи/и, Старинар, н. с. IX—X,

Београд 1959, 134.

"г Л. МирковиЬ, Православна лишургика

II, 64. Умиван>е руку, по неким словенским руко-

писима, вршило се и пре облачен>а (С. Д. Муре-

товъ, Исшорическш, св. за ма), 1893, 580). А по

другим рукописима, после „Умыю" читао се

педесети псалам (Исшо, 580).

"3 Л. МнрковиЬ, Православна лишуршка

II, 82.

" Исшо, 83.

*5 J. Strzygowski, Die Miniaturen des ser

bischen Psalters, 34—35, Taf. XVII. О илустро-

ван>у Давидовог noKaja&a у византщским руко

писима види опширнще код С. Радо)чиЬа,Фреска

Пока)ан>а Давидовог, 133—5.

" Didron — Schaefer, Das Handbuch der

Malerei vom Berge Athos, Trier 1855, § 153, стр.

130.

У педесетом псалму Давид транш милост,

jep се узда у човекол>убл>е 6oH<je. Где je милост,

ту нема греха, a mije потребан суд (Migne, PO

53, 565—6.). Шта значи мол>ен>е за милост?

Молити у Господа милост значи тражити н>егово

царство, Koje je Христос обеЬао даровати онима

Kojn га ишту. И не само н>ега него и све остало у

чему iiMajy потребу (Migne, PO 150, 396—8.).

У молитви Господи^ се моли ,,да дог)е царство

TBoje (Мат. 6, 10). Иштите Hajnpe царства бож)ега

— рекао je Христос — и правде н>егове, и ово

he вам се све Додати" (Мат. 6, 33).

Давид je учинио грех са женом V'pnje

XeTejima. Потпуним noi<ajaH>eM он je примио

onpourraj греха (II Сам. 12, 13.). Ко je учинио

велики грех, н>ему треба велика милост (Migne,

PG 80, 1240—1). Пророк моли да не буде лишен

Св. Духа, како би могао поново пророковати и

писати (Пс. 50, 13.). Да би Давид могао чистим

устима и чистим срцем хвалити Господа, он му je

послао оправдание, а опрашташе греха je изнад

приношеша жртава животинка — Давид их je

много приносно — а за право noKajaH>e je потребна

века жртва — скрушено срце (о Давидовом

noKajaiby вид. onuiupunje код Теодорита Кирског

PG 80, 624—29; 1249; Hans-Joachim Kraus, Psal

men, I Teilband, Neukirchen Kreis Moers 1961,

383—391).

У педесетом псалму Давид тражи да му

Господ даде чисто срце: „Учини ми, Боже,

чисто срце, и дух прав понови у мени" (Пс. 50,

10.), а у еванг)ел>у се каже „Благо онима Kojn су

чистога срца, jep he Бога видетн" (Мат. 5, 8).

Из чистог срца излази све што je чисто, а не

чисто срце je извор свих зала и греха (Мат. 7,

21—2). Само чисто срце je без греха, а очистити

срце значи избацити из н>ега сваки грех. За

cnaceibe je потребно noKajaibe (Лук. 13, 3, 5;

II Петр. 3, 9), а за noKajaae je потребно и приз

нание греха (I Днев. 6, 29; Пс. 50, 3; Дела Ап. 2,

37—8; Jai<. 4, 9).

12

http://www.balkaninstitut.com



Давид je иослао Урщу XeTejmia y прве борбене редове да погине. По MojaijeBOM

закону, убиство je требало откупити крвл>у убице." JeepejcKH закон je смрКу кажн>авао

за убиство.'8 Поред убиства Ypnje, Давид je починио и други грех, прел>убу са шеговом

женом BHTcaeejoM, а прел>уба je била забрашена,9' и кажшавана je смрКу.100

Господ mije Давида казнио смрКу због убиства и прел»убе, веЬ му je грех опростио,

а псалам Kojn je Давид после тога спевао постао je симбол сваког искреног noKajaaa и

зато се више од осталих употреблава на богослужоьу: на литургии, малом noBenepjy,

полуноНници, треЬем часу . . . Натан je рекао Давиду: „И Господ je пронио грех TBoj;

неКеш умрети."101

У }аковл>ево} литурпци, у молитви проскомиди)е, свештеник се моли Господу

да принесене дарове (хлеб и вино) прими: „. . . Боже, nonieflaj на ову нашу умну службу

и прими je као што си примио Авел»еве дарове, MojcnjeBa и Аронова свештенства, Саму-

илове жртве измиревъа, Давидово noKajaH>e, Захар^ино ка1)ен>е, као што си примио

из руку св. апостола ову истиниту службу, тако прими из руку нас грешних предложене

ове дарове."102 Давидово noKajaH>e се овде H3jeflHa4yje са приношеньем предложених

дарова и службой свештеника. Теодорит Студит, говореКи о пока}ницима Kojn улазе

у цркву, каже: „ПролазеКи кроз врата овог храма, 3Haj да треба да принесеш дух сокру

шен и то he бити жртва Kojy he Господ примити,"103 служеЬи се речима Давидовим из

педесетог псалма, стих 17.

Изнад ríoKajaH>a Давидовог, у дpyгoj зони, приказана je лежеЬа фигура пророка.

Лице му je младо, голобрадо, очи затворене. Главу je окренуо мало удесно, десну руку

ставио под главу, а леву испружио и положио на лево колено. На глави има зелену малу

капицу, карактеристичну за пророка Данила (сл. 6). Обучен je у хал>ину са украсима

око врата (цртеж 2). Више Даниловог ореола je био натпис, сада уништен. Изнад Дани-

ловог тела je натпис у четири реда; сачуван je маши део из Kojer се може прочитати само

неколико речи:

CT . . . ЕСЕИВЕ <иисЬд|

тЕчаш. : пр'кдк ни/нк: тисвци • ттщлмь пр-Ьдьсто*

.... Ml НИ. Е&ВЕрЬЗ°ШЕ. Е И «КЛГШДИПЫЮ'к ■ H3ÇdK|j

Текст се може реконструисати и гласно би:

I а : i к KiiA'k\-h доидеже пистоли по]ст[4Внш]( се и ке[тк\н днь]<ии rk.u

(\vkKd orkHEHd] течдш[е] и\1'кдк нили»: тис8 i е • тис81иа<мк и^кдкгто'к[^ и] т[$ слШлХб ■

сядь ck.u н к]нн[г]с u'BEÇb3°mE r[f] и $жасЕ ce дша «uo-fc и зракь [мои пролкни се на мм].

Из текста натииса ca3HajeMO да je узет из гаьиге пророка Данила 7, 9—10, 15, 28, а он je

од пророка {едини имао визщу Ветхог денми.104

На целом зиду изнад лежеКег Данила и Данила у рову с лавовима сликан je у сре-

дини 1С ХС BíThXH днь<ии, приказан у кружно} мандорли како седа на престолу са насло-

ном. На седишту престола je jacryK. У ореолу je крст. Христос je приказан као сед старац

дуге косе и браде. Лице je доста оштеЬено. Обучен je у дон>у белу и горшу тамноцрвену

хал>ину. Десну руку je испружио у страну у висини рамена и н>ом благосил>а, а у лево}

придржава отворену юьигу на левом колену (на жалост, текст je уништен). Ноге су босе.

Лева нога и део престола су оштеЬени.

»' I Moj. 9, 6; IV Moj. 35, 33; II Сам. 4,

11; I Цар. 21, 19; Приче 1, 18; Мат. 26, 52.

" II Moj. 21, 12; 14, 15; III Moj. 24, 17;

IV Moj. 35, 16—21; V Moj. 19, 11—3; Мат.

26, 52.

" II Moj. 20, 14; III Moj. 18, 20; V Moj.

5, 8; Мат. 5, 27; Map. 10, 19; Лук. 18, 20; Рим.

13, 9; Jai<. 2. 11.

100 III Moj. 20, 10, 14; V Moj. 22, 22—4;

Job. 8, 5.

101 II Сам. 12, 13.

,ог F. E. Brightman, Liturgies Eastern, 48.

l" Migne, PG 90, 1796.

104 H. ДавидовиК-РадовановиИ, Фреска eu-

3uje, 118. Христова делатност — а старозаветни

догами су били праслике новозаветиих — мла-

дост и цео н>егов живот до доласка на .[ордан

npao6pa3yjy се у проскомидии и литургщи огла

шение од малог входа, а нарочито у читашу

енан!)ел>а. Све je то период старозаветних пра-

образа, пророчке типолог^е, закона сЬни и

гадаюй (Архимандритъ Киприанъ, ЕвхарнсШя,

160). Антифони су пророштва пророка Kojn су

проповедали долазак Сина божи(а (Migne, PG

98 , 401). Пророке означава)у они Kojn neeajy

пророчке песме, jep пророци Христа наговешта-

ваху (Migne, PG 155, 292—3). Те фигуративно

праслике Ст. завета имамо у протезису у Hehn и

у вези су са проскомидщом и литурпцом.

13

http://www.balkaninstitut.com



С леве стране Христа насликана су, у првом реду, четири ангела (сл. 7). Лица су

им млада, окренута удесно ка Христу. Коса им je дуга. Први и треКи анг)ео су обучени

у царско одело са лоросом, богато украшено златом и драгим камешем, а други и четвртн

су обучени у хал>ину с огртачем. Ан^ели у руци држе по жезло. Позади ангела у првом

реду назире се мноштво других ангела, виде им се само ореоли. Анг)ели у првом реду

су приказани до колена, а испред н,их je ограда, свакако ограда paja, Koja ce nojaB^yje

на сликама paja у Страшном суду или paja из кога су изгнани Адам и Ева.105

С десне стране Христове приказана су три ангела, тако!}е до колена (сл. 8). Они су

мало окренути улево, ка Спасител>у. Први и други су обучени у халину с огртачем, а

треЬи у дивитисион са лоросом. Испред анг)ела je ограда paja. Позади аих мноштво ангела,

виде им се само ореоли.

Десно од Спасителе, испод нъегових ногу и ограде paja, приказана je Опьена река,

Koja истиче испод ньеговог престола и ногу и у млазевима тече на исток — испод целе

ограде paja.

H. ДавидовиЬ-РадовановиН припада заслуга што je ова фреска протумачена. Она

je зактьучила да je ту илустровано „Царство Христово", Koje he он дати вернима при

свом другом доласку.104

Г. БабиК107 се узгред задржала и на „Виз^и пророка Данила", доводеЬи je у везу

са далматиком у Ватикану, на Kojoj нема приказа визи)е пророка Данила ни Дгнила.108

ЛежеНа фигура je пророк Данило. Он je )едини од пророка имао визщу Ветхог

денми,109 а текст исписан изнад ibera узет je из н>егове кн>иге 7, 9—10, 15, 28.

Кн>ига пророка Данила се дели на два дела: исторщски од 1. до 6. главе, у ко)ем

су описани догами из живота пророка Данила на вавилонском и перап'ском двору,

и пророчки од 7. до 12. главе, у KojeM je изложено виденье о светским монархи)ама и

царству Mecnje. Иако су различите по садржини, оба дела кнъиге говоре о бож)ем царству

и H>eroBoj моКи над многобоштвом. Земал>ска царства су пролазна а шихови владари

зависе од Бога, jep влада)у народима по н>еговом допуштеньу.110

BH3nja „Небеског царства" у ПеКи je сликана према 7. глави кн»иге пророка Данила,

Koja се по садржа}у дели на два дела. У првом делу 7, 1—14. говори се о визщи пророка,

у другом делу 7, 15—27. je тумачевье; последней, 28. стих, садржи заюьучак. Пророк

je BH3Hjy имао ноЬуш и зато je приказан са затвореним очима како спава. У ПеКи je сликан

почетак визи)е како Данило спава, док симболи царства нису сликани иако су предви-

г)ени светогорском ермшпфм,112 и средвьи део BH3nje — Христос цар у свом царству.

Пророк Данило oraicyje у 7. глави четири царства Koja су против царства бож}ег.

Нарочито je четврти цар жестоки нещлцател,.113 Десет рогова четврте звери означава)у

десет царева, а последней, )еданаести, рог означава последньег цара у том царству, гони-

тел>а светих.114 После н>егове смрти открива се вечно царство бож}е.118 Под )еданаестим

рогом четврте звери, по мшшъешу црквених тумача, треба видети цара Антиоха Епи-

фана, Kojn je праобраз последньег непрщатела цркве Христове — антихриста, Kojn he

говорити гордо и богохулно,11' али he бити бачен у je3epo опьено, Koje гори.117 Зато

у BH3HjH пророка Данила треба видети други Христов долазак, царство Христово у

коме he он доЬи да суди живим и мртвим.118 Тако су га разумели и св. оци.119

lui Л. МирковиЬ, Ограда paja у кашаком-

6ама Рима и ранохришЪанским гробницама у

rieuyjy и Нишу, Старинар IX—X, Београд 1959,

215; Исти, СшарохришЛанска ipobuuua у Нишу,

Старинар V—VI, Београд 1955, 62—3.

10, Фреска eu3uje, 119—23.

10' Символично значен*, 179, нап. 16.

10* G. Millet, Broderies religieuses de style

byzantm, Paris 1947, CLI.

10, Дан. 7, 9.

110 A. Разумовсшй, Святой Пророкъ Дамиль

и eio киша, CÍIB 1891, 28.

1,1 Дан. 7, 2.

1,1 Didron— Schaefer, Das Handbuch, § 188,

стр. 139. Начин приказиван>а Данилове визите

у НеЬи и слш<ан>а i<oje препоручу)е epMimuja

разлику)у се. Ермини^а говори да се ова шина

односи на други Христов долазак.

1" Дан. 7, 19—23.

114 Дан. 7, 24—5.

11 * Дан. 7, 26—8; А. РазумовскШ, Свяшой

йророкь Датль, 67—8; 75—89.

Апок. 13, 3—5; А. Разу.мовскш, Свяшой

йророкь Данглъ, 72—3;94—5.

Апок. 19, 20.

"» Дан. 12, 3; упор. I Кор. 15, 25—8;

Рим. 14, 10; II Кор. 5, 2—10; II Сол. I, 5—9;

Апок. 20, 11— 15.

Migne, PG 10, 684 sq; PC 56, 230—4;

PO 81, 1425, 1433—7.
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После владавине четири царства и шихових царева наступиЬе владавина петог

царства — Сина човечщег, коме je дата власт, царство и слава да би му служили свети

народа вишшега.120

Црт. 2. ПеЬка naTpiijapmuja, црква Св. Апостола; протезис: Пророк Данило у рову с лавовима; десно je

IIoKajaibc Давидово. Горе je Данилова визи)а небеског царства и Страшног суда (Данило 7, 9—10, 15, 28)

Визща Данилова у протезису у ПеЬи miycrpyje „Царство Христово" и Христа

цара вечног царства у н»ему,т Koje he он дати праведнима при свом другом доласку.

Други долазак Христов je у вези с првим. Цшь првог доласка je био об)авл>иван>е ученьа

о Богу и спасеньу, и измиреше л.уди с Богом,122 и установл>ен>е светих TajHH да би се кроз

н>их л>уди спасавали. Други долазак Христов je у вези са судом над л»удима.123 Taj до

лазак he бити у слави.124 Зато je у ПеЬи Христос приказан у мандорли — знаку вечне

славе, а верни he тада видети Господа као што jecre.125 Спасител» je без греха, а симбол

120 Дан. 7, 27.

1,1 Пс. 44, 6; Ис. 9, 6; Дан. 7, 14, 27;

Лук. 1, 33; Jeep. 1, 8; Апок. 11, 15.

"« Рим. 5, 10—11; II Кор. 5, 18—9; Еф.

2, 16; Кол. 1, 20—2.

1,1 Мат. 16, 27; 25, 31—46; Map. 8, 38;

II Тим. 4, 19; Апок. 20, 11—3.

121 Мат, 25, 31.

I Job. 3, 2.
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шегове унутрашн>е чистоте je као снег бела хагьина у Kojy je обучен.1-6 Он je и цар и долази

у царству своме128" да napyje,127 а обучен je у тамноцрвену горн>у хал>ину. Христове власи

су седе и симбол су аегове вечности.1*8

Христос he доЬи у пламену и опьу,12в }ьегов престо je „као пламен опьени"130 и

симболизу}е ревност 6c>ujy према свету, а н>ено простирайте на свако живо биЬе — реком

огньеном „Koja излазаше и тещцаше испред aera."131 Огшена река означава и божанску

eHeprajy и л>утн>у Христову на грешнике.132 У ПеКи je река сликана како излази испод

престола Христовог и ногу ньегових и треба да сажеже све грешнике.133

Христос долази да суди делима.134 Када судила седне, кн>иге he се отворити —

Христос држи отворену кньигу — jep je у н>има записано свако дело и сваки грех Kojn

су л>уди учинили.136 Тада he се судити речима,138 мислима137 и CBa4Hja квъига дела he

се отворити на Страшном суду,138 а ко je записан у кн>изи живота, уживаЬе вечну славу.139

Спасител> je приказан са мноштвом ангела Kojn га окружу)у jep су позвани да учест-

Byjy у суду. То се слаже са натписом поред лежеЬег Данила: „ТисуКа тасуЬа служаше

му, и десет тисуЬа по десет тисуЬа crajaxy пред н>им."140 О своме другом доласку Христос

je рекао да he доЬи са анг)елима CBojHM.141 А кад дог)е Син човечи)и у слави CBojoj и сви

свети анг)ели с н>име, онда he сести на престолу славе CBoje. И caöpahe се пред н>им сви

народи.142 Испред ангела у ПеЬи je ограда paja, у KojeM се анВели налазе и пре Страшног

суда, a Koja дели OHaj свет од овога.143

Последней суд над светом и установл>ен>е вечног царства бож)ег за све верне —

Христос се налази у царству своме и у н>ему he он догш при другом доласку144 — из-

вршиКе Христос. Зато га je сликар у ПеЬи сигнирао 1С ХС вггьхн днь/ин. Бог Отац сав

суд даде Сину.145 Резултат суда je потпуно уништеше безбожничке силе оличене у четири

звери.14*

Христос долази да napyje147 и укине смрт,148 а верни he царовати за}едно са шим

после аеговог другог доласка.14' За верне вечно блаженство cacrojahe се у томе што

he увек бита са Христом150 и у за)едници са блаженим духовима.151

MecnjaHCKO пророштво у 7. глави Данилове) налази се у стиху 13. и 14, а значение

пророштва у стиховима 18, 22. и 27. исте главе.152 Тада he Сину човечи)ем служити

сви народи и свеци вишвьега he преузети власт.

Тумачи Данилове 7. главе говоре да се визи)а односи на царство Христово и други

въегов долазак. Тако je ову главу схватио и Aimpej Рубллв, сликар Успенског собора

у Владимиру, у Руси)и, из XV века, и у „Страшном суду" илустровао и звери — символе

J. Kirchen, Die Hauptweissagungen des

Buches Daniel, Treuenbrietzen ¡898, 23.

1И» Мат. 16, 18.

,г: Дан. 7, 14; Апок. Il, 15.

124 Migne, PG 106, 228.

Пс. 49, 3; II Сол. 1, 8.

130 Дан. 7, 9.

131 Дан. 7, 10.

1,1 J. Kirchen, Die Hauptweissagungen 23.

Упор. Die Schriften des Alten Testaments II, 3,

Göttingen, 1925, 299.

H. ПокровскГй, Страшный судъ es

йамяшникахъ визаншгйскаю и русского искусства,

Труды VI археологическаго съ-Ьзда въ ОдессЬ,

томъ III, Одесса 1887, 368.

134 Мат. 16, 27; 25, 35—45; Рим 2, 6;

II Кор. 5, 10; Jan. 2, 13; Апок. 2, 23; 20, 12—3;

22, 12.

133 Ис. 4, 3; Дан. 12, 1; Пс. 68, 29j Фил.

4, 3; Апок. 3, 5; 13, 8. итд. И као што c\\tmje

употребл>ава)у записе на суду, тако je и овде.

И као што се записи не чита)у зато да би cyynija

разумео крнвицу, него да би се видела правед-

ност суда . . . Праведни судила xohe да сазна и

зна дела, али отвара кшнгу (Migne, PG 56, 231).

Мат. 5, 22; 12, 36—7; Дудина поел,

стих 1 5.

137 Рим. 2, 16; Апок. 20, 12.

"* Дан. 7, 10; Апок. 20, 12.

"•Дан. 12, 1; Фил. 4, 3; Апок. 3, 5;

2, I, 27.

140 Дан. 7, 10.

141 Мат. 16, 27; 24, 30; Map. 8, 38.

14S Мат. 25, 31—2.

143 Упор. Л. МирковиЬ, СшарохришНан-

ска гробница, 62, сл. II—13.

144 Мат. 16, 28.

145 Job. 5, 22.

,4« Дан. 7, 11—2. Упор. Die Schriften des

Alten Testaments, 296—99.

147 Ис. 24, 23; Дан. 7, 14; Апок. 11, 15.

148 I Кор. 15, 23, 26.

Дан. 7, 27; II Тим. 2, 21; Апок. 5, 10;

20, 6; 22, 5.

1J° Мат. 26, 29; Job. 12, 26; 13, 36; 14, 3;

17, 24; II Кор. 5, 8; Филип. 1, 23; I Сол. 4, 17;

I Job. 3, 2; Апок. 7, 17; 14, 4; 22, 3—4.

111 Jeep. 12, 22—4; Мат. 8, 11; Лук. 13,

28—9.

¡it J. Kirchen, Die Hauptweissagungen, 23—4*
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четири царства.153 У светогорско) ермини)и Данилова BH3Hja je протумачена да се односи

на други Христов долазак и слика се у сценама Страшног суда.164 У цркви Св. апостола

Петра и Павла у Тутину, из средине XVII века, на западном зиду изнад улазних врата,

приказан je пророк Данило како спава. Више н>ега je архан^ео Михаиле Поред Данила

je исписан грчки текст 'eOewQovv gojç 5те Oqóvoi 'eréd^aav, xai naÀcuôç r\(ieq(bv 'enáBr¡ro . . .

узет из кн>иге пророка Данила 7, 9: „Гледах док престоли не бише поставл>ени и Стар

данима седе." Около Данила je опширно илустрован „Страшни суд", jeflaH од на)инте-

ресантнщих страшних судова у ерпском сликарству XVII века.

Исто тако и црквени песници ко)и су писали службу пророку Данилу под 17. де-

цембром, у Данилове) визи)и виде други Христов долазак. „Разумно научи се Данило,

човекол>упче, TBojnM та}нама: на облацима те као Судщу и цара виде, чистотой ума."186

„На престолу онога што седи окруженог анг}елима, онога Kojn je непостижан, видео си

Судщу, заиста праведнога, пророче дивни, задивио си се ужасном и страшном вш)ен>у,

показао си, заиста, потом свима други долазак ваплоЬеног Бога нашег."166 „Када будеш

хтео доНи, да суд праведни учиниш, Судщо праведни, на престолу славе CBoje сешНеш,

река опьена . . ,"157 У служби недел>е месопусне, посвеКене Страшном суду, у стихири

на „Господи возвах" у суботу на вечернъи oneBajy се догами из Данилове 7. главе, стих

9—14. То имамо и у стихирама на „хвалите" на jyrpeiby. У „Чину ДЪйства Страшнаго

суда", службе вршене у току средньег века и касшф, у Византии и Руслан, читала се

на вечервъи napHMHja Дан. 7, 1—14.168

JoBaH, митрополит евхаитски, исправл>ао je минере, у Канону ангелу хранител>у

пева: „Када буду поставл>ени престоли и юьиге се отворе, BeTxnj денми седне да би

судио л>удима, ан^ели ce nojaBe, земл>а се усколеба и све дог)е у ужас и задрхти, тада

покажи над мном човекол>убл>е тво)е, избави ме гене (пакла), молеки Христа."169

Наведени текстови тумаче сликану „Визэду Данилову" у ПеКи, текстови нису ту

директив илустровани. У ПеКи je приказано „Царство Христово" и Христос цар у аему

и yjeflHO Христос cyflnja у сажетом „Страшном суду", а то je илустращца текстова из

литурпце. У литургщи се не помшье само брига бoжja о л»удима, страдание, смрт, васкр-

сенъе и вазнесеше Христово него и оно што he бита у будуКности — царство Христово

и други долазак. То имамо у анамнези сваке литурпне.180

143 Н. Покровсшй, Очерки, 322. Исти,

Сшрашный судь, 308—10. Царства се односе на

страшни суд (Покровсшй, Страшный судъ, 310,

340; D. Milosevic, Das jüngste Gericht, Reckling

hausen, 1963, 59—60).

154 Didron — Schaefer, Das Handbuch, §188,

стр. 139.
is5 у служби 17, децембра, у 5. песми

канона, 4. ирмос.

15* У 2. стихири на Господи возвах 17.

децембра.

157 У суботу на вечери.и неделе месо

пусне, 1. стихира на Господи возвах.

15' К. Никольсшй, О службахь русской

церкви бывшихъ вь йрежныхъ богослужбенныхъ

книхахъ, СПБ 1885, 214—36; Migne, PG 155,

613 sqq.

1,1 Филареть, apxïen. черниг., Нсшори-

ческхй обзоръ йЬснойЬвцевъ греческой церкви, изд.

второе, Черниговъ 1864, 408.

1,0 У току литурги)е свеиггеник се више

пута моли да он и верни доби)у царство небеско,

царство Koje he Христос дати вернима при свои

другом доласку. ,,. . . Ти сам и сада испуни на

корист молбе слугу tbojhx, да) уНи нам у садаш-

1ьсм животу познаше истине TBoje, а у будуНем

да^уЬи нам живот вечни" (Божанствена литур-

ги)а св. JoeaHa Златоуста, 37, молитва треКег

антифона. ЫавешЬу само неколико примера из

Златоустове литурги)е, а има их много и у Васи-

ли)ево) и другим литурпцама). За време Великог

входа свештеник или ^акои се моле: „Нека се

Господ опомене свих нас у царству своме, сада

и увек и кроз све векове" и да се „Господ опо

мене ктитора у царству своме" (Исшо, 56). Онима

Kojn се причешКу)у да буду (свете таще) на оз-

дравллше душе, на отпушта&е грехова, на за-

)едницу Духа Светога, на испушеььс царства

небеског . . . {Исшо, 72.) ,,. . . Нека ми причеш-

Ышан>е светим tbojhm TajuaMa, Господе, не буде

на суд или осуду, веЬ на исцел.ен.е душе и тела.

Човекол>убиви Владико, Господе Исусе Христе,

Боже мо), нека ми светин>е ове не буду на осуду,

век на очишкеке и освеКеше душе и тела, и на

залог будуКег живота и царства" {Исшо, 84—5).

Свештеници и верни ce npH4einhyjy ради задо-

би)ан>а „отпуштанл грехова и живота вечног"

{Исшо, 87—8, 92). ,,0 велика и HajcBenija Пасхо,

Христе. О Мудрости, и Речи Бож)а, и Сило:

да) нам да се присное тобом причешЬу)'емо у

незалазни дан царства твог" — говори свеште

ник када честице св. тела узима у руке {Исшо,

90). Ово су речи из тропара девете песме канона

'ована Дамаскина на Ускрс, a Kojn имамо при

Kpajy чина литурпче Златоустове и Васили)еве,

у Koje.« се моли да би се Христом причешЬивао

савршени)'е и npuciinje у царству бож)'ем, где

he вечно бита дан, а ноЬи Hehe бита (Апок. 22, 5),

и када he верни вечно бита с Господом и Hehe

се као сада на земл>и на литургщи причешкивати

Христом под видом хлеба и вина.

Свештеник ce joui на литургищ моли „Да

Kpaj нашег живота буде хришЬански, без бола,

непостижен, миран, и да добар одговор дамо на

страшном Христовом суду" {Исшо, 60—1 ; 77—8).
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Царство небеско за Koje се свештеник моли на литурпци да га задоб1п'е и он, ктитори

и верни, царство за Koje се свештена лица и верни моле када се причеплЧу}у, a Koje je

пророк Данило видео много векова пре Христовог рог)ен>а и н>еговог будуКег другог

доласка, насликао je сликар у протезису у ПеЬи — Христа у царству своме при другом

доласку.181 Оно се потпуно уклапа у место где je насликано, поред осталих старозаветних

литургичких сцена и проскомиди)е, jep ни )едан други пророк Hnje тако jacHO и потпуно

сагледао и видео у визэди царство Христово и су/цп'у Христа као пророк Данило. Он

га je тачно и верно описао, као да je речи поза)мл>ивао из Христових проповеди изго-

ворених о вечном ньеговом царству и Страшном суду. YjeflHO су сликар и ктитор цркве

у ПеКи пружили jacHy представу „Царства небеског", Koje чека ктиторе и верне, ако

ce доск^ни npH4euihyjy телом и крвл>у Христовом, и да he то царство задобити у дан

Христовог другог доласка да суди свету. Тада he изабрани бити вечно с Христом и ан-

г)елима аеговим.

* * *

Сликаше „Страшног суда" на темену свода олтара у Св. Спасу у Нередици,182

скраЬеног „Страшног суда" у г)аконикону Митрополще у Мистри183 и Лэутиброду164

и „Царства Христовог" и Христа суди)е у протезису у ПеЬи, потпуно одговара хришЬан-

CKoj симболици олтарског простора у Kojn спада и протезис. Олтарско узвишеше je место

6o5Kjer престола и yKa3yje на други Христов долазак, када he доЬи у слави да суди живим

и мртвим,185 и даде свакоме по шеговим делима и сврши суд над целим светом, као што

говори пророк Давид (Пс. 121, 5).1вв

И nojeflmie раднье на литурпци симболишу Страшни суд. Тако Велики вход —

по св. Симеону Солунском187 — означава други Христов долазак с неба у слави, Kojn

he бити с великом прапьом због славе Христове Koja he светлети и у Kojoj he тада доЬи.

Таког)е и apxnjepejcKO благосшьан>е креним знаком из олтара yKa3yje на други Христов

долазак.188

Било означава анг}еоске ipyöe у Koje he трубити анг)ели у последши дан, а ньихови

звуци he пробудити све народе.189 Quieja означава опьену реку, i<oja дели грешнике

од праведника.170

Ктитор и сликар фресака у ПеЬи дали су да се у олтарско} апсиди наслика „Деисис",

а то je скраЬени страшни суд, ]едан од шцлепших и на)монументални}их деисиса у ерп-

ском средньовековном сликарству. Наручилац je тражио од сликара да наслика „Царство

Христово" и „Страшни суд" опширн^е, а за шихово приказиваше изабрао je протезис,

где су приказана оба ктитора цркве Св. Апостола: св. Сава и Арсешце I Сремац како

служе проскомидщу, а протезис таког)е спада у састав олтарског простора.

У протезису у ПеЬи je дата )едина илустращф „Визи)е пророка Данила" („Царство

Христово" и Христос cyflHja, сликани за)едно) у цслокупном среднлвековном византи)-

ском и словенском живопису. А то нам сведочи колико су код Срба у средоьем веку

биле омшьене компликоване иконографске теме и како je велик ерпски допринос сред-

H>OBeKOBHoj иконографии.

* * *

На северном зиду протезиса, у npBoj зони, ближе жртвенику очуван je фрагмент

живописа, док je много веЬи део на западном делу уништен. На дну се виде три орна

мента квадратног облика. Изнад 1ьих je живопис уништен, а више оштеЬеньа види се

1,1 Мат. 16, 28.

Н. ПокровскШ, Страшный судъ, 306—

308.

," G. Millet, Monuments byzantins de Mistra,

Paris 1910, 64.

1,4 A. Grabar, La peinture religieuse en

Bulgarie, Paris 1928, 224—5.

Migne, PG 87/111, 3984.

Migne, PG 98. 392, 398; вид. Ив-

Дмитревсмй, Историческое, 62.

1,7 Migne, PG 155, 293—6. То исто говори

и JonaH Посннк (Н. Красносельцевъ, СвЬдЬнга

о нЬкошорыхь лишуршческихъ рукойисяхъ ватикан

ской библиотеки, Казань 1885, 310;.
'•» Migne, PG 98, 417.

Migne, PG 87,111, 3985.

"° Исто, 87/Ш, 3985.
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бела ви)угава трака (сл. 10). Да ли je то нека река? У „Визищ Данилово^' на jjoKHOM зиду

река опьена je сликана белом 6ojoM. Засад ocraje проблем шта трака приказу)е. Изнад

1ье je нека фигура, изгледа млада (фреска je доста оштеКена и jacHO се не види), главу

je окренула надоле. Фигура je у nonpcjy и вида се лева рука (цртеж 3). Позади у ваздуху

као да je огртач. Десно од фигуре je неки правоугаони предмет беле 6oje, на 4njeM се

доньем делу виде оштри клинови (?).

Поуздано се не може утврдити шта ова, много оштеКена, композишца npm<a3yje.

По jeflHOM аутору,171 то je „слика Данила у пеКини где му пророк Авакум доноси храну

(Данило XIV, 32—38), jacHa je алузщ'а на еухаристички обред. Храна донета Данилу

баченом у пеКину мег)у лавове зато што je убио 3MHjy Валову, евоцира символично при-

ман>е причести. Контре ове слике се назиру у дон^ зони северног зида". По очуваном

фрагменту не може се утврдити да je ту приказана сцена „Авакум доноси храну Данилу".

Ми нигде не видимо пеКину. Бела трака, свакако, mije ивица пеКине. Не може се одго-

ворити на поташе зашто je у десном делу композшдче насликан правоугаони предмет

Kojn сигурно нема никакве везе са Авакумом. Сем тога, не види се да Авакум, ако je он

приказан с огртачем, у руци држи корпицу с храном. Ако je на OBoj сцени приказан Ава

кум, требало би да je он испред ангела, а у ПеКи би био позади. Анг)ео би требало да држи

Авакума за косу, а тога у ПеКи немамо. У цркви Св. Димитри)а у ПеКи сликан je само

Авакум с анг)елом, док Heflocraje Данило с лавовима. Натпис гласи: аавакоуа» доноси

пнцЛ Данилу. Анг)ео je десном руком загрлио Авакума, а леву je испружио испред себе.172

У манастиру Дечанима Данило je у пеКини, а изнад н>е je анг)ео и Авакум. Натпис гласи:

проф. Данм.173 У Минхенском псалтиру илустрована je композшпф „Авакум доноси

храну Данилу". Поред Данила je натпис: arïoc Дажиа, а поред Авакума: Hocï агтаь аввакоуам

к к Дан'моу пророкоу. Анг)ео je окренут улево и држи испред себе Авакума Kojn обема

рукама држи котарицу. Доле у пеКини je Данило мег)у лавовима.174

За наведеног аутора176 важнее je било да утврди да je оштеКена композищца стварно

„Авакум доноси храну пророку Данилу", а потом да тумачи н>ену симболику. Он тумачи

композици)у, иако се на основу садаппьег н>еног стан>а не може утврдити да je на ньо)

илустровано „Авакум доноси храну Данилу".

На северном зиду, у flpyroj зони, биле су приказане неке композищце. На западном

делу зида приказана je фигура младиКа с ореолом, у приклоньеном положа)у, скоро као

да клечи, а главу je окренуо навише као да гледа некога изнад себе. Коса му je кратка

и коврцаста и на глави je фрипцска капица. Обучен je у тамноцрвену хал>ину са богатим

орнаментима око врата. Лева рука као да му je савщена на грудима (цртеж 3). Десно од

Данила виде се остаци неке хал>ине, црвене 6oje (сл. 1 1).

За ову композгавну, док joui Huje била очишКена, претпоставл>ало се да може

приказивати „Три младиКа у oraeHoj пеКи" или „Жртву Аврамову".176 Г. БабиК je видела

живопис очишКен и категорички тврди: „У ropiboj зони северног зида протезиса у

Пеки разазна)у се фрагменти композишце Жртве Аврамове: очуван je остатак фигуре

jeflHor младиКа Kojn окреке главу npeAía )едно] фигури Koja ctoj'h иза н>ега: Исак и

Аврам".177

Ocraje проблем да се коначно утврди Koja je личност сликана на северном зиду

протезиса. Потпуно je сигурно да младаИка фигура mije Исак, jep je приказан као одрастао

човек, а не као дете како се Исак увек приказу}е у композищцама „Жртве Аврамове".

Приклошена фигура има ореол, а н>ега Исак нема на фрескама „Жртве Аврамове" у

Св. Соф^и у Охриду,178 у Арил>у,179 у Грачаници,180 ни на минщатури у Минхенском

171 Г. БабиЬ, Символично значе/ье, 179.

1,1 V. R. Petkovic, La peinture serbe du

moyen âge II, Beograd 1934, XCI, 2; Г. СуботиЬ,

Црква Св. Димишр1уа у ПеНи, Београд 1964, IX.

1.3 В. Р. ПетковиК — Ъ. БошковиН, Ма-

насшир Дечани II, 51, сл. CCLXVII.

1.4 J. Strzygowski, Die Miniaturen Jes

serbischen Psalters, 73, сл. 117.

17i Г. БабнК.

17' H. ДавидовиК-РадовановнЬ, Фреска ви-

3uje, 119.

177 Г. КабнЬ, Символично значен,е, 179.

178 П. Мил>ковик' -Пепек, Машерщали за

македоискаша умешносш. Фрески во свешилишшешо

на цркваша Св. Софита во Охрид, Зборник Архео-

лошког музе)а в CKonje, ¿Konje 1956, 46, таб.

V; С. Радо)чий, Прилози за ucütopujy, сл. 4.

179 V. R. Petkovic, La peinture serbe I,

26b.

180 Исшо, 63a.
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псалтиру.181 Пов*цена фигура, скоро да клечи, има на глави фригщску Капицу, а Исак се

нигде и никада не слика с нлм.

Фрагмент композитное у flpyroj зони у протезису не приказу}е ни „Три младиЬа

у пеКи", jep би младиКи били приказали у crojeheM положа)у, а не у повщеном.

Они се обично слика)у en face или окренути мало удесно, односно улево, а никада погнуте

главе и да meflajy некога изнад себе.

У фрагментарно очувано; композиции треба видети ]ед,ну од BH3Hja пророка Данила.

Та визи)а, сви су изгледи, описана je у 8. глави н>егове юьиге, Kojy je пророк имао треКе

године царованьа Валтасара,182 када je у утвари пренет из Сузе на Yjiaj. Пошто je пророк

видео утвару и тражио од Господа да je разуме, то „стаде преда ме као човек. И чух

глас човечи)и насред Ула]а, Kojn повика и рече: Гаврило, кажи овоме утвару. И дог)е

где ja (Данило) crajax; и кад до!)е, уплаших се, и падох на лице CBoje; а он ми рече: пази,

сине човечщи, jep je ова утвара за последоьа времена. И док ми он ово говораше, ja öejax

изван себе лежеКи ничице на земл>и; а он ме се дотаче, и исправи ме, те стадох. И рече:

ево, ja hy ти казати шта he бита на Kpajy пьева; jep he у одре^ено време бити Kpaj."183

Да je у ПеЬи илустрована „Визита пророка Данила" из 8. главе шегове шьиге,

доказ^е нам фреска сличног садржа)а из Успенског собора у Владимиру, из XV века,

где je приказана композицща „Архан!)ео Гаврило noKa3yje пророку Данилу будуЬе дога-

I)aje".184 Данило je приказан у прикло1ьеном положа)у и као да клечи. Руке су му испод

хагьине. Главу je окренуо улево, као и у ПеЬи, и гледа горе у архангела Гаврила Kojn

му je ставио руку на лево раме, а прет десне руке подитао увис и noKa3yje Данилу „Страшни

суд" (сл. 9). Данилов положа) и став у ПеЬи и Владимиру потпуно се слажу. У ПеЬи се

jenjfflo не види фигура архангела Гаврила, jep je уништена цела површина фреске где

je он требало да crajn. Тако^е je уништен и део Даниловог левог рамена, па се не види

како му je архан!)ео ставио руку на раме.

У Успенском собору у Владимиру илустрована je 8. глава юьиге пророка Данила

— „Арханг)ео Гаврило noKa3yje Данилу будуЬе floraíjaje", и 7. глава — четири животише

Koje симболишу четири царства: македонско у виду грифона, римско у виду крилатог

дракона, вавилонско у виду медведа и антихристово у виду рогате звери.185 А у протезису

у ПеЬи приказана je „Визита Данилова" из 7. главе, Kojy je имао Hohy, и Данилова утвара

из 8. главе као и у Владимиру. Данило je, видевши утвару, nao на земл>у, jep као човек

грешан HHje могао издржати присуство светости биЬа бож}ег188 и од страха je nao на земл>у

као и пророк Je3erawb када je видео подобие славе 6wKje.187 Господ je послао Данилу

архангела Гаврила да га подитне и да му oöjacHH утвару, Koja се односи на последвьа

времена.188 У 7. глави кньиге пророка Данила не помшье се Гаврило, а то нам yjeflHo

убедоъиво доказу}е да je у Владимиру и у ITehn илустрована Данилова утвара из 8. главе

яьегове кн>иге.

У 8. глави Данилове} описано je царство мидско, пероцеко и грчко. Нарочито

je ]едги цар свиреп према народу бож)ем, а он je, по I кн>изи MaKaBeja 1, 5—50, Антиох

Епифан, )еданаести рог из 7. главе юьиге пророка Данила, Kojn je вре^ао веру JeBpeja,

а Лихов храм у Jepyca-чиму опл>ачкао и у aera ставио многобожачке идоле.189 То je дало

право егзегетима да у 8. глави юьиге Данилове виде описане дога!)а)е пред други Христов

долазак, jep je у Антиоху оличен антихрист, HajeehH непри}ател. цркве Христове.190

181 J. Strzygowski, Die Miniaturen des ser

bischen Psalters, 53, сл. 75.

l" Дан. 8, 1.

185 Дан. 8, 15—9.

1,1 H. ПокровскШ, Оч:рки, 322 рис. 167;

Иста, Страшный судъ, 310, табл. LXXVI. На

фотографики у „Очеркнма" се виде архан^ео и

Данило, док се на цртежу у студии „Страшный

судъ" изнад Данила и архангела виде и апостоли

како седе на престолима а позади н>их су ан1)ели.

l8i Сшрашный судъ, 322.

Упор. II Moj. 33, 20; Ис. 6, 5.

1,7 Jea. 1, 28; 43, 3.

1" Дан. 8, 16—7.

18' А. Разумовскш, Святой йророкъ Да-

шиль, 71, 93, 95.

1,0 Migne, PG 81, 1444—5; 1448—9; 1449—

1453; Die Schriften des Alten Testaments II, 3, Gö

ttingen 1925, 302; А. Разумовсюй, Святой йророкъ

Данг.1ъ, 92—5.
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Црт. 3. Манастир ПеЬка naTptijapiimja, црква Св. Апостола; протезис: доле десно je

Hejacua ко.чпозищца; горе лево: Архан1}ео Гаврило noKa3yje пророку Данилу будуЬе

дога^а;е (Страшни суд, Данило 8, 15— 19)
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Старозаветни антихрист се односи на новозаветног антихриста, и суд над старозаветним

jeBpejcKHM народом односи се на суд над палим новозаветним народом. 191

На )ужном зиду друге зоне протезиса у ПеКи сликар je илустровао Данилову визиту

„Небеског царства" и Христа судаку у jeflHoj композиции, али он je желео илустровати

Страшни суд опширшце, а на ¡jokhom зиду ни)е имао места, зато je остале сцене Страшног

суда пренео на северни зид и у /royroj зони илустровао сцену „Архан1)ео Гаврило показу)е

Данилу будуНе florarjaje" (Страшни суд) и Страшни суд илустровао опширни)е у flpyroj

зони северног зида и на полусводу истог зида (треНа зона). Зато у опьу, Kojn je сачуван

неточно од Данила на северном зиду у flpyroj зони, треба видети део вечног опьа из

Страшног суда или огаш свагдашше жртве.192 Око очуваног фрагмента ватре вида се

фрагмент фреске Kojn подсеКа на гране дрвета. Али то нису гране дрвета: са тамноплаве

позадине je на више места скинута 6oja, остао je бели cjioj малтера, па je празнина измену

очуваног 6ojeHor enoja и оштеЬеног образовала „гране".

На {ужном зиду протезиса лежеЬа фигура Данила има на глави Капицу, као и фи

гура у приклошеном положа)у на северном зиду. Обе фигуре №najy кратку косу и обучене

су у хагьину са орнаментима око врата. Само je фигура на северном зиду бол>е очуваиа

и изведена архаичщф од лежеНег Данила на )ужном зиду. Обе фигуре нриказу{у, као

што je веК на основу текстова утвр^ено, пророка Данила.

* * *

У чину проскомидоце ваде се честице за целу цркву небеску и земал>ску (живе),

а на литургии молитва се приноси за преминуле праоце, оце, пророке итд. да би и хриш-

Кани добили исту награду Kojy су они добили.198 Ме!)у пророцима се увек помизьу Давид

и Данило и зато су сцене из шиховог живота или визще — а у вези су са евхариепцом —

илустроване у ПеКи. Обо^ица пророка су прорицала о Месщи. Данило у 2, 4. и 5. глави

говори о царствима Koja руши Господ, а у 7. о вечном царству Mecnje и н>еговом суду.

У 9. глави излаже о времену рог)ен>а Mecnje, док у 8, 10. и 11. говори о непрщател>има

народа бож)ег, а старозаветни непрщателл изабраника бoжjиx су праслике новозаветних

непри}ател>а Kojn he гонити цркву Христову. У 12. глави говори о васкреегьу. Данило

je праслика Христа, а име Данило значи Moj cyzmja je Бог.194

Пророк и цар Давид je таког}е много пророковао о царству Христовом195 и о ньеговом

суду над народима.198 Давид je пророковао о новом царству,197 страданъу, погребу, силаску

у ад, васкреешу и вазнесен>у Христовом.198 Цар Давид je праслика Христа,199 а Христос

се назива сином Давидовим и „Господ Бог he му дати престо Давида оца шегова; и царе-

Bahe у дому }аковл>еву ва BnjeK, и царству н>еговом неЬе бита Kpaja".800

Пророк Давид je прорицао о Христу у време HajBeher политачког и културног

успона jeBpejcKor народа, а пророк Данило у време HajBeher униженна Jeepeja када су

били у вавилонском ропству.

1,1 Упор. РазумовскШ, op. cit., 72, 93.

Код Данила 7, 7—8, 19—26. говори се о четврто)

звери и )еданаестом рогу — Антиоху Епифану,

символу антихриста. У 8, 9. се тако1)е говори о

малом рогу, а у 8, 3—4, 8—12. о овну ко)И гони

праведнике, а он je Антиох Епифан. У Данилове)

юьиэи 7, 8, 10, 1 1. и 12. глави говори се о Страш

ном суду и антихристу.

Дан. 8, 11—13.

1" Л. МирковиК, Православна лишурйиса

II, 61, 102—4; Божансшвена лишурща, 72.

1,4 Кн>ига пророка Данила je била инспи

ратор богослужбених текстова и сликара. Она

je поред протезиса Св. Апостола у ПеНн илу-

стрована и у црквн Св. Димитрща у Hehn, за-

дужбини архиепископа Никодима, где je очуван

Део „Авакум доноси храну Данилу" (вид. нап.

172). На првом и другом стубу на j>^Hoj страни

пеЬке припрате из око 1330. илустрован je „Сан

пара Навуходоносора" из 2. главе кн>иге Дани

лове. На првом ступцу Навуходоносор je приказан

како седи на престолу у царском оделу. Позади

н.сга je стуб и на н>ему кип и гора ннсока. Ту je и

(едно лице. На друтом ступцу приказан je први

део исте KOMno3iuuije. Цар Навуходоносор спава

на одру, а десно од н>ега je стражар. С леве стране

цару je пришао ан1)ео.

1,4 Пс. 2 и др.

1М Пс. 121, 5.

1.7 Пс. 33, 51, 53, 55, 56, 58.

1.8 Жишгя свяшыхъ, на русскомъ нзыкЬ

изложенная йо руководству Чешъихъ-миней св.

Димишргя РосШовскаю, кн. IV, Москва 1903, 743.

•'• Пс. 88, 19; Jep. 30, 9; Jes. 34, 23; 37,

24; Дела An. 2, 25—31.

200 Лук. 1, 32—3.
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* * *

Фреске у протезису треба тумачити као повезану целину а не по)единачно. У ниши

je приказана илустрашф молитве „Никтоже достоин ..." и проскомидще Kojy служе

Св. Сава и ApceHHje I Сремац, ктитори цркве, а принете дарове прима Исус Христос,

Ветхи)' денми, и они се у току литурпце ocBehyjy. А под освеНеним хлебом и вином верни

примату истинско тело и истинску крв Христову Koja их очишНава од греха и отвара

им улазак у царство небеско у коме he се Христос nojaBHTH при свом другом доласку и

увешЬе у н>ега све досщне. Цил. рада и служеша apxnjepeja и свештеника je да CBoje

верне припреме и оспособе да задобщу царство Христово и да вечно буду с вдкм, и да

се на дан Страшног суда прославе истом славом у Kojoj се веК налазе свети и мноштво

ангела kojh окружу^у престо Христов. Све то имамо приказано на фрескама у протезису.

Христос има власт над животом и смрку. Он je у CBoje царство увео, приликом силаска

у ад, пророке Давида и Данила, а на дан Страшног суда том épojy светих npnöpojahe

ктиторе и све верне Kojn су се дослано причешЬивали крвл>у и телом н>еговим, и тада

he вечно бити с Христом и светима. Победа над сатаном се стиче крвл>у JarmeTOBOM (Хрис

товом).801

Поред текстова проскомидще и молитава на литургии фреске у ПеЬи илустру^у

и анамнезу литурще у Kojoj се говори о другом Христовом доласку.

Црква се дели на BOHHcrayjyhy (земал>ску) и три)умфу)уЬу (небеску) Koje сачин,ава)у

)едну цркву. Земал,ска црква, H>oj припада Арсени)е I Сремац, води непрестану борбу

за спасе&е cbojhx чланова против шихових непри)ател,а да би задобили царство небеско.

Небеска црква обухвата све свете и старозаветне пророке (Давида и Данила), Kojn су

успешно завршили борбу против непри)ател>а спасетьа, и сада се налазе с Христом и у

за|едници с ан^елима. Само победой и борбом земал,ска црква улази у небеску цркву —

приказану „Царством Христовим" и другим Христовим доласком о коме су прорицали

пророци Давид и Данило, и зато су сцене из шиховог живота и визи)е Koje су имали

— а у вези су са евхаристи)ом — и сликане у протезису.

!<" Апок. 12, 11.
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СВ. ТЕОДОР СТУДИТ CA ХРИСТОМ ПАНТОКРАТОРОМ

У БОГОРОДИЧИН01 ЦРКВИ ПЕЪКЕ ПАТРЩАРШЩЕ

У историщ православие цркве име Теодора Студита (759—826) налази се при

врху истакнутих и изузетних личности. Он je дао печат cBojoj епоси; иако )еромонах

и игуман манастира, cBojoM свестраном и ученом личношКу бацио je у засенак савремене

патриархе и епископе. Ни )едан писац н>еговог времена HHje му био раван по таленту,

образованости и CBecrpaHoj делатности. Он je радио на уздизавъу монашког живота,

Kojn je )ецао време био у назатку, на ниво на KojeM je био у Египту, Палестшш и Капа-

доюци. Велики je подвижник и организатор монашког живота. CeojoM одважношКу

и неустрашивошКу борио се против самоволие владара Kojn су се уплитали у питан>а

цркве, н>ене догме и каноне, особито за време владавине иконобораца. То сведоче ньегови

MHoroôpojHH списи сачувани до данас. У CBojoj CBecrpaHoj обдарености истицао се про-

поведничком, песничком и организаторском способношКу. ВЬегова дела су рано преведена

на старословенски je3HK и налазе се у српским рукописима.1 Она су била доступна и срп-

ском архиепископу Данилу II.

У задужбини гаьижевника и ученог српског архиепископа Данила II, Богородичино}

цркви ПеЬке naTpHjapurnje Koja je подигнута око 1330. а осликана пре 1337, налази се

у велико) поворци аскета светаца и портрет Теодора Сшудиша (бЕшдорь ствдитскы).

Он je смештен као последша фигура на западном зиду. КЬегово присуство у поворци

преподобних отаца cpehe се неретко у српским црквама средаег века. Теодор Студит

je представл>ен у фронталном, crojeheM ставу, издуженог лика, стар, Келав и раздельене

дуге браде. Обучен je у тамноплави стихар, тамножути епитрахшь, богато украшен бисе-

рима и фелон црвене 6oje са бордуром око врата. На грудима му je богато украшен крст

— симбол страдан>а за Христа. У лево) руци држи неисписан свитак, а десном благоаиьа.

Овако, у свештеничким одеждама, свети Теодор се слика од XI века. Зна се да га je у

свештенички чин рукоположио цариградски патриарх Tapacnje.2 Тако, на пример, у

1 У рукописним зборницима се налазе

радовн Теодора Студита. Као у Зборнику српске

peueH3Hje XIV века, ПеК 92 (Д. БогдановиК, Ин-

»eniiiap hupuMKux рукойиса у Jyiocnaeuju (XI—

XVII века), Београд 1982, бр. 271). Теодор

Студит (одломак), српска рецензи^а, upaj XIII

— поч. XIV века, Народна библиотека Cpöuje 4

(Д. БогдановиН, на», дело, бр. 1528) и Теодор

Студит, српска рецензи)а, 1330—40, Дечани 87

(Д. БогдановиЬ, на», дело, бр. 1529).

У манастиру Хиландару сачувано je више

поучени)а и слова Koja се махом налазе у зборни

цима са другим писцима. Поучени)а Теодора

Студита, Друга четвртина XIV века (Д. Богда-

новиЬ, Каталог Нирилских рукойиса манасшира

Хиландара, Београд 1978, бр. 387), Зборнику,

друга половина XlV века (Д. БогдановиК, на»,

дело, бр. 458), Слова Исака Сирина, почетак

XV века (Д. БогдановиЬ, на», дело, бр. 394), Зла

тоуст посни монаха Joea, око 1385. године (Д.

БогдановиЬ, на», дело, бр. 392), Маргарит, око

1370/80. године (Д. БогдановиК, на», дело, бр.

404), Тумачен>е )еван1)ел,а, последн>а четвртина

XV века (Д. БогдановиЬ, на», дело, бр. 407),

Панегирик, друга четвртина XIV века (Д. Бог

дановиК, на», дело, бр. 473) и Чети мине) или

Панегирик, око 1320/30. године (Д. БогдановиК,

на», дело, бр. 644).

1 J. С ПоповиК, Жишща ceeûiux за новем-

бар, Београд 1977, 235.
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свештеничком орнату, налази се на фрескама у манастиру Дечанима (1348—1350),3 Лес-

нову (1349)4 и другим споменицима средньег века. Теодор je обучен „у правду као свеш-

теник и пребива са дивним л>удима".5 У пекко) цркви Богородице Одигитри}е изнад

CTojehe фигуре свеца, у flpyroj зони, налази ce flonojacHa фигура Христа ПанШокрашора,

сигнирана 10 ХС о пандокрлторь. Коса и брада су му кестетьасте ôoje. Обучен je у тамно-

л>убичасти хитон са клавусом и тамноплави химатион. У лево} руци држи свитак а десном

благосил>а.* Ова нредстава Христа Пантократора je у непосредно] вези са ликом Теодора

Студита (цртеж 4).

На неточно) страни, сучелице Теодору Студиту, налази се Ь"аконикон капела посве-

Ьена JoBaHy Претечи. Oeaj светител» je насликан на jy>KHOM зиду наоса као прва од сто-

jehnx фигура, Kojn се завршава Теодором Студитом. Место и распоред нису случа}ни.

Св. Теодор je био игуман манастира Студитског посвекеног светом |овану Крстител>у.

Као свом патрону посветио je овом светител,у неколико песничких дела.

У овом низу преподобних отаца, неки натписи су сачувани, налазе се свети Сава

(ОсвеЬени), Антони)е Велики, Арсени)е, Павле Тиве^ски, Онуфри)'е и MaKapnje Еги-

патски.7 Нски од н>их се спомишу на проскомидии када се вади пета честица из просфоре.

Они иду овим редом: Антошце, 1ефтими)е, Сава, Онуфр^е, Максим Исповедник, )~ован

Дамаскин, Симеон Нови Богослов, Петар и Атанаан'е Атонски . . .•

При истраживашу живописа у Богородичино} цркви В. Р. ПетковиК* и М. Ивано-

виК10 нису уочили везу измену гфедставе светог Теодора Студита и Христа Пантократора

насликаног изнад шега. Милан ИвановиЬ се само задржао на распореду и опису фигура.

Сликаае Христа Пантократора на западном зиду изнад Теодора Студита одступа од

yo6H4ajeHHx тема. Осим на овом месту, Христос Пантократор je сликан у Богородичино}

цркви у калоти куполе11 и на западно} страни зида Kojn дели олтар од г]аконикона.

Сликан>е Теодора Студита са представом Христа Пантократора изузетан je иконо-

графски проблем, ko¡h се више не понавл>а у православном сликарству средн>ег века.

У свом веома иецрпном и студиозном раду о портретима Теодора Студита 4njy je иконо-

граф^у од №ихових првих настанака до XVI века у визанпц'ском сликарству приказала,

Д. Мурики Hnje уочила ову варианту приказа светог Теодора Студита.

Први познати портрет Теодора Студита потиче из Kpaja X века, у Менологу цара

Васшпф II Vatican Cod. gr. 1613. 12 Ту се измену осталог налази композищп'а Преноса

свечевих MOiuTHjy. У рукопису Kojn je преписан и украшен мгопфтурама у Студитском

манастиру 1066. године (British Museum Cod. Add. 19.352) налазе се четири сцене из

живота Теодора Студита. Оне су веома занимл>иве за иконографи}у нашег приказа.

Мишфтуре се односе на иконоборачку борбу. На fol. 27" као коментар псалма 25, 4—5,

на маргини су приказани патриарх Никифор и Теодор Студит како држе измену себе

округлу икону Христа. Испод те сцене на лeвoj страни маргине су Теодор Студит и патри-

japx Никифор Исповедник у расправи с царем Лавом III }ерменином, бранеНи пошто-

ван,е икона. На десном делу комнозищ^е три епископа ce pyrajy Христово) икони. Ова

композищф представл,а епизоду florafiaja када су патрщарх Никифор и шегови л»уди

позвани на БожиЬ 814. године код цара. Тада je настала теолошка полемика о верован>у

у иконе, Koja je довела до сукоба измену цркве и државе. У овом спору с царем Лавом III

3 V. К. Petkovic, La peinture serbe du moyen

âge II, Bcograd 1934, pl. 43.

* T. Velmans, La peinture du moyen âge en

Yougoslavie IV. Paris 1969, pl. 19, fig. 41.

л Mititej .ta иовембар, 11. дан, jvTpeifae,

другн канон, 9. несма, I. тропар.

" M. ПнаноииК, Црква Богородице Oduiu-

iûpuje у Ilehhoj ûaùlpujaptuuju. Старине Косова и

Метохи)е II—III, Прпштина 1963, 147—148,

сл. 47.

7 М. НвановиЬ, на», дело, 148.

* Божапсшвене .tuñiypiuje, лренео J. По-

noDiih, Београд 1978, 16.

* В. Р. ПетковиЬ, Живойис цркве Св.

Богородице у llaüifmjapwuju üehcKoj, Известия на

Българския археологически институт IV, София

1927, и Llpeïjied црыених ейомеиика кроз йовесницу

cpücKoi народа, Београд 1950 ни)е описао лик Тео

дора Студита, нити Христа Пантократора.

10 М. ПвановнЬ, пав. дело, 147, сл. 47.

" В. ПетковиЬ, Живойис цркве, 167, таб.

XXVII; Нети, llpei.ied црквених ейоменика, 251—

252; М. ИвановиЬ, нав. де.ю, 149, сл. 49.

** D. Mouriki. The Portraits of Theodor Sin

dites in Byzantine Art, Jahrbuch der österreichi

schen Byzantinistik 20 (1971), 249—280, 253, fig. I.

II Menologio di Basilio II (Cod. Vaticano Greco

1613) (Codices e Vaticanis selecti . . . VIII), Turin

1907, 47, pl. 175.
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Теодор Студит je био главни поборник поштованьа икона.13 У овом рукопису се налази

)една сцена на fol. 88", као илустращф псалма 49, 1—2, у Kojoj je приказан светиуГеодор

како се моли Христу у медалюну.14 Четврта сцена из овог рукописа на fol. 192 je Haj-

onumpifflja. У сегменту неба представлено je nonpcje Христа ко]и npeflaje палицу )едном

ангелу. Други анг)ео ову палицу уручу^е новоизабраном игуману манастира, поред чедих

ногу клече лево и десно по три монаха у ставу молитве. С леве игуманове стране crojn

JoBaH Претеча, патрон манастира, а с десне свети Теодор, као Haj3Ha4ajraijH од отаца

Студита, моле се Христу за избор старешине манастира.15 Ова сцена o6jauiH>aBa (указу)е

на) божанско порекло власти игумана Студитског манастира.

Исти смисао има и композицэда на мтифтури у рукописном свитку из XI—XII

века, Kojn je припадао Руском археолошком институту у Цариграду али je пропао у првом

светском рату. Овде тован Претеча npeflaje палицу-симбол власти. Теодору Студиту

Kojn je flaje новом игуману.18 Ca игуманове леве и десне стране клече по три монаха у

част Свете TpojHne.17 По Теодору Студиту, игуман Hnje био управник у спол>н>ем животу

манастира, него отац и руководилац братщ'и у делу духовног савршенства, аихов во1}

на путу за небо, посредник измену монаха и Бога, представл^уКи собом самог Христа.18

Ватикански рукопис Cod. Barb. gr. 372, fol. 116 из 1092. године има конвенционалну

мшпфтуру на Kojoj допо^асна фигура Христа благосшьа Теодора Студита, i<ojn му се

моли.19

Приказ Теодора Студита и Христа Пантократора у ПеЬи разлику^е се од примера

о KojnMa расправл>а Д. Мурики. То je сасвим нова варианта. За решение ове представе

налазимо податке у самом животу Теодора Студита и н>еговим юьижевним делима.

Он je страдао и прогааали су га цареви и иконоборци jep je веома ревносно бранио ученье

православие цркве и нъена права. Теодор Студит raje био игуман Пантократоровог ма

настира у Цариграду и то не може бита разлог за настанак пеНке фреске. Године 794.

он je изабран за игумана манастира Сакудиона у Мало} Азщи Kojn je био посвекен апостолу

JoBaHy Богослову, а за игумана Студитског манастира, посвеКеног JoBany Претечи, изаб

ран je 798. године. CßojnM духовним животом и аскезом достигао je човека савршена

„у мери раста висине Христове".20 Када je цар Константин VI, против вол,е патриарха,

ступио у други брак, Теодор, и сам против тога, Huje изашао у сусрет цару када je дошао

у близину манастира. Зато je са joui }еданаест монаха 796. био прогнан у Солун. Овако

у jeflHOM свои писму пише Теодор: „Нити с тугом и сузама примам изгнанство, него се

раду)ем и веселим зато што ме je, иако нисам доск^ан неба и земл>е, удостч^ио да за}едно

с тобом трпим ово изгнанство за Господнее заповести."21 После Цареве смрти вратио

се у Цариград, где су га дочекали царица Ирина и патриарх. Тада je с братком отишао

у Сакудински манастир.22 Због кршенъа црквених закона и самоволие цара Никифора I

(802—81 1), Kojn je збацио с власти царицу Ирину, а у цркву увео исюъученог монаха

]осифа, устао je Теодор због чега je поново послат у прогонство 809. на острво у близини

Цариграда. Тада су се у Студитски манастир насталили Bojinnni. Прогонства je ослобо^ен

за време цара Михаила I Рангаве (811—813).23

НЬегова борба за поштован>е икона посебно je ватрена за време цара Лава III Jep-

менина (813—820) када се иконоборство поново распламсало.24 Теодор Студит je постао

13 P. J. Alexander, The Patriarch Nicephorus

of Constantinopole, Oxford 1958, 129 ff; S. Dufrene,

Deux chefs-d'oeuvre de la miniature du XI' siècle.

Chaires Archéologiques 17 (1967), 177 ff.; S. Der

Nersessian, L'ilustration des Psautiers Grec du

moyen âge II, Londres, Add. 19.352 (Bibliothèque

des Chaires Archéologiques, V), Paris 1970, note 20,

fig. 48; D. Mouriki, нав. дело, 254—255, fig. 2.

" S. Dufrene, нав. дело, 187, fig. 6; S. Der

Nersessian, нав. дело, 38, fig. 144; D. Mouriki,

нав. дело, 255, fig. 3.

" S. Dufrene, нав. дело, 187, fig. 16; S.

Der Nersessian, нав. дело, 59, fig. 301; D. Mouriki,

нав. дело, 255, fig. 4.

"Б. В. Фармаковский, Византийский

йергамеишный рукописный свишок с миниатюрами,

принадлежащий Русскому Археологическому Ин

ституту в Консшаншинойоле, Известия Русскаго

археологическаго института в Константинополе

6 (1901), 326—343, табла И.

" Теодор Студит, Migne, PG 99, 1273.

18 Migne, PG 99, 1497.

" S. Der Nersessian, нав. дело, 70; D.

Mouriki, нав. дело, 257, fig. 5.

а0 Еф. 4, 13.

21 Migne, PG 99, 904.

2! J. С. IIonoBith, нав. дело, 239.

гз Исти, 247.

11 Migne, PG 99, 280—281.

27.
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Borja калуг)ерске оно ищи je изложивши учен>е о поштоваку икона.25 Том приликом

je рекао пару да управл>ан>е црквом припада свештенству и учител,има, а цареви су дужни

да nonnyjy догмате и чува)у веру.** На Цвети 815. године Теодор je наредио cBojoj братки

да узму иконе и носе их испред себе у опходу око Студитског манастира и neeajy тропар

Нерукотвореном образу Христовом: „ITpe4HCToj икони клавьамо се благи ..." и друге

песме у част Христа. Исте године цар Лав III |ерменин сазвао je сабор на коме je сменио

патриарха Никифора Исповедника и све поштоваоце икона лишио зван>а и прогнао.

Иконоборци су запосели храмове и уништавали иконе. Цар je забранио поштоваае икона.2'

Теодор je прогнан у Аполошцу у место Вонит28 а кастце у Смирну. После Цареве смрти

вратио се у Цариград. Joui jeflHa епизода из Теодоровог житща истиче н>егову борбу

за поштованье икона. Када je умро, по ви^ешу Илариона Далматског, у сусрет шегово)

души изашли су ан1)ели neeajyiui. Чуо се глас: „Ето душе Теодора, игумана Студитског

манастира, Kojn je за свете иконе пострадао до крви и остао до Kpaja чврст у невол,ама,

и сада се представио, свечано узлази горе и небеске силе je epehy".29

Теодор Студит je био веома плодан писац. Сачувани су многи списи у KojitMa рас

правлю о поштован>у икона. За o6jauiH,eH>e пеНке фреске HajmrrepecaHTioije je „Писмо

Платону, своме духовном оцу, о поштован>у икона".30 Тако, ко се поклан>а икони, поклааа

се ономе кога икона верно noKa3yje. Jep се не поклааа суштини иконе, него насликаноме

на ftoj; нити он идентичношНу поклошеша разделке икону од прволика (архетипа) jep

je икона сличношКу изображена идентична са прволиком . . .3l Jep друга je природа

матерщ'е слике, а друга Христова, али лице HHje друго, него jeflHa и иста личност Христова,

макар била нас;шкана на икони . . .Sí Човек треба join да зна да поклонъеке не бива caMoj

суштини иконе, jep je то неумесно и cBojcrBeHO je онима KojH служе твари веКма него

Творцу (Рм. 1, 25), него се оно oflaje XpneroBoj икони поклан>аноме Христу, док материja

иконе oeraje сасвим неза}еднична у односу на Христа коме се клаиьамо у слили, што je

CBojcrBeHO личности XpncroBoj, OflBojeHoj од матерее, мада ce у OBoj сагледава. Тако

бива и са ликом Христовим: нека je на било Kaiœoj материи насликан, он нема ничег

за)едничког са матерном на i<ojoj се показу)е, ocrajyhn у XpncroBoj ипостаси, 4Hje и jecre

CBOjCTBO.

И просто речено: не ода]е се божанско служенъе икони Христовоj, него Христу

коме се на aoj кланьамо; a №oj (икони) треба се клан>ати због идентичности ипостаси Хрис-

тове, без обзира на разлику суштине иконе.

„Тако дакле, како се мени чини, гюклошеше икони Христово) заснива се на учешу

светих отаца, и, ако се ово (поштоваше) укине, потенщи'ално се укида и сам flOMocrpoj

Христов, те ако се икони (XpncroBoj) не поклашамо, онда истовремено укидамо и покло-

1ьен>е Христу.

Стога, о, божанствени оче, треба са страхом и побожношКу приступати икони и

поклашати joj се, jep поклон>ен>е прелази на Христа; а треба веровати да на н>у силази

божанска благодат и да она пружа освеНеае онима ко'щ joj npHcrynajy са вером. Jep код

слике (типоса) животворног крета, и код икона свесвете Богородице, и код свих светих

— свако ocBehyjyhe поштоваи>е (поклон>ен>е) икона усходи преко аихових прволикова

ка самоме Богу."

11 Migne, PÖ 99, 176—181.

»• Migne, PG 99, 181, 184.

" Migne, PG 99, 185—189, 288.

" J. С. ПоповиЬ, на*, дело, 252, 254; Ве

ликим минеи чешии, собраиыя всероссийским ми

трополитом Макарием, ноябрь, дни 1—12, Спб

1897, 406.

*• J. С. ПоповиЬ, на», дело, 262.

" Migne, PG 99, 500—505. Писмо je са

грчког превсо jepoMOHax Атанаси)е (JeeTHh),

Православле XV, бр. 336, 15. март 1981, 1—2.

Теодорит Студит je писао многим лицнма о

поштован,у икона Христовнх, Богородичиних

и евстаца. Тако je писао александри)ском патри-

japxy (Migne, PG 99, 1157, 1160), jepv-салимском

(PG 99, 1160—1161) и aimjoxHjCKOM патриарху

(PG 99, 192, 285), нгуману манастира Светог

Саве ОсвеКеног (PG 99, 1164, 1173) и другим.

У писмима 1—200 Теодорит махом говори о

поштояак.у икона (Migne, PG 99, 904—1668).

11 Стога и Baciumje Велики вели: , .Царем

се назнва и слика царева, па ипак нису два цара.

Jep се тиме ни моЬ (царска) не яво)н, нити слава

дели . . . Ако, дакле, част (Koja ce oflaje икони)

прелази на прволик, онда почасно поклон>ен>е

HHje )едно ово а друго оно, него je )ещю и исто,

као што je ku.ui и исти прототип (прволик) KojeM

се ода)е поклон>ен>е на икони."

" Док код иконе (настале) подражанан.см

и код н»еног прволика, то jeer код Христа и иконе

Хрнстове, пошто je к.ша личност Христа — je/nw

je овде и поклон>сн>е, и то очигледно по идентич

ности те i cu te ипостаси, а не по различности

природа Христа и иконе.

2 S
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Теодор Студит заснива поштоваше икона на догмату Христовог овашюКен>а и

очовеченьа. Христос je невидл>иви Бог кощ je постао видгьив као Богочовек и омогукио

je да Бог постане описив и изобразив и дозволено je поклон>ен>е H>eroBoj икони. На

Христово) икони имамо лик оваплокеног Бога Логоса. Христос HHje Богочовек ако не

може бити насликан на икони.33

Теодор Студит je написао 814. године и певао са монасима канон KojH се пева у

Недел>у православна, прва недел»а ускршн>ег поста, на празник Kojn je установлен 843.

у част поштоваша икона. У Недел>у православл>а сваке године се по храмовима чита

Синодик, у коме се поминьу имена лица Koja су заслужна за поштован>е икона. После

naTpnjapaxa и епископа исповедника помин>е се Теодор Студит, као и заслужни игу-

мани и монаси.31

У кондаку у част Теодора Студита он се назива следбеником законодавца Христове

цркве, Василща Великог, другим Василием, како по CBojiui речима тако и по животу,

кога nouiTyjy сви монаси. У Служби Теодору Студиту се пева: IIpdBorddBï.* наставнич!,

BHdr04ECTÏA ОУЧИТМЮ Н ЧИСТОТЫ, BCErtCHHKIA ЫГЕТИЛЬНИЧЕ, <H0HdUJECTB8(0l|JH)fb В0Г0Д8ХН0ВЕНН0Е

ОуДОВрЕЖЕ, б£0Д<А'рЕ, 0\'ЧЕНК<ИН TB0ÍMIH BfA ПрОСВ"КТИ/Лк вСИ : ЦЕВНИЦЕ Дв^ОНЛА ЛШН XÇÏCTd KOld,

ciidCTHCA дяшатъ мшьмгь.36 Теодор je стуб и твр^ава православие вере, на)знача)ни)е

правило монашког живота.36 Он je отац отаца Kojn je многе монахе привео Христу.37

Теодор je обогатио цркву догматима, сачувао je веру православну и многа страдала je

поднео за Христа.38 НЬегова страдала за Христа су MHoroöpojHa: Оулгк и д(?ш8 и тйио сиовотъ

ШЧИСТИВЪ, \ÇàMli ВСЕЧЕСТЕИЪ BOI'd BCfcïTi БШЪ вСИ, ЖИВЪ ЖЕ И ЮДВШЕВгШГЪ, BrtdrOBONÏA ЖЕрТВ»

всего севе Хф?ст8 приноса, отче, ЕрЕЙ и жEpтвd бывъ.39 Теодор Студит je написао правила

за општежиЬе монаха у Студитском манастиру и после Васили}а Великог он je Haj3Ha-

4ajHHjn законодавац монашког живота.40

У Богородичино) цркви у IlehKoj патр^арпп^и Христос Пантократор насликан je

изнад Теодора Студита како га благосшьа, jep je био велики борац за поштовале легове

иконе. Приказ Христа сликан je у облику фреско-иконе. Оне иконе за Kojy се светац

борио и страдао. Тема Теодора Студита са Христом Пантократором, иако сажета, аще

jeflHy компликовану и дубоку симболику. Она nocraje jacHa ако се сагледа у оквиру цело-

купног клижевног рада и животне делатности овог свеца.

»» Migne, PG 99, 1488, 1496.
м Ф. Успенский, Синодик в неделю Право

славия, Одесса 1893, 9—10.
Si Munej за новембар, II. дан, вечерне,

на стихошье стихире слава нреподобнаго.

3" Мине] за новембар, 11. дан. вечерн>е, 6.

стихира на Господи возвах.

" Mwiej за новембар, II. дан, вечернее,

5. стихира на Господи возвах.

3' Munej за новембар, II. дан, )\трен>е,

слава преподобног после додална.

3' Munej за новембар, II. дан, jyrpetbe,

други канон, 5. песма, 1. тропар.

Migne, PG 99, 1704—1720. О Студит

ском типику вид. Е. Е. Голубинскнй, История

Русской церкви, I, 2, Москва 19041, 776—790.

Теодор Студит je био плодан и разноврстан пи-

сац и песник. Писао je догматске списе (Migne,

PG 99, 328—505), слова и похвале на празнике

(PG, 99 692—901), Велики и Мали кашихизис,

1—318, IX, 2, 1—217; Е. Auveray, Theodori Stu-

ditae Parva Catechisis, Paris 1891), канонске и

литурги)ске радове (PG 99, 1681—1824), Мало

(PG 99, 509—688) и Велико оглашен>е (Великия

минеи чешии, стуб. 482—789), писма (PG 99,

904—1668). Он je писао песме у jutfy (P. Speck,

Theodor Siudiles, Jamben (Suplemento Byzantina, 1),

Berlin 1968) о животу naipnjapaxa и савременим

norahajiiMa. Написао je 123 епиграма у част Хри

ста, Богородице, мученика и светаца i<ojn се

налазе у грчким чине)има испред синаксара и

понекад замен»у)у канон. Теодор Студит je напи

сао каноне у Суботу месопусну са акростихом,

канон у Недел,у месопусну, канон и стихире у

Суботу сирну и канон у треКу Неделу ускрппьег

поста. Написао je тридесет пет трипеснаца у

Поеном триоду, а четворопеснаце за Суботу друге,

Tpehe, четврте и пете недел,е ускршн>ег поста. И

у мине)има има доста стихира Теодора Студита

(Ф. А. Ч., Исторический обзор йеснойевцев и

песнопения греческой церкви, издание второе, до

полненное, Чернигов 1864, 301—305; К. Krum

bacher, Geschichte der byzantinischen Literatur,

München 1897«, 147—151,712—715; H. G. Beck,

Kirche und theologische Literatur im byzantinischen

Reich, München 1959, 491—496).

Теодор je прописао живот монахау Студит

ском манастиру. По н>еговим саветима они су се

бавили умним и физичким радом. Неки су се

занимали занатима, а Други су преписивали, илу-

минирали и повезивали рукописе или писали

црквене песме и каноне. Други монаси су се

бавили уметничким радом — сликан>ем икона.

Студитски монаси су учили савремену науку,

проучавали Свето писмо и дела црквених отаца

да би могли водити полемике са протнвницима.

На)важни)и ци.ъ монашке аскезе je спасение душе,

да се живи по Богу и да се уедини с Богом.

И IIchKa naTpujapiunja и apxiienncKonnja je

била монашки центар сличай Студитском мана

стиру. Ктитор Богородичине цркве архиепископ

Данило II написао je обимно дело Живоши кра-

.ьева и архиейискойа срйских и службе св. Арсе-

Hnjy I и JeBCTanijy I, архиепископнма ерп-

ским.
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САН ЦАРА НАВУХОДОНОСОРА И ПЩАНСТВО HOJEBO

У ПРИПРАТИ ПЕЪКЕ ПАТРЩАРШЩЕ

НеЬка 1фи1фата, задужбина архиепископа Данила II, о Kojoj се у Лешойису говори

да je на)лепша и да се нигде не налази слична,1 подигнута je око 1330. године. Позива)уки

ce на запис у Лешойису, о лепоти пеЬке припрате писали су В. Р. ПетковиК2 и М. Ива-

новиЬ.3 Нове иодатке о припрати дали су Ъ. БошковиЬ,4 В. J. ЪуриН6 и М. Шупут.8

Фреско-декорапдф припрате настала je пре 1337; првобитни живопис je сачуван на

неточном зиду, као и на yHyrpaiuiboj страни }ужног зида и два лука. Делови живописа

на спол>аш№о) страни припрате, сада веома избледели, налазе се на западно} фасади и

изнад лука. Остали, много веЬи део припрате срушен je у XV веку, а обновлен и реста-

уриран готово изнова 1561. године за време Макарэда СоколовиЬа, првог патриарха

обновл>ене IlehKe naTpHjapnmje.7 О првобитном живопису на западно) crawbamiboj страни

припрате не можемо расправл>ати као целини jep mije сачуван у првобитном облику.

Фреске на фасади припрате открио je Ъ. БошковиК за време конзерваторских радова

1931. и 1932; тада je скинуо новщн crioj малтера; мег)утим, он не идентифику)е комгю-

3Hnnje и светителъе на западно) фасада.8 ПетковиК je тврдао да ове фреске представ-

jbajy део циклуса о „Ствараау света",9 а В. J. ЪуриЬ сматра да су на ,^ужно) cno^noj

страни и на западно) фасада нартекса биле насликане фреске у две зоне: у ropiboj je био

пиклус носвеЬен, изгледа, нричи о ]осифу уз joui неке сцене из Старог завета, а у flOH>oj

зони CTojche фигуре светителъа".10 ПолемишуКи са В. ЪуриЬем, БошковиЬ. каже да су

на западно) фасади Данилове припрате „сачувани отисци само Tpnjy ман>их композищф.

Ja лично, но остацима Kojn се (едва назиру, не бих смео да се определим ма за какву ближу

ндентифнкац^у композищф".11 Je;u«io С. Pafloj4Hh flaje податке да je на западно) фа-

1 Jb. Crojaiioeiih, Сшари срйски родослови

и лешойиси, Срем. Карлонцп 1927, 26.

* В. Р. ПеткониЬ, Жиеойис цркве Св. Бого

родице у ¡Iampujapuiuju üehcKoj, Известия на

Ьългарскн археологически ннститутъ IV, София

1927, 145.

1 М. ПнановиК, Црква Богородице ОдиШ-

iûpujc у Ilchüoj ûaiûpujapmuju. Старине Косова и

MeToxnje II—III, Приштнна 1963, 133.

4 Ъ. БошковиЬ, Ocuïypaibe и pecüiopauuja

цркве Манасшира св. 1 laiüpujapuiuje у Ilehu, Старн-

нар, треЬа copina VII—VIII, Београд 1934, 139—

154.

4 В. J. ЪурнЬ, Насшанак ipadume.uKoi

сшила Моравске школе, Зборннк за лпковне умет-

ностн 1, Нови Сад; 1965, 48—50; Пети. Визан-

шщеке фреске v JvÜK.taeuju, Београд 1974, 59,

209—210. дат\|е фреске нзмеЬу 1334. и 1337.

године.

• М. Шупут, Архитектура ПеЬке йрийраше,

Зборник за ликовне уметности 13, Нови Сад

1977, 45—67; ту je наведена и целокупна литера

тура о nehi-coj припрати.

' В. Р. ПетковиЬ, IIpcÏAcd црквеиих ейоме-

ника кроз йовесницу срйског народа, Београд 1950,

248; С. ПетковиК, Зидно сликарешво на ûodpyujy

IlehKe üampujapuiuje 1557—1614, Нови Сад,

1965, 162.

" Ъ. БошковиЬ, Осшуран>е и ресшора-

цщ'а..., 139—154.

• В. Р. ПетковиЬ, Tlpeï.icd црквеиих ейоме-

ника, 253.

1,1 В. J. ЪурнЬ, Насшанак 1радишс.ьскс%

сшила Моравске школе, 49—50.

11 Ъ. БошковиЬ, О сликано) декорацией на

фасадами Не/же ûampujapmuie, Старннар, нова

cepuja XVIII, Београд 1968, 93, 97. сл. 7 и 11.
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сади припрате био сликан Сан цара Навуходоносора.1* Од композици)'а, Kojnx je свакако

био много веки 6poj, сачуване су )едино две старозаветне сцене: Сан цара Навуходоносора

и Пщансшво Hojeeo. Cboj'om симболиком и иконографи)ом, ове две композищце заслужу}у

много веКу пажшу и интересоваше него hito су досад показани.

САН ЦАРА НАВУХОДОНОСОРА

У npBoj зони зиданог стуба приказан je свети ратник у Bojmi4Koj одеНи, са штатом

у лево') и мачем и кошьем у flecHoj руци. У flpyroj зони овог стуба сликан je први део

композищф Сан цара Навуходоносора. То je аегов први сан: цар je приказан како спава

на постелей, а поред н>ега je чувар Kojn спава седеки. Лево од композищф je приказан

ан^ео ко)и je ставио руку на цареву главу, а одевен je у хал>ину зелене ôoje. Други део

композищф приказан je у flpyroj зони западног пиластра. У npBoj зони сликан je света

ратник како CTojn држеКи кошье и штат. Ту je цар представлен како седи на престолу

с владарском палицом у руци. У средини je постагье и на въему висок кип. Лево од стуба

je насликано jeflHO младо лице, сигурно пророк Данило Kojn се увек слика као голобрад

(цртеж 5). Сцена je веома избледела, а невидтьив je и }едан детал. Kojn je yoömajeH у

овим композшвяама: медаллн са Христовим ликом, Богородица са Христом или медаллн

Богородице на гори, што ce npHKa3yje изнад кипа и што иконографии ових сцена да)е

одре^ен смисао.

Да ли je неуобича)ено или изненаг}у}уКе да се ова композищф налази управо на

cmvbHoj страни припрате? За то се може наКи o6jaiHH>eH>e. Богородица Одигитрфа,

задужбина архиепископа Данила II, као и н»ена припрата посвеНене су Богородици, а

на унутраппьем делу припрате Богородичиних цркава cmiKajy се н>ене префигуращф.

Композипэда Kojy je ктитор изабрао да се прикаже, Сан цара Навуходоносора, има смисао

Еогородичине праслике. То Немо и доказати овим текстом.

Ова илустращца из К/ьше Пророка Данила flaje jeflaH од неколико приказа везаних

за овог пророка у nehKoj патриаршими. Свог заштитника пророка Данила архиепископ

Данило II je много поштовао, што се вида из ктиторске композшпф у Kojoj га пророк

привода Богородици са Христом.13 Култ пророка Данила био je веома поштован у nehKoj

патрщарппп'и. Тако су у протезису цркве Св. Апостола, Kojn je осликан за време архи

епископа Apceifflja I Сремца око 1260, биле приказане четири сцене из живота пророка

Данила: Пророк Данило у рову с лавовима, Данилова визща небеског царства и Страш-

ног суда (Дан. 7, 9—10, 15, 28), Архан1}ео Таврило noKa3yje пророку Данилу будуЬе дога-

Çaje (Дан. 8, 15—19) и joui }една HejacHa сцена.14

Услед веома лоше распознатл>ивости и оштекености oöejy сцена Сна цара Навухо

доносора нисмо у могуКности да уочимо све симболичне детал>е Kojn су веома важни.

И поред тога, ми Немо одгонетнути на основу компарашф и текста Kojn je послужио

као илустращф. Сликар се при раду држао текста кшиге, али je сажима}уЬи детал>е и

ynpouihyjyhn симболе успео да само двема сценама представи веома опширну садржину.

Друге године CBoje владавине, цар Навуходоносор je уснио сан KojH je заборавио.15 Били

су позвани звездознанци и гатари да му исприча)у шта je сашао, али они нису могли

испунита ньегову жел>у.1в Ме1)утим, TajHa je била откривена пророку Данилу у ноКном

ви!)ен>у:17 „Jep Бог открива TajHe на небу и }авл>а цару шта he бита у последнее дане",1 8

то jeer после въега. На композшцци je ово место илустровано ангелом Kojn croju поред

Цареве постел>е, држи руку на napeßoj глави и }авл>а му Бож}у вол»у.

11 С. Радо)'чиК, Ейизода о Богородици Гори

у TeodocujceoM жишщу св. Саве и пена веза са

сликарсшвом XIII и XIV века, Прилози за кн>и-

жевност, je3HK, историку и фолклор XXIII, св.

3—4, Београд 1957, 214, 220—221.

13 В. Р. ПетковиЬ, пав. дело, 251, сл. 776.

14 J. РадовановиЬ, Иконографи/а фресака

йрошезиса цркве Св. Айосшола у ПеНи, Зборник за

ликовне уметности 4, Нови Сад 1968 , 41—42,

46—54, 56—59, сл. 4, 6—9, 1 1 ; Н. ДавидовиЬ-Ра-

довановиЬ, Фреске eumje Пророка Данила у цркви

Св. Айосшола у Ilehxoj üaiüpujaputuju, Старине

Косова и Метоыце II—III (1963), 117—122.

15 Дан. 2, 1; Бог се )авл>ао у сновима

Авимелеху, гесарском цару (1. Moj. 20, 3), еги-

патском фараону (1 Moj. 41, 1—8), Елифасу

Те.манцу (Job 4, 12—18; уп. 42, 15) и другима.

" Дан. 2, 2—13.

17 Дан. 2, 19.

18 Дан. 2, 28—29.
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Дрт. 5. Мапастир Пекка naTpiijapiuiija, припрата архиепископа Данила II, западни зид, стуб и лук: у

прно) зонн су св. ратници, у ,ipyroj Сан цара Навуходоносора, а на луку Hoje бере виноград и Пи^анство

Hojeeo, пре 1337. године
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Ha Apyroj сцени, пророк Данило ctojh испред цара ko¡h седи на престолу, прича

му шта je сашао и тумачи му сан. Цар je видео кип Kojn je био састашьен од разних метала;

кип je на композиции насликан измену цара и пророка Данила. Haj3Ha4ajinijH део сна

представл>а камен Kojn се одвалио од горе и постао велики као гора и испугаю сву земл,у.1в

Ново царство he укинути претходна четири царства и ocrahe за сва времена; то je царство

духовно.20 Цар се затим поклонно пророку Данилу.21 Потом je пророк протумачио цару

да прво царство, чща je глава на кипу била од чистог злата, jecre Навуходоносорово

и Вавилонско.22 Друго царство, 4Hje су мишице и груди од сребра, jecre царство Пер

ейдено;23 по Теодориту Кирском, порекло цара Кира потиче од два народа: по Majun je

био Мишанин, а по оцу Перацанац.21 Tpehe царство, чи]и су трбух и бедра од бакра,

jecre Македонско Koje je уништило Пероцско царство за време цара Александра Маке

донской25 Четврто царство, 4nje су голени биле од гвожг)а, а стопала од гвожг)а и земл>е,

по веКини тумача je Римско, што je тачно. Као и претходна три, и четврто царство je

уништено силом царства Боифг, приказаног у камену Kojn je нарастао и испунио целу

земл»у, кад започин>е вечно духовно царство Bo>Kje,2e царство Mecnje27 и ньегове цркве.

Да под четвртим царство треба подразумевати Римско, доказу}е то што je Христос рог)ен

за време владавине императора Августа.28

Сан цара Навуходоносора у nehKoj патр^аршщи raije довольно видл>ив. Послужи-

Ьемо ce компаращфм неких среднювековних фресака да бисмо flOKpaja oöjacrainH н>егов

приказ. Царев сан je таког)е сликан у припрати на северном зиду цркве Богородице Пе-

ривлепте (Свети Климент) у Охриду 1295. и у Дечанима 1348—1350. У Охриду je изнад

Навуходоносорове постел>е приказана Богородица Гора и на H»oj медалюн с Богороди-

чиним nonpcjeM. Изнад Навуходоносора и кипа исликан je медал>он Христа Камена.29

У манастиру Дечанима je 1348—1350. приказан кип на постол>у, али и као оборен, дакле

онако како je цар видео у сну и што се на Kpajy испунило. Фреска у Дечанима je веома

оштеКена, а на камену je Богородичин лик.30

Тип Богородице Горе, о Kojoj je писао С. Радо}чиН,31 слика се на три начина: прво,

као илустрашф Сна цара Навуходоносора (Дан. 2, 31—47), испред nonpcja пророка

Данила у сцени „Пророци су те, Богородице, HajaBnra"; друго, као гора с медалюном

Богородице сликана je у ексонартексу Богородице Лэевишке у Призрену 1310—1314.

године,32 у Старом Нагоричину у композиции Усйенъе Богородице 1317— 18. године,33

и на унутраппьем луку Данилове припрате у ПеКи пре 1337; треНе, као илустращца 67

(68), 17 псалма у псалтирима са илустращцама. Хлудовл.евом,34 ТомиЬевом, српском

Минхенском псалтиру38 и другима.

" Дан. 2, 28—35.

10 Дан. 2, 37—45 ; Бог сам pa3flaje земал>ска

царства добрима и рЬавима, не без намере и слу-

4ajHO него саобразно току времена и дела Koje je

скривено за л>уде, а за к>ега потпуно извесно

(Блаженн Августин, De civ. Dei, IV, 33; упор.

HpHHej Лионски, Contra haer. V, 24, 3).

11 Дан. 2, 41—47.

** Дан. 2, 37—38; по Теодориту Кирском,

прво царство je Вавилонско и Асирско (тумачен>е

на Дан. 2, 31; А. Разумовский, Святой Пророк

Даниил и eio книга, Спб. 1891 , 32—33).

** Дан. 2, 39; А. Разумовский, нав. де.ю, 33.

14 У тумачешу Дан. 2, 39; А. Разумовский,

нав. дело, 34.

" Дан. 2, 40—43; упор. Дан. 8, 21—22,

11, 2—3; А. Разумовский, нав. дело, 34—36.

" Дан. 2, 44; 1 Кор. 15, 24; А. Разумов

ский, нав. дело, 40—1.

" Дан. 2, 44—45.

г* Лк. 2, 1— 1 1 ; Теодорит Кирски у ту

мачешу Дан. 2, 43; о сликан,у сцена из живота

пророка Данила вид. Lexikon der christlichen Iko

nographie 2, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1968,

469—473.

*• V. K. Petkovié, La peinture serbe du moyen

âge I, Beograd 1930, 24b, II, 1934, pl. CXII—CXIII.

Христос Камен je сликан испред nonpcja пророка

Данила, испод архангела Гаврила из сцене Бла

говести (В. Р. ПетковиЬ, Сшаро Наюричино

Исача, КалениН, Београд 1933, 10, 19, таб. XIV)]

30 Ъ. БошковнК h В. Р. ПетковиЬ, Манасшир

Дечани II, Београд 1941 , 50, 68, таб. CCLXVII.

" С. Paflojunh, Ейизода о Бохородици Гори,

221.

31 Д. ПаниЬ и Г. БабиЬ, Богородищ Левиш-

ка, Београд 1975, 139, цртеж 30.

33 V. P. Petkovié, La peinture serbe du moyen

âge I, pl. 41a; Исти, Сшаро Наюричино, Псача,

Калений, 3—6, таб. XXIX; Исти, Преглед цркве-

них сйоменика, сл. 625.

31 Н. П. Кондаков, Миниатюры хреческой

рукойиси йсалшири IX века из Собрания А. И.

Хлудова в AlocKee, Москва 1878, таб. XI. О Бого-

родици Гори расправлю и Н. В. Малнцкий,

Черты Палестинской и восточной иконографии в

византийской йсалшири с иллюстрациями на йоях

шийа Хлудовской, Seminarium Kondakovianum I,

Prague 1927, 53—54.

35 J. Strzigowski, Die Miniaturen des ser

bischen Psalters der Königl. — Hof. und Staats

bibliothek in München, Wien 1906, 41, Taf. XXIII,

Bild 51.
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Све nojçmiHOcra на композшцц'ама Сна цара Навуходоносора на)бол>е тумаче црк-

вене песме у KojnMa има много симболикс Тако ce у jenHoj песми говори: Калинь НЕр»-

кос-кченый w тсктмыА горы, tie's дФво, краЕИгоикный шскчеса, ХрТстосъ, совокипнвый разс-

тоацмлса бствства; т-Ьагъ В1сььм|им Богородиц! вмичамгъ.3* Христос се назива каменом

чи)а су CBojcrea тврдоКа и неразрушивост.37 Христос je камен спотицан>а и саблазни

за непри|ател>е,38 ко падне на OBaj камен, разбиКе се, а на кога падне, смрвиКе га.3' Камен

raje одсечен л>удском руком од горе. То je камен од угла (Kpajeyraoim)40 ko¡h се налази

у темел>у и држи основу граг)евине, то je Христос и ньегов однос према цркви Kojn се

назива Бомбим домом,41 а назидана (сазидана) je на темел>у пророка и апостола.42 Пошто

je Христос камен од угла,43 то je композидцф Сна цара Навуходоносора сликана на углу

западног зида припрате. Христос je основао цркву на камену44 Kojn држи црквено здаше.43

Сва многобожачка царства je уништио камен, то jeer Христос „Овако вели Господ: ево,

ja меЬем у Сион камен, камен изабран, камен од угла, скупоцен, темел, тврд; ко Bepyje

неЬе се плашити."48 То je предсказао пророк и цар Давид: „Камен ко)и одбацише зидари

постаде глава од угла."47 Христос je потврдио да се пророштво односи на aera,48 као

и апостоли Петар49 и Павле.60 У Светом писму се раг)ан>е назива сеченьем од камена,61

а Христос je рог)ен од Деве на чудесан начин. То виденье у Навуходоносоровом сну je

префшуращц'а Богородице и нъеног девичанског материнства, камен je слика Христа

Kojn je (на некарналан начин) зачет по Светом духу у телу Богородице, а дете се назива

Сином Бож{им.62 Кааннь шсечеса . . . значи да се Христос од Богородице раг)а као човек.

ХрТстосъ совокВпнвый разстолфафСА Ествства значи да je Христос рог)ен од Mapnje као

човек, али HHje престао да у исто време буде Бог, cjeдинивши у себи две природе —

божанску и човечанску, с тим што je свака од ших сачувала cBoje cBojcTBO.

Калкмь нЕрякоскчЕный w н(скко<имл горыА, тевФ дФво, кракгоиьмый шгечеста. Песник

o6jauiH>aBa да се под гором, о Kojoj je пророковао Данило, подразумева Богородица због

свог савршенства и чистоте jep je родила Сина Бож)ег. У Богородици су се испунила

пророштва: ГЯже w тевФ пророч!Ств:л нспоанишаел д-кво чиетал . . . инъ гор» сватою, w неаже

Фтскчеса ка/ИЕнк краЕеТоакный, Kpoaffe р8кн чепов-Ьчеша, и порази овразт» <иыгиЕннагш нав8-

Ходоносора . . .53 Гором се назива Богородица, а камен je Христос Kojn he уништити кип

од злата, сребра, бакра, гвожг)а и глине. „Ишти од мене, и даКу ти у наследство, и Kpajeee

земал>ске теби у државу. УдариНеш их гвозденом палицом; разбиЬеш их као лончарски

суд."84

Поред песама, црква je у том смислу протумачила да се текст Данила 2, 31—36,

44—45 односи на Богородицу и Христа jep се чита као парим^а на вечерн>и празника

Христовог рог)ен>а.

ШЛАНСТБО HOJEBO

У припрати архиепископа Данила II, на спол>ашао) страни зида изнад лука, измег)у

западног зида и првог зиданог стуба, сликана je пре 1337. године композищца Пщансшво

Hojeeo. Не наводеЬи о KojnM je сценама реч, В. Р. ПетковиК je сматрао да су старозаветне

сцене на cmvbHOj страни припрате приказивале „Ствараае света".65 CßojoM симболиком

чв Предпразнство Сретен>у, на )утрен>у,

ирмос 9. песме канона; 1рмолои<ь, глас 4, пес-

ма 9.

31 Мт. 7, 24—5.

34 I Петр. 2, 7.

Мт. 21, 44; упор. Дан. 2, 44.

40 Job 38, 6.

41 1 Тим. 3, 15.

" Еф. 2, 20; упор. Ис. 28, 16.

" Job 38, 6; Мт. 21, 42.

44 Мт. 21, 44.

44 Ис. 61, 16; упор. 1 Петр. 2, 6; Дел. ап.

4, llj 1 Кор. 3, 11.

44 Пс. 28, 16.

4' Пс. 117 (118), 22; Мт. 21, 42.

44 Мт. 21, 42.

44 Дел. ап. 4, 41 ; 1 Петр. 2, 6.

" Еф. 2, 20; 1 Кор. 3, 11; упор. Рим. 9,

33; 10, 11.

41 Ис. 51, 1 Ctñ i;.i.n:nh иже ù> горы Д'ккнчнмл

á>c'l¡4ic<fc RI3 ïOT"kiiï<A <и8ж|ска10 . . . Окшоих, глас

7, у неде.ъу на jyTpen>n, 8. стихира на хвалите.

" Лк. 1, 35; Мт. 1, 20.

55 Окшоих, глас 5, у суботу на мало] ве-

черши, слава и нннг.е, богородицей па стихо-

вшье.

44 Пс. 2, 8—9; 109 (ПО), 1—2.

44 В. Р. ПетковиК, Прехлед црквеннх ейо-

меника, 253.
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и иконографией, неколико сачуваних фрагмената и композищца првобитног живописа

чине ову тврдн.у спорном. Сцене Сна цара Навуходоносора представл>а|у праслике

Христа и Богородице, то jeer долазак Mecnje. ТумачиКемо и другу композицщу Пщансшео

Hojeeo. У левом делу je приказан Hoje како бере грожг)е и цеди га; с н>егове леве стране

je jeflHa фигура у хал>ини жуто-црвенкасте 6oje. У продужетку je илустрован други floraÇaj

Kojn Hnje oflßojeH лишцом: Hoje седи, а н>егов среднъи син Хам noKa3yje на шегову задиг-

нуту хал>ину до средине бутина — на голотшьу свог оца. Испред Hoja су шегова два

сина Сим и 1афет, окренутих лица од оца, Kojn измег)у себе носе хал>ину да га noKpnjy.

Десном лицу je оштеКена глава. У позадини je архитектура. Од живописа из времена

архиепископа Данила II, на cnoJbHoj страни припрате je на}бол>е очувана композшпф

ГЬцанство HojeBO. Трагови натписа су чипьиви: Прав«дии Ное (цртеж 5).

Веома je вероватно да су на зидовима разрушене и готово изнова президане при

прате из 1561. године56 биле приказане и друге сцене из HojeBor живота. У Дечанима

je представл>ено дванаест сцена о Hojy. Услед скученог зидног простора, та) 6poj je свакако

био ман>и у nehKoj патр^арппци; дате су на)важтф сцене из Hojeeor живота у сажетом

облику. Циклус о Hojy je HajonuiHpHJije сликан у Дечанима. Ту су сцене: Бог позива Hoja

да начини ковчег,87 Hoje припрема градн>у ковчега,68 Градн>а ковчега,59 Ковчег затапа)у

смолом,60 Hoje са CBojoM породицом и разним животин>ама CTojn пред ковчегом,'1 Hoje

после четрдесет дана отвара прозор на ковчегу и испушта гаврана,62 Излазак Hojee из

ковчега,63 Hoje приноси жртву захвалности,64 Hoje бере грожг)е ерпом,65 Шцанство

HojeBO,68 Hoje проклин>е сина Хама,67 Hoje благоешьа синове Сима и 1афета.68

Ca дечанским циклусом могу се поредити само две сачуване сцене у ПеКи: Hoje

бере грожг)е и Пщанство HojeBO. Разлике су у детал>има; дечанске композищце су нара-

THBHHje и omiurpHnje. Берба грожг)а je илустрована у горн>ем делу сцене, у позадини

je архитектура, jeflaH младиЬ цеди грожг)е у суд с високим постол>ем, а пред н>им cTojn

Hoje и mije вино из чаше. У дошем делу композишце je Hoje како лежи на земл>и. Сликар

je изража}но приказао Хамов подсмех оцу, jep Хам обема рукшиа noKa3yje н>егову голо-

тин>у (нагост). Насупрот Хаму, 6paha Сим и 1афет nonrryjy оца, окренули су главе да

не виде н>егову голотшьу и доносе халжну да га покрщу.69 У ПеЬи je сачувана можда

на}важнща сцена из циклуса Hojeeor живота: Хамов грех jep се ругао оцу, a Taj грех

ce noHCTOBehyje са оцеубиством. Он га Hnje физички убио него морално CBojnM поступком,

тиме што га je понизио. „Jep бих волео умрети него да неко Mojy славу уништи."70 Бог

je наредио да деца nouiTyjy родител>е,71 па се pyraae шима строго кажшава. „Казано je,

око Koje се руга оцу и неЬе да слуша матере, юьуваЬе га гавран с потока и jeera орлиЬи."73

Хам je пример како се не nouiTyje отац, па je Hoje проклео и н>ега и н>еговог сина Ханана

да им потомство буду Hajnpe3peHHje слуге потомака Симових и ^фетових.73 Благоси-

л>а)уКи друга два сина, Hoje je предсказао да he се у Симовом потомству родити Mecnja,

а да he ^фетови потомци бити HajMHoro6pojHHjn, да he владата насел>има Симовим и

уживати милост Бож}у.74

*• Исшо, 248; С. Р. ПетковиЬ, Зидно с.ш-

карешво на üodpyujy ПеНке ûaiûpujapwuje ¡557—

¡614, Нови Сад 1965, 162.

у 1 Moj. 6, 13—22; В. Р. ПетковиЬ, Ма-

насшир Дечани II, Београд 1941, таб. CCLX.

" В. Р. ПетковиК, nat. дело, таб. ССХСП.

Исшо, таб. CCLX.

" Исшо, таб. CCLXII.

1 Moj. 6, 18—22; 7, 1—16; В. Р. Петко

виК, нов. дело, таб. CCLXIII.

" 1 Moj. 8, 6—7; В. Р. ПетковиК, нов.

дело, таб. CCLXII.

" 1 Moj. 8, 18; В. Р. ПетковиК, на*, дело,

CCXCIV.

" 1 Moj, 8, 20—1.

•5 1 Moj. 9, 20; В. Р. ПетковиК, на», дело,

таб. CCLXIV.

1 Moj. 9, 21—3; В. Р. ПетковиК, на*,

дело, таб. CCLVI.

•' 1 Moj. 9, 25; В. Р. ПетковиК, на*, дело,

таб. CCLVI.

" 1 Moj. 9, 26—7; В. Р. ПетковиК, нов.

дело, таб. CCLXIV; о сликан>у праведног Hoja и

сцена из шеговог живота вид. Lexikon der christ

lichen Ikonographie IV, Rom., Freiburg, Basel,

Wien 1972, 611—622.

" 1 Moj. 9, 21—3; В. Р. ПетковиК, на*,

дело, таб. CCLVI.

,0 1 Кор. 9, 15.

71 2 Moj. 20, 12.

" Приче 30, 17.

'* 1 Moj. 9, 24—7.

" 1 Moj. 9, 21—7.
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За нас je важно да oöjacmiMO зашто je архиепископ Данило II при живописашу

enoje припрате изабрао oBaj старозаветни florarjaj и какву поуку и симболику Ka3yje.

ДоказаКемо да je ова старозаветна тема меауанска пошто je Hoje праслика Христа. Hojeßa

нагота (голотшьа) je тип Христа распетог на крсту, одеКа му je била скинута, а преко

бедара je имао платно (перизому).78 Hojy се подсмевао Хам, а распетом Христу ругали

су ce JeBpejH,76 док су га неки многобошци поштовали. Ca Хамом je осушен и н>егов син

Ханан, као и распусни култови праКени пи)анством и грехом kojh се супротставл>а)у

чедности чищ je узор био Hoje.77 Поштоваае само }едног Бога до Христовог рог)ен>а сачу-

вало се у Симовом потомству из кога су потекли Аврам, Исак, JaKOB и сви старозаветни

праведници.

Текст о HojeBOM гацанству, 1 MojcnjeBa 9, 18—19 и 10, 1 сачин>ава jeflHy од парими)а

на вечераи у среду четврте недел>е ускрппьег поста, то jeer данима Kojn су посвеНени

noKajaay. Тада велики грешници приликом богослужеаа croje у припрати као месту

Koje je намешено пока)ницима. То об)ашаава зашто je ова тема илустрована на припрати

ПеКке naTpHjapumje.

Иако смо oöjacHKiiH композшпцу Пщансшво Hojeeo приказану у ПеЬи, ми Немо тума-

чити циклус о праведном Hojy Kojn je илустрован у манастиру Дечанима, a Kojn В. Р.

ПетковиН ни)е oöjacHHO у cBOjoj каизи МанасШир Дечани II.

Многи догами из HojeBor живота су праслике Христа, Богородице и цркве. При-

прата Kojy je дозидао архиепископ Данило II обухватала je све три цркве и била посве-

Нена Богородици, као и аегова задужбина црква Богородице Одигитрще. Фреске Koje

су украшавале припрату нису биле crry4ajHO одабране; на месту где су сликане, оне чине

WjejHy целину са осталим живописом. НавешКемо неке по;единости из HojeBor живота

Koje су типови Богородице и Христа: ковчег je праслика Богородице, a Hoje Христа;

л>уди Kojn су били с HojeM су Jyaejim ко]и су поверовали у Христа, а животшье и птице

су тип многобожаца; у ковчегу je за време и после потопа био Hoje, а Богородица je у

себи носила оваплоЬеног Богочовека; у ковчегу су се спасли сви kojh су били у аему,

а Христос je спасао цео свет од потопа греха и ропства смрти.78

HojeBO porjeae и живот rewajy смисао праображеаа Христа и аегове цркве. Кад

му се родио син, Ламех му je наденуо име Hoje и рекао: „OBaj he нас одморити од послова

наших и трудова руку наших на земаи, Kojy прокле Господ."79 А Христос he одморити

све Kojn су уморни и натоварени,80 cnacaBajyhn их од греха.81 У Hojeeo време, народ je

живео у безакоау (греху),8* као и у време пред Месщин долазак. Hoje je био човек пра-

ведан и безазлен, живео je свагда по вол>и E<wjoj,83 што je праобраз Христове светости.84

Hoje се назива проповедником правде,85 а Христос je савршеш^и од ibera будуЬи да

je праведник Kojn Hnje учинио грех, нити се нашла превара у устима ньеговим,86 затим

учителем истине87 и проповедником noKajaaa.88 Као што су се праведном Hojy подсме-

вали савременици,89 тако je и Исусово учен>е изазивало отпор и негодоваше JeBpeja.90

Hoje je саградио ковчег по Бож)о) заповести,91 а Христос je на Земли основао

цркву Koja je створена шеговом крвл>у.92 Дрво гефер од кога je саграг)ен ковчег je праслика

" Мт. 27, 35; Кипрщан Картагенски,

Epistol. LXIII.

" Мт. 27, 28—31; С. Смирнов, Предъизо-

бражение Госйода нашею Iucyca Христа и церкви

его в Вешхом завеше, Москва 1852, 66.

" 1 Moj. 6, 8—9; JeBp. 11,7.

'* Симеон Нови Богослов, Traites Théo

logiques et Ethiques, ed. Darrouzès (Soureces Chré

tiennes 129), Paris 1967, 9—19. Ковчег je таког)е

праслика Богородичина: Раду) се, ковчеже, Бо

гом начшьени стане, раду) се, управителко

поново сазданог света, од Koje доЬе Христос —

Нови Hoje, kojh испун,ава више свет нераспад-

лэивонтНу. У ковчегу се спасао Hoje и деца н,егова

од потопа, преко Богородице ce cnacaeajy од

вечне пропасти сви Kojn cnyinajy глас Bomje

благодати. Од спашеног Hoja од потопа постао

je нови род, од Христа Kojn се родио од Mapuje

Деве постала су деца Новог завета.

" 1 Moj. 5, 29.

" Мт. 11, 28.

" Лк. 1, 30—1; Мт. 1, 21.

85 1 Moj. 6, 1—12.

" 1 Moj. 6, 9.

" Jeep. 11, 7.

8i JeBp. И, 7; 2 Петр. 2, 5.

" 1 Петр. 2, 22; Лк. 23, 41 ; Jh. 8, 46; 2

Кор. 5, 21; JeBp. 4, 15.

" Jh. 14, 6; 8, 45; 1 Петр. 2, 22.

1,8 Мт. 9, 13; Мк. 1, 15; Лк. 13, 3, 5.

" 1 Петр. 3, 20.

•° Мт. 9, 14; И, 18; Jh. 8, 59; С. Смирнов,

Предьизображсние, 57—58.

" 1 Moj. 6, 22.

•» Дел. ап. 20, 28; 1 Петр. 3, 18—9; Тер-

тули)ан, De hapt. с, 8.
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крста на коме je основана црква. Као што су Hojc и н>егово потомство спасени од потопа

у ковчегу од дрвета, тако се Христова смрт на крсту догодила ради спасеша л>уди.93

HojeB ковчег с многим преградама94 „означава степене блаженства на небу и многе ста-

нове у куКи оца мога на небу".95 Врата Koja je Hoje саградио са стране на ковчегу'6 су

Христова праслика: „Ja сам врата, ко ylje кроз мене cnauihe се."97 Ковчег je био сагра1)ен

на три 6oja (спрата), што je симбол Свете Тро)ице Koja je учесник у спасавашу Hojeee

породице. Као што je Hoje примио у ковчег чисте и нечисте животише и птице,98 тако je

и Спасител» примио у цркву праведнике и грешнике Kojn ce Kajy99 пошто je дошао на

свет да би спасао грешнике.100

Кад je Hoje ушао у ковчег, започео je потоп и настало je уништаванье грешног чове-

чанства, а припремгьено je ново човечанство у ковчегу, што симболише TajHy крштеньа101

у Kojoj ce caxpaibyjy греси онога ko¡h се погружава у води, у H>oj ce caxpaayje стари човек,

а у цркву уводи нови Kojn хода обновлении животом.10* Hoje je направио ковчег и спасао

cBoje потомство, а Христос je основао цркву да би спасао све луде.

Као што je Hojeea ла!}а пловила површином воде и таласима,103 тако се и црква

на Земл>и бори против разних стихла и непри}ател.а, а у пристаниште je уводи Христос.104

Пушташе гаврана из ковчега Kojn се потом вратио симболише Цаволов над. Голубица

Koja се други пут вратила у ковчег с маслиновом гранчицом у клоуну106 je симбол мира;

голуб je тако^е симбол Светог Духа,10* а Богородици се у црквеним песмама да]е епитет

голубице.

Жртва Kojy je Hoje принео Еогу после потопа и обеЬао му да више неЬе клети земл>у,107

праслика je савршенства новозаветне жртве у Kojoj je Христос принео самог себе на

жртву Оцу,108 а Христос je као посредник завета109 склопио нов, вечни завет.110

Две сачуване композищце на припрати архиепископа Данила II са спол>не стране,

Нщ'ансшво Hojeeo и Сан цара Навуходоносора, flajy могуКности да се наслуте Hfleje велике

средн>овековне учености.

" Мт. 20, 23; Лк. 24, 16, 46; Дел. ап.

17, 3; 26, 13; 1 Тим. 2, 6; Тнт. 2, 14; Мт. 27, 26,

35; Мк. 15, 15, 24—5; Лк. 23, 33; Jh. 19, 18; С.

Смирнов, на», дело, 59.

м 1 Moj. 6, 14.

•5 Jh. 14, 2; С. Смирнов, на», дело, 60.

1 Moj. 6, 16.

" Jh. 10, 7, 9.

1 Moj. 7, 8—9.

" С. Смирнов, на», дело, 61.

'»" Мт. 1, 21; Лк. 9, 56; 1 Тим. 1, 15.

101 1 Петр. 3, 20— 1.

101 Рим. 6, 4—6; С. Смирнов, на», дело, 62.

105 1 Moj. 7, 18.

10* С. Смирнов, на», дело, 63.

105 1 Moj. 8, 7—12.

10* С. Смирнов, на», дело, 64.

107 1 Moj. 8, 20—21 ; С. Смирнов, на»,

дело, 65.

••• JeBp. 7, 27; 9, 14, 26; 10, 8—10.

Jeep. 7, 22; 8, 6; 9, 15; 12, 24.

110 Jeep. 13, 20.

37

http://www.balkaninstitut.com



СРПСКИ АРХИЕПИСКОПЫ У КОМПОЗИЦЩИ СЛУЖЕНИЕ

СВ. ЛИТУРГЩЕ У МАНАСТИРУ СОПОЪАНИ

Манастир СопоЬани, посвекен Св. Тро)ици, подигао je крал> Урош I. Н>егов живо-

пис, сво)'им изузетним квалитетима, привлачи пажн>у историчара уметности Beh више

од педесет година. Али ни до данас се не зна поуздано година почетна гра!)ен>а нити

завршетка храма, веН се само приближно flaiyje око 1265. године. О естетским вреднос-

тима живописа писано je много. Мег)утим, н>егова веома занимл>ива иконограф^а joui

HHje у потпуности разрешена. Овде Немо расправл>ати о ]едно) недовольно pacBenbeHoj

теми, о српским архиепископима у композиции Служеше св. литурп^е (адекватней

назив од Покло1ьен>а Агнецу или Поклон>ен>е жртви) Koja je приказана у олтарско} апсиди

и на северном и нужном зиду срединньег олтарског простора. Приказиван>у евхаристтце

дат je идеални карактер. Уместо епископа и свештеника, Kojn служе, слиюцу се Hajeehn

jepapcH и оци цркве. У време служена литypгиje олтар je место епископа као намесника

Христових, па се зато оци цркве и слиюцу у н>ему. А свети ^акони, Kojn служе са еписко-

пима, npHKa3yjy се у нишама протезиса или г)аконикона или поред врата у олтару.

У средшем делу апсиде олтара манастира СопоКана, испод прозора, приказана je

у нравоугаоном удубл>ен,у часна трпеза прекривена тамноцрвеном индитщом са златним

крстовима, на Kojoj се налазе путир и дискос на коме лежи Агнец Христос, прекривен

тамноцрвеним дарком. Са северне стране часне трпезе crojn ан!}ео обучен у стихар са

орарем и рипидом у рукама. Ан1)ео с }ужне стране обучен je у зелени стихар, у рукама

држи рипиду. Лице му je уништено (цртеж 6).

Са северне и }ужне стране насликане часне трпезе приказано je у олтарско) апсиди

и на северном и }ужном зиду четрнаест св. apxnjepeja. Ca сваке стране по седам.1 Епископи,

када служе> облаче се у седам одежди.2 Сви оци цркве обучени су у беле стихаре са рекама

црвене 6ojè, као симболом крви Христове и учител>ске делатности,3 наруквице, епитрахшь

са украсима од злата на врху, надбедренике, тако^е богато накикене златним везом,

беле фелоне украшене тамноплавим или тамноцрвеним крстовима (полиставрионе),

а исте 6oje и украса су им и велики омофори. Сви на ногама носе црну обуЬу. Apxujepejn

су насликани са погнутим главама по примеру апостола Kojn су се клааали Христу, док

их je благосильао, пре него што се узнео на небо.4 Рекло би се да je илустрована песма

из св. литургсце: „При^имо и поклонимо се Христу . . .".

1 То je свети 6poj, а седам je и дарова Св.

Духа (Л. МирковиЬ, Православна лишургика или

Наука о боюслужегьу Православие исшочне цркве.

Други, посебни део (дневна богослужен>а, св.

литурги)е и седмична богослужеша), Сремскн

Карловци 1920, 6—7.

2 Епископ се облачи у седам одежди по

6pojy дарова Св. Духа и што )едино може да

врши свих седам св. та)ни (Симеон Солунски,

Разговори о св. йиднама цркве, гл. 44 и 47; Вениа

мин, архиепископ нижегородский и арзамский,

Новая скрижаль или объясненные о церкви, о ли-

iüypiuu и о всех службах и ушварях церковных,

издание пятнадцатое, Спб 1891, 142).

3 Migne, PG 155, 256.

4 Мт. 28, 17; Лк. 24, 50—1.
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Док се у другим средшовековним црквама aiHKajy apxnjepejn, како држе свитке

са почетком текста од завршне молитве на проскомидии до заамвоне молитве, у олтарско)

апсиди Сопокана apxnjepejH држе свитке са текстом ]"едне исте молитве (неКу je наводите

при опису св. отаца), Koja почюье на северно) страни и наставл>а)уНи се код првих пет

jepapaxa на Hcroj страни, па се не продужава на северном зиду, веН се наставл>а на |ужно)

страни апсиде, и прелази на )ужни зид, да се потом заврши на северном зиду, на свицима

архиепископа српских Арсешф I и Саве II.

Црт. 6. Манастир

СопоЬани: Агнец на

часно) трпези и ар-

хан!)ели, олтарска

апсида, измену 1263.

и 1268. године

Први apxnjepej са северне стране je св. JoBaH Златоуст, Келав, са кратком кесте-

ньастом брадом и косом. (Сви натписи поред ликова, сем jeflHor, су уништени.) Други

apxnjepej, ko¡h je насликан као старац са дугом и широком седом брадом, таког)е je Ьелав.

То je св. rpnropnje Богослов. Трени епископ je скоро потпуно сед, са кратком косом

и дугой шшьастом брадом. УтврдиКемо да je то св. JoeaH Милостиви. Четврти apxnjepej

има кратку кестешасту косу и дугу браду Koja je разделена на два дела. То je, вероватно,

св. Григорфе Ниски. Пети je седи старац са кратком косом и шшьастом брадом, можда

je то св. Диониаце Ареопагит (сл. 12).

Текст молитве се наставл>а на свитку првог apxnjepeja са )ужне стране, а то je св.

Васшпц'е Велики (шести по реду); коса му je црна и кратка, а брада дуга и шшьаста. Седми

епископ je Нелави старац са четвртастом брадом. То je св. Атанааи'е Александри}ски.

Осми apxnjepej je св. Кирило Александрщски,5 са карактеристичном митром за алек-

canapnjcKe naTpnjapxe, Koja je украшена крстовима,8 и дугом шшьастом брадом. Сви

остали св. оци су гологлави. Девети епископ има кратку црну косу и дугу црну и мало

5 Цар Лав Мудри (886—911) наредио je

новелом да се хоровима апостола и мученика у

православиим црквама npa3Hyjy и сви познати

из хора архиепископа и епископа: Атанасиде

Александнмцски, Васили)е Велики, Григори)е

Богослов, JoeaH Златоусти, Кирило Александри)-

ски и Епифани^е Кипарски (Migne, PG 107,

600).

• Migne, PG 155, 716—7.
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проседу браду. Десети apxnjepej je насликан као седи старац, Келав, са кратком полукруж

ном брадом. То je св. Никола. На jy>KHOM зиду источног Tpaeeja, 46 см проширеном у

односу на олтарску апсиду, приказан je jeflaHaecra apxnjepej. То je св. Сава, први српски

архиепископ. Коса му je седа, на темену има тонзуру, а брада му je дуга и шшьаста. св.

Hribaraje Богоносац (тнк и©хи ¡ ски) je дванаести apxnjepej, има седу косу и шшъасту

браду (сл. 13).

Тринаести епископ je Apceimje I, други српски архиепископ, приказан je као старац

дуге косе на северном зиду источног траве^а, Kojn je проширен 50 см у односу на олтарску

апсиду. На темену има тонзуру Koja представл>а Христов трнов венац, а коса му je упле

тена у двоструки венац, што je симбол главе врховног апостола.' Четрнаести apxnjepej

je Сава II, треКи српски архиепископ, има дугу проседу и шил,асту браду, коса му je

кратка и двоструко уплетена, а на темену има тонзуру. Сава II сликан je веКим делом

изнад северних врата олтара Koja воде у протезис.8 Св. Сава Српски, за разлику, нема

двоструко уплетену косу као Apcemije I и Сава II (сл. 12 и 13).

Велики jepapcH цркве држе свитке на KojnMa се протеже текст исте молитве, kojh

Ьемо донети тако што Немо испред почетка сваког свитка ставити арапски 6poj apxnjepeja

оним редом како су описани. (1) ■ BÉ стыи • | и Вк гты|мхь почи|ваки • и|ж£ трьс|тыи«ик.

(2) racoatk I W СЕраф||М1к Khcjn'bBdiEj^ih. и w \t (3) роувилк I саавофовмжк и <î> вса|кок н||вснык.

(4) [фаы по|к/1анга|к(Иын | ибо w небытии | (5) вк быти|к iiçhbe|ae ксач|ьск<ш | ск^давк. (6)

0 0 Д

ч/1К'Ьк|<1 п швра|?оу сво||е<иоу |- (7) и по по|бию. h | всачьф . . ими\ твоими |. (8) даоа<ии |

©украш|[.]кн. дай | поосецш|л1ь п^/и^удростк. (9) н ра^оу|/ик. и не | nç-bçp'fe | сьгр-кш|аюфа|а1-о.

А

нь (10) поаожн|вк на сп|сеник. | спобле | и наг [ejavklpEHkiHX'k (11) и недос|тоины|ихь | ра|вь

t л

твон|\к. вк ча (12) сы и | ста|ти. пр* | славо|ю стаго | твокго. (13) жрктвк|ника. и | длкжно|к

д

TEB-k I гкжаан|ганик н (14) славословии | пр|нноснти. | ты и ва|ко прни|тн w. То je текст

молитве Трисвете песме (Трисагиона) Kojy епископ или свештеник чита док се пева

„Cßjaraj Боже, ceja-raj Kpjenraij . . ." али она због недостатка простора HHje исписана

цела. (Молитва je иста у Литурги)и св. JoBaHa Златоустога и св. Baatraja Великог.)

Она у преводу гласи: Боже свети, ти у светлости почиваш,8* теби трисветим гласом

neBajy серафими6 и славослове херувими,в и теби ce miaaajy све небеске силе; ти си све

и сва из небш\а у биЬе превео;г ти си саздао човека по слици и прилипия cBojoj и сваким

га cBojnM даром украсио; ти flajeiu мудрост и разум" ономе ко\и те моли, а не презиреш

грешника, него си за спасение одредио noKajaae; ти си удосто)ио нас, смирене и недосто)не

слуге TBoje, да и у овом часу синимо пред славом светога престола твог и да ти прино

симо дужно покло&енье и славословлю: ти сам, Владико, прими [довде je текст исписан

на свицима у апсиди] трисвету песму и из уста нас грешних, и посети нас благошКу cbojom;

опрости нам свако сагрешеше хотилшчно и нехотимично; освети душе наше и тела, и

flaj нам да ти у светлости служимо кроз све дане живота своге — молитвама свете Бого

родице и свих светих, kojh су ти од памтивека угодили.9

7 Исти, 155, 717—8; С. Радо)чиЬ, Тонзура

св. Саве, у iberoBoj кн>изи Узори и дела сшарих

срйских умешника, Београд 1975, 19—31.

8 Цртежи Б. ЖивковиЬа свих apxiijepeja

са текстовнма на свицима налазе се у кн>изи В.

J. ЪуриЬ, Coüohanu, Београд 1963, 126—7. Ли-

кови пет отаца цркве са )ужног дела апсиде ре-

продуковани су у бо)и у исто) кн>изи, таб. I.

ApceHiije I тако1>е je репродукован у 6ojH, таб.

II, а св. Сава I и св. 11гн>ати)е Богоносац на стр.

25, а архиепископи Арсени;е I, Сава II на стр.

24. У Галерщи фресака у Београду изложене

су копи)е из прве зоне олтарскс апсиде Koje je

урадила Зденка ЖивковиК.

■» Ис. 57, 15; б Ис. 6, 2; в Пс. 79 (80), 2;

г Прем. Солом. 1, 14; д 1 Moj. 1, 26; ft 2 Днев.

1, 10; с Лк. 1, 75.

• F. Е. Brig'itman, Liturgies Eastern an Wes

tern I, Oxford 1896, 369—370; Божансшвене ли-

ûiypiuje, превео J. ПоповиЬ, Београд 1978, 35.

XHpoTOHnja епископа вршн се после Малог

входа, читаша молитве и певан>а Трисвете песме

(Л. МирковиН, Православна лшйуршка или Наука

о боюслужен>у Православие исшочне цркве. Други,

посебни део (свете та)не и молитвословлл),

Београд 1926, 124—5.
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Да je на свицима четрнаесторице великих отаца цркве исписан текст ]'едне исте

молитве уочио je joui H. Окушев,10 Kojn je сматрао да je то jeíumcTBeH cíiy4aj у српском,

BH3aHTHjcKOM и руском живопису. Ме^утим, он као и касшци испитивачи сопоКанске

композици)е Служеньа литургще нису je тумачили шеном садржином, Koja може да облагай

зашто су поред великих jepapxa цркве у композиции насликана и Tpojinja првих српских

архиепископа.

Нщедан од паучника ce HHje упуштао у идентификащцу свих apxnjepeja у компо

зиции Служеше литypгиje у СопоКанима. Сликар-конзерватор Светислав МандиК

први je запазио да ce Tpojnna apxnjepeja, ко'щ су овде насликани, различу од остале

}еданаесторице по начину сликаша лица и руку, а нарочито од дво}ице на северном зиду.

Они су сликани онако како се у нашем средвъовековном сликарству cmKajy, углавном,

живи л>уди. Ова Tpojmja архиепископа jeflHHO HMajy на глави тонзуре, Koje су носили

скоро сви српски архиепископи, naTpnjapcn и епископи, а понекад и византщски у

средвъем веку.11 Те чюьенице навеле су МандиКа на претпоставку (jep натписи са име-

нима нису сачувани) да су у питаньу представе Tpojnne првих српских архиепископа:

светог Саве, Kojn je сликан испред Ипьати)а Богоносца на )ужном зиду, и архиепископа

Арсещф I и Саве II, брата крал>а Уроша I, ктитора храма, на северном зиду олтара.

Лик Саве II личи на портрет н>егов у композиции „Смрт крал>ице Ане" у припрати

СопоКана.12 МандиК je запазио да ни на jeflHOM месту у СопоКанима HHje насликан св.

Сава, што je неуобича}ено, а затим, да ови ликови, ако се упореде с представама у другим

црквама, где су сликани, HMajy вредност портрета. Из тога je МандиК заюъучио да су

се СопоКани почели зидати у време архиепископа Арсенща I, до 1263, а завршени су

за време Саве II (1263—1271). Значи, обо)ица су имали удела у граг)евъу и украшаван>у

манастира.13 Ово МандиКево мишл»ен>е о портретима Tpojioje српских архиепископа

прихваКено je у науци као тачно. Мег)утим, проф. В. J. ЪуриК, на основу података Koje

иружа}у портрети крал>еве породице и HcropnjcKa композищца „Смрт крал>ице Ане",

сматра да je сопоКанско сликарство настало измену 1263. и 1268. године.14

Проблемой увог)е!ьа српских архиепископа у Служенье литурпф почео се бавити

С. МандиК, нашавши низ примера за лик св. Саве у живопису XIII, XIV и XV века,

а подробнее га je истражио В. J. ЪуриК. Св. Сава ce Haj4eiuKe слика као оснивач ауто-

кефалне Српске цркве и ньен HajBeKn светител., Kojn je имао написану службу и 4nja се

успомена славила у свим црквама. Он je први пут насликан у цркви Св. Апостола у ПеКи,

Koja je, по }еднима, осликана срединой XIII века,15 а, по В. J. ЪуриКу, око 1260. године.1"

Св. Сава je, заслугой ктитора архиепископа ApceHHja I, први пут у српском средвъове-

ковном сликарству из}едначен са на}веКим jepapcHMa и оцима православие цркве. Он

je насликан последней на ceBepHoj страни олтарске апсиде, иза св. Кирила Александрщ-

ског, што одговара податку у Доменпцановом житиjy св. Саве, где се каже да je он био

други Кирил.17 У олтару СопоКана св. Сава je сликан испред св. Hraaraja Богоносца,

jep се, по Доменти}ану, Симеон Немаша jaBHO Сави у сну и рекао му да Ке бити други

10 N. L. Okunev, Состав росписи храма в

Сойочанах, Byzantinoslavica I, Prague 1929, J20;

Г. БабиК и X. Валтер не наводе текст молитве из

СопоКана нити apxHjepeje Kojn су приказали (G.

Babié and Ch. Walter, The inscriptions upon litur

gical rolls in Byzantine apse decoration, Revue des

études byzantines 34, Paris 1976, 269—80).

11 С. МандиК, Три Портрета у СойоНанима,

у н>егово) кнэизи Дневник, Београд 1976, 30-

" Исти, 33.

13 Исти, 31—2 и нап. 7.

14 В. J. ЪуриК, Coüohamt, 26—7; Исти,

Визаншщске фреске у Jyïoc.meuju, Београд 1974,

39—41.

" С. Радо)чиК, Старо срйско сликарство,

Београд 1966, 48—52; Д. МилошевиК, Срби све-

шишелиу старом сликарству, у кн>изи: О Срб^ъаку,

Београд 1970, 163; Иста, Иконохрафща ceemoia

Саве у среднем веку, Ме1)ународни научни скуп

Сава Неман>иК — Свети Сава истори)'а и предание,

децембар 1976, (Српска академика наука и умет-

ности, Научни скупови, кн.. VII), Београд 1979,

289—90; С. МандиК, Hajcmapuju йоршреши cee

moia Саве, у КН.ИЗИ Свети Сава. Сйоменица Пово

дом осамсшоходишнмце pol)etba 1175—1975, у

Београду 1977, 22—4; Р. Л>убинковиЬ, Црква

Свеших Апостола у ПеНко) ûuiûpujapmuju, Београд

1964, III—XII; Р. НиколиК, Прилози йроучавалу

живойиса из XIII и XIV века у области Раса,

Рашка баштана 2, Кралево 1980, 74, нап. 12,

дату}е их од 1235. До 1240. године.

" В. J. ЪуриК, Bu3auüiujcKe фреске, 37—9.

17 Доментщан, Живоши свешоха Саве и

ceemoïa Симеона, превео Л. МирковиК, Београд

1938, 40; В. J. ЪуриК, Свети Сава Срйски — нови

Ilïtbamuje Боюносац и други Кирил, Зборник за

ликовне уметности 15, Нови Сад 1979, 96—100.
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Игн>ати)е Богоносац.18 Ту, {едини пут у српском средвъовековном сликарству, Св. Сава

HHje смештен на Kpaj композици)е Служенъа литурпце у олтару. У цркви Св. Богородице

у IlehKoj патри^арилци, око 1337, св. Сава je приказан иза Григори)"а Богослова,19 а у

манастиру Манасщи из 1417/18. иза 1ована Милостивог.20 Сем у СопоКанима, где су

насликана прва три српска архиепископа у олтару, ни у jeflHoj flpyroj цркви HHje насликан

шц'едан други српски архиепископ, сем св. Саве. Остали српски архиепископи прикази-

вани су у протезису и параклисима, чща je намена и симболика ман>е знача}на од олтарске.

Св. Сава je приказан са Арсени^ем I, како служе проскомиди)у у ниши протезиса

Св. Апостола у IlehKoj naTpHjapumjH21 и овде замен^у св. Васшпца Великог и 1ована

Златоустог (други оци цркве нису сликани). Иконографи^а св. Саве и ApceHHja I у про

тезису, а не у олтару, има друго значенье, о коме he бити посебно речи.

Прва два српска архиепископа св. Сава и Арсешце I представл>ени су у капели

Св. Ъор^а у СопоНанима, Koja je, по Р. НиколиКу, осликана око 1280. године, а по В. J.

ЪуриЬу, у доба цара Уроша у flpyroj половили XIV века.22 У ниши je композиций Слу

жение литургсце. Северно су св. Сава ОсвеЬени и Григорще Богослов, а jyжнo су св.

Сава и ApceHuje I, српски архиепископи. Св. Сава ОсвеКени носи apxnjepejcKe одежде,

иако никада HHje био епископ, што се може тумачити необавештеношКу сликара.23 Он

je поставлен као пандан св. Сави Српском по присеКан>у на Доментщанову тврдньу да

je св. Сава „саликодосто}ник" св. Саве ОсвеКеног.24 Важно je приметити да овде, као

у олтару СопоКана, HHje насликан архиепископ Сава II.

Док су у олтару СопоКана приказана хронолошки прва три српска архиепископа,

у параклису Св. Стефана у манастиру Морачи, 4Hje су првобитне фреске, по мишл>ен>у

С. ПетковиКа, настале измену 1272. и 1276. године, Tj. за време архиепископа тоаникща

I,2S налази се веКи 6poj српских архиепископа. Поред часне трпезе насликани су у ниши

и зидовима св. Василще Велики, JoBaH Златоуста, Григор^е Богослов и св. Герман,

патриарх цариградски. На {ужном зиду параклиса приказана су два српска архиепископа

св. Сава Српски, први српски архиепископ и св. Сава II (1263—1271), треКи српски

архиепископ. На северном зиду од нише насликана су два српска архиепископа св. Joa-

HHKHje I (1272—1276), пети архиепископ српски, и св. Данило I (1271—1272), четврти

архиепископ српски.2" Приказиванье српских архиепископа у Служевъу литурги^е, као

живих личности, )авл>а се баш срединой XIII столеКа (Свети апостоли у ПеКи и Сопо-

Канима), па не би било чудно да се догодило и у параклису Св. Стефана у манастиру Мо

рачи. Ако би се ова претпоставка прихватила као тачна, а чини се могуКном, првобитне

фреске у параклису потицале би HajpaHnje из 1272. године.

Важней разлог уво!)ен>а првих српских архиепископа ме!)у на)угледнщ'е црквене

оце лежи у намери српске организащ^е да што више истакне ceoje некаданпье пред-

u Доментн)ан, нав. дело, 78, 199; В. J.

ЪуриЬ, Свети Сава Срйски, 96—9.

" М. ИвановиК, Црква Богородице Оди-

iuütpuje у Uehxoj üaiüpujapuiuju. Старине Косова и

MeToxnje II—III, Приштина 1963, 145.

" Ст. CraHojeBiih, Л. МирковиК, Ъ. Бош-

ковиК, Манасшир Манасща, Београд 1928 , 40,

таб. XI, сл. 2; С. ТомиЬ — Р. НиколиК, Mauacuja,

ucûïopuja — живойис, Београд 1964, 58, сл. 57,

таб. LIV.

81 J. РаДовановиЬ, Пконо\рафи]а фресака

йрошезиса у цркви Свеших Айосшола у IJehu, Збор-

ник за ликовне уметности 4, Нови Сад 1968,

27—38.

" Р. НиколиЬ, О дашовшьу живойиса у

кайелама Св. Николе и Св. "Boptya у СойоНанима,

Саопштен>а IX, Београд 1970, 63—74; Исти,

Приложи, 74—5; В. J. ЪуриН, СойоПани, 95, 140.

" В. J. ЪуриН, 95, 100.

Свети Сава ОсвеЬени и св. Сава Српски

сликани су у епископском орнату за)едно са св.

Савом Псковским, Kojii je приказан као монах,

на pycKoj иконн из XVI века, J. С. ПоповиЬ,

Жишща свеших за децембар, Београд 1977, 162.

!1 В. J. ЪуриЬ, СойоНани, 95; Исти, Севши

Сава Срйски, 100. По Р. НиколиКу, Прилози,

74—5. Сава Пустин>еначалник je архиепископ

Сава И, што би, по н>ему, само ишло у прилог

датован>у овог живописа у Другу половину XIII

века, jep се после СопоЬана нигде више тако не

приказуje, као apxnjepej у Поклошешу Агнецу, са

исписаним свитком из жеговог живота.

" С. ПетковиК, Зидна декорацщ'а Парак

лиса Св. Сшефана у Морачи из 1642. године, Збор-

ник за ликовне уметности 3, Нови Сад 1967,

146. Жнвопис je пресликан 1642.

" Исти, 136—7, сл. 6 и 8.

Изоставлени су )едино архиепископ Ар-

сенще I, други српски архиепископ, jep je je.iua

иску годину paHiije приказан са архиепископом

Никодимом у Поклон>ен>у Агнецу у цркви Св.

Николе, поред манастира, као и у проскомидии

главног храма непосредно после 1616. године

(Исти, 145).
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воднике и преко тога укаже на CBojy старину и посебно на равноправност ПеКке пат-

pujapimije са осталим источним патри)арши)'ским сфедиштима.27

По истраживан>има В. J. ЪуриКа, Српска православна црква у сликанъу CBojœc

архиепископа следила je пример неких аутокефалних цркава, Koje су славиле CBOje велике

jepapxe. На територщи Кипарске архиепископи)'е сликани су KpajeM XII и у npßoj поло-

вини XIII века шени архиепископи Епифаю^е, Тихон, Тихиокос и Лазар поред Haj-

угледни)их jepapxa православие цркве. Атинска архиепископ^а je славила )едног од

HajeehHX apxnjepeja, Михаила Хотцата, ученика солунског архиепископа JeBcraraja,

Kojn je приказан у Служеау литурги)е у ara4Koj црквици Св. Петра у Каливщи Кувари,

настало} око 1230. године. Он je насликан испред св. Ипьатща Богоносца с j>OKHe стране

у олтару.28 XoHHjaT се после латинског ocBajaaa уклонио из Атине и делио судбину свога

народа, а умро je после марта 1222. године.

И Охридска архиепискогаф je, поред св. Климента, нрославл>ала током XIV века

свог великог архиепископа Константина Кавасилу, Kojn се последаьи пут као жив помише

1262—63. године. Они су насликани )едан уз другог, а поред великих apxnjepeja, у компо-

зищп'ама Служен>е литургще у Старом Нагоричину из 1317/18 (у H>nxoBoj близини je

св. Сава Српски), у Св. JoBaHy Канео у Охриду из 1 290. и у Малим св. Врачима у истом

граду око 1340. године.29

Сликавзе св. Саве Српског, као apxnjepeja у поменутим црквама, не H3HeHat)yje,

jep je он у време сликааа био канонизован и култ му je био разв^ен у Срби]к. Сликаае

apxnjepeja настало je под утиц^'ем текста проскомидще пред почетак св. .iHTypraje, при

ликом ваг)ен>а честице за jepapxe цркве, где су они унесени поред HajBehœc отаца право

славие цркве, Kojn се cuiKajy у олтару у Служен>у литypгиje. Тако се у рукописном Слу-

" С. ПетковиН, пав. дело, 145—6; Или,

Зидно слххкарсхйво на üodpyujy ПеНке ûampujapmuje

1557—1614, Нови Сад 1965, 86.

У хронолошком приказиван>у cBojux архи

епископа у Морачи Српска црква je, можда, сле

дила много рашяи пример Цариградске naTpujap-

umje Koja до XI века има велики бро) светител>а.

Тако су сви они Kojii су заузимали патри)арашки

положа) почевши од првог Митрофана (3 1 5—25)

до JeBCTaxHja (1019—25) проглашени за свети-

тел>е, осим оних KojH су били )еретици или су

удал>ени са nojiomaja и смрт нису дочекали на

катедри или нису били узорног живота. Од

74 архиепископа и narpujapaxa 56 су светител>и,

а само 18 нису. Од друге четвртине XI века

налазимо мали 6poj цариградских narpujapaxa

мейу светител>има, jep су се за канонизацщу

тражила чуда на гробу (Е. Голубинский, История

канонизации святых в Русской церкви, издание

второе, исправленное и дополненное, Москва

1903, 16—7).

И римокатоличка црква je прогласила за

светител* 26 nana, Kojn су заредом били на

положа)у од 296. до 526. године (Исти, 12—40).

" В. J. Ъурик, СойоНани, 95; Исти, La

peinture murale de Ressava, ses origines et sa place

dans la peinture byzantine, L'école de Morava et

son temps, Symposium de Resava 1968, Beograd

1972, 166; N. Coumbaravi-Pansélinou, Saint-Pierre

de Kalivier-Kouvara et la chapelle de la Mérenta,

Thessalonique 1976, 67—70, pl. 11; B. J. ЪуриЬ,

Свеши Сава Срйски, 100, сл. 3. Михаило XoHHjaT

сликан je и у цркви Спилиа Пентелис на Атицн

1233/4. године (А. К. Orlandos, // ritrato di Michatie

Choniatis metropolita di Atene, Atti délo VIII Con-

gresso internazionale di studi bizantini, Roma

1953, 222). Изгледа да бн HajcrapHja представа

била у олтару крипте Светог Николе у Камбии

у Eeoiuju из XII века, на Kojoj je, поред великих

apxujepeja, насликан свети JonaH Калохтенос, мит

рополит Тебе (N. Panayotidi, Les peintures murales

de la crypta de Saint-Nicolas de Kambia en Béotie,

XVe Congrès international d'études byzantines,

Résumés des comunications III, Athènes 1976,

s. p.). У цркви y Рубику y Албании насликан je

око 1272. локални епископ Астиос (T. Velmans,

La portrait dans l'art des Paléologues, Art et société

à Byzance sous les Paléologues, Venise 1971, 129,

нап. 176; упор. Д. МилошевиК, Иконохрафща

свешоха Саве, 280). Епископи из Трикале сликани

су у апсидама тесали)ских цркава (Г. СуботиК,

Почеци монашках живота и црква манасшира

Срешехьа у Мешеорима, Зборник за ликовне

уметностн 2, Нови Сад 1966, 167—8).

О сликан>у локалних епископа у апсидама

цркава Рима, Равене, Милана, Пореча, Визанпце,

Кипра, Кападокиje, Cpôuje, Македошц'е и Pycnje

од Vi до XIV века писали су у последил време

Светлана ТомековиК и X. Валтер (S. Tomekovié,

Les eveques locaux la composition absidale des

saints prélats officiant, Byzantinisch-Neygriechische

Jahrbücher XXIII, Athen 1981 , 65—88, pl. 1—20;

Ch. Walter, Portraits of Local Bishops: a note on

their significance, Зборник радова Византолошког

института XXI, Београд 1982, 7—17). С. Томе-

ковиК се ни)е детал>гоце задржавала на пред-

ставама српских архиепископа у олтару мана-

стира Conohana.

" В. J. ЪуриК, СойоИани, 103—4. О

Константину Кавасили вид.: Ц. Грозданов,

Прилози йознавахьу средхьовековне умешносши Ох-

рида, Зборник за ликовне уметности 2, Нови

Сад 1966, 199—207; Исти, Охридско зидно сли-

карсшво XIV века, Београд 1980, 30, 41, 48,

51—2; Ив. Сн-ferapoB, История на Охридскаша

архиейискойия I, София 1924, 211. За св. Кли

мента Охридског вид. Ц. Грозданов, Ilojaea ti

xipodop йорхйреша Климента OxpxxdcKoi у средхьо-

вековно) умешносши, Зборник за ликовне умет

ности 3, Нови Сад 1967, 42—67.
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жабнику бр. 122 из Дечана, писаном KpajeM XIV века, л. 4 помшьу jepapcn: нже вь

с(вл)т(ы)хь wi|K н(а)шихь, Щл$\к. влснлы вынкаго. Григории в(о)гос<юва. 1и'аннл Зи(ато)оуст<и о.

dftdNdCÏd, KVÇHrtd, НИКОЛЫ, НЖ( ВЬ. /tlH^Xb. CdBb.1 С^КБС(к)каГО И BCk\h ïtÇdÇXh.30

Свака аутокефална црква помшьала je CBoje светител>е.

На проскомидии се помшье и Симеон Неманьа, поред имена на]'веКих монаха-под

вижника православие цркве. Он je имао написану службу Koja се служила на територ^и

Српске цркве па je зато, поред св. Саве, сликан у скоро свим српским црквама.

Композици]'а Служенъе литург^е у СопоЬанима, у Kojoj су приказана прва три

српска архиепископа, o6jauiH,aBa ce flBojaKO. По }едном мипиьеньу, архиепископи ApceHHje

I и Сава II сликани су овде за живота, а по другом, они су овде могли да буду представ-

л,ени само након смрти. Последаьу тезу заступа Р. НиколиЬ, по коме у целом византий

ском сликарству нема ни jeflHor приказа Службе Агнецу у коме би био представл>ени

живи apxnjepej, па су, према томе, ту ApceHHje I и Сава II морали бити сликани после

смрти.31 Р. НиколиК je после петнаест година CBoje Kfleje и образложио. Св. Сава I, Apce

HHje I и Сава II приказани су у олтару СопоКана у Поклошешу Агнецу (a OBaj преседан

се више неКе поновити), по одлуци српског сабора, на коме je одрег)ена и н>ихова иконо-

rpacpHja.32 1Ъихова представа могла би посведочити да се они нису могли приказати у

олтару а да претходно нису проглашени за светител>е. Чак и да нема никаквих података

о шнховом проглашеньу за светигелъе, вьихов приказ у олтару био би поуздани доказ

да су били проглашени за светител>е.33 Реч сты поред лика Саве II у Арил>у, као и лик

у СопоЬанима, je сигуран доказ да je Сава II одмах после смрти био проглашен за свети-

тел>а, 3amby4yje Р. НиколиН.

Реч cBtTh, СВАТК1И не значе само свети, веК и чисти, непорочни, праведни, благо-

честиви и др. У српским средн>овековним повеллма светима и светителима ce Ha3HBajy

живи архиепископи,34 епископи и цареви,35 као и умрли владари3* и архиепископи.

Тако je на композищн'и Смрт Меркурщ'а, епископа моравичког у Арильу, он означен

као свети, иако се поуздано не зна да je био проглашен за светител>а.37

30 У српским рукописима, на пример,

мег)у св. jepapxe yöpojaH je и св. Сава Српски,

a Meíjy преподобие св. Симеон Немала (рукописи

у Музе)у Српске православие цркве бр. 108,

111, 214 и 238, у ризници манастира Дечана

бр. 123, 125, 130, 132, 134 и Други, као и у ста

рим српским штампаним служабницима из

штампари)е Божидара Горажданина 1519, Божи-

дара ВуковиКа 1519, ВиКенца ВуковиКа 1554.

и 1еролима ЗагуровиКа 1570. године.

81 Р. НиколиК, Кад су живойисане фреске

у СойоНапим2, „Борба", год. XXX, бр. 64, 7. III

1965, 13.

33 Српски архиепископи су приказани

као pcaKiuija на препьу визанпцског цара Ми

хаила VIII Палеолога 1272. године, по Kojoj

je требало да се Српска црква поново потчини

OxpnflCKoj архиепискошци. ApceHHje I je убрзо

после смрти 1266. проглашен за светнтел>а, а

Сава II je умро 1271. године (Архиепископ Да-

нило, нав. дело, 198—205, 206—207). Шегова

прва и (едина представа у олтару, у Поклон>еи>у

Агнецу, могла je бити приказана само после

н>еговог канонизована за светител>а, Hajeepo-

BaTimje по првом годишшем помену (Р. НиколиК,

Прилози, 74).

" Р. НиколиК, Прилози, 76. Живи архи

епископ ЕВСТВТЩС II (líBkCTdOjIÉ Л^ХкПИИгёПК BMI

срькскк зммс) HHje означен као свети, али су сви

шегови претходници сигнирани као светите-

л,и (гты) у цркви Св. Ахшпца у Арил>у из

1296. године: Сава I, Apcemije I, Сава II, Jo-

aiiHKiije I, JeBcrraTiije I (P. НиколиК, Прилози,

74; Б. ЖивковиК, Ари.ье, Београд 1970, 13).

Живопис je у пронаосу на северном и западном

знду.

У титулама српскнх архиепископа у Ари-

л>у mije наведена титула преосвештенн, веК je

наглашена само чшьеница да су сви умрли

архиепископи „свети", а то не значн да су канони-

зовани и да су светителэи. У егзонартексу Бо

городице JbeBHUiKe у Призрену, из 1310—13.

године, архиепископи ApceHHje I, Сава II, Joa-

HHKiije, JeBCTaTuje I, JaKOB и JeBCTaTuje II (1292—

1309) носе званичну титулу (пр-кмкпрсннми лр\и-

и(и)ск»пк) (име), наедай нема епитет свети, иако

je ApceHHje I до 1271. године био канонизован

(проглашен за светителд) [упор. Г. БабиК, Ни-

зови йоршреша срйских ейискойа, архиейискойа и

üampiijapaxa у зидном сликарсшву {XIII—XVI

в.), Мег)ународни научни скуп Сава НемашиК —

свети Сава HCTopiija и предана, децембар 1976

(Српска aKafleMiija наука и уметности, Научни

скупови, кн,. VII), Београд 1979, 324—8, црт.

1 и 2].

34 (алтын je титула за епископе и патри-

japxe (И. И. Срезневский, Материалы для сло

варя древне-русскаго языка йо Письменным Памят

никам III, Спб 1903, стуб. 307—10. Fr. Mik-

losich, Monumento serbica, Viennae 1958, 561;

Ъ. ДаничиК, PjeuHUK из кн>иже»них старина

срйских III, у Београду 1864, 84—6).

35 Fr. Miklosich, нав. дело, 149, 161, 164>

171, 173, 79; Ъ. ДашмиК, нав. дело, 84—6.

и Ъ. ДаничиК, на», дело, 86—7.

*' С. Радо)чиК, Норшреши срйских вла-

дара у среднем веку, Скошье 1934, 30; Б. Жив

ковиК, Ари.ье, 15. Фреска je на северном зиду

нартекса.
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На чланак Р. Николика у „Борби" одговорио je В. J. ЪуриЬ.38 Пошто име Саве II

Huje исписано поред аеговог лика, то не знамо да ли je био жив или мртав. IIojaBa Саве

II у олтару у СопоКанима може бити само сведочанство о томе да фреске нису завршене

пре 1263, и да je Сава II могао бити сликан за живота.

И С. МандиН je реаговао на чланак Р. НиколиЬа и одржао предавайте „Српски

apxnjepejH у Божанствено} лутурпци" у Археолошком институту 17. марта 1965. у коме

je тврдио да су Сава II, а можда и Арсенще I сликани за живота у олтару СопоНана.

Навео je више примера сликан>а живих свештених лица и владара на разним компози-

ци;ама, а неки су приказани у олтару. На жалост, н>егов рад raije штампан.

Проф. Св. Pafloj4nh први je делимично тумачио композищцу Служеше литурпце

у СопоНанима текстом молитве Трисвете песме из Литурпф св. JoeaHa Златоустога,

у Kojoj ce H3roBapajy речи о човеку ko¡h je створен „по образу и подобщу бож}ем".39 Oeaj

пасус из молитве, Kojn je толико везан за целу концепщцу сопоКанске лепоте, исписан

je на свицима св. Васшща Великог, Саве ОсвеНеног и Кирила Александри}ског.40

Да би тезе и претпоставке Р. НиколиЬа биле тачне, требало би да се докаже да je

архиепископ Сава II био проглашен за светител>а измену 1272. и 1276. године,41 када

су, по н>ему, сликани СопоЬани, што je немогуЬе доказати. Сава II нще аутоматски одмах

после смрти могао бити унесен у композипэду Служен>е литурпце, jep се ту, по Р. Нико-

лиЬу, amKajy само на)угледни)и светител>и, а он то у време сликаша Сопокана, а и KacHHje,

HHje био. Ништа не би допринело да се ова констатащц'а измени чак и у cjiy4ajy да je Сава

II мртав, а не зна се да je канонизован. Hnje познато када je Сава II проглашен за свети-

тел>а. Он се не назива светим у noceÖHoj повел>и архиепископа Саве III (1309—1316),

KojoM je потврдио )едну повел>у крал>а Милутина манастиру Хиландару за ке:ш]у Ваз-

несевъа — пиргу на месту званом Xpycnja. Архиепископ Сава III се прво посаветовао

„с öparajejy ceojejy и са jenncKyrai", па моли да се изврши оно што je у повел>и наречено

и заклшье молитвама CBojœc нретходника „светител^а нашего Сави и светога ApceHHja,

Сави, JoaHHKHja, JeBcraraja, Jawma и JeBCTaraja втораго".42 По томе изгледа да су у време

Саве III били проглашени за светител>е само Св. Сава и Арсени;е. Из жит^а Саве II

од архиепископа Данила И, Koje спада у HajKpaha, има страницу и по, не види се сигурно

да je Сава II проглашен за светител>а,43 нити да се на нъеговом гробу fleiuaeajy чуда, што

све имамо у опширним житщима архиепископа Арсенщ'а I, Joamuoija и JeBCTaraja I,44

за KojHMa, по 3Ha4ajy, Сава II много 3aocraje. Да je Сава II био веома поштован као свети-

тел> за време архиепископа Данила II, он би му написао опширно житще и службу, као

што je написао архиепископима Apceraijy I и JeBcrarajy I.46 Сава II се помшье као свети-

тел, у Данилчевом типику из 1416. године,48 а култ je добио без икакве канонизащф.47

Изнад аеговог гроба у цркви Св. Апостола у Пе}ди налази се композищф въеговог ус

пела, на Kojoj je означен као свети, али je фреска пресликана у XVII веку.48 Сава Осве-

" В. J. ЪуриЬ, Када су сликаие фреске

у СойоНанима, ,,Борба", год. XXX, бр. 85, 28.

III 1965, 12.

" Цитат je узет из 1 Moj. 1, 26. Бог je

дао човеку зд цшь да се уйодоб.ьава Бо!у, да

буде сличан шему и да постигне н>егово савр-

шенство. Будите савршени као што je савршен

Отац ваш небески (Мт. 5, 48). Л>уди he то пос-

тнЬн ако живе како je живео Христос (1 Сол.

2, 12; Кол. 1, 10). Постатн сов свеш, то je чове-

ков позив (I Сол. 5, 22—3). Будите свети, jep

сам ja свет (1 Петр. 1, 1, 16) и будите свети у

свему жив.ъен.у (1 Петр. 1, 15).

40 С. Pafloj4iih, Белешка уз jedan цишаш

из СойоНана, Летопис Матице српске, кн.. 413,

св. 6, Нови Сад 1974, 297—8; Пети, Одабрани

чланци и сшудгце 1933—¡978, Београд 1982,

195, сл. 170 и 172.

Средн>овековног човека чврсто одржава

н.егова свеет да je „човек уобличен од Бога у

бога" (исто, 298—9). С. Pa;;oj4iih доноси српски

превод текстова са свитака св. Саве Српског,

HribaTHja Богоносца, архиепископа Apceiinja I

и Саве II не упуигпцуЬи се у н>ихово тумачеже.

41 Тврдньа Р. НиколиЬа (Прилози, 74) да je

Сава II канонизован од стране apxnjepejcKor

сабора HHje поткрешьена научним доказима.

>г Fr. Miklosich, Monumento serbica, 76,

83 штампана je два пута.

43 Сава II (...) живео je по чину чреде

CBoje седам година. И после овога прег)е из

овога живота на блажени и вечни noKoj, и би

положено тело н>егово у дому Светих Апостола

(ПеЬи), где се светолепно и свечано помшье

и до сада. А успомена шегова представллна je

у осми дан месеца фебруара (Архиепископ Да-

нило, нав. дело, 11—8).

44 Архиепископ Данило, нав. дело, 198—

205, 219—221, 239—43.
4i Срб^ъак II, приредио Ъ. ТрифуновиЬ,

превео Д. БогдановиЬ, Београд 1970, 7—75;

О Срблаку, 292—6.

44 Jb. CrojaHOBHh, Сшари срйски записи

и нашйиси III, Београд 1905, 72, бр. 5030.

47 Л. ПавловиЬ, Кулшови лица код Срба

и Македонаиа, Смедерево 1965, 48.

4' Р. ЛЬубинковиЬ, Црква Свсших Айос-

шола у Пепи, Београд 1964, сл. 62.
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Ьени насликан je поред св. Саве и Apcemija I у капели Св. Ъорг)а у СопоЬанима, а не

архиепископ Сава II, како je тврдио Р. НиколиЬ,49 што би говорило да он raje (Сава II)

поштован као светител,, jep за време цара Уроша I то mije био, када су, но В. J. ЪуриКу,

настале фреске.50

У старим српским рукописима не nocTojn служба Сави II, што би било против

тврдн>е Р. НиколиЬа да je Саву II канонизовао apxnjepejcKH сабор, jep би у том cny4ajy

одмах добио написану службу, канон и акатист, а до нас нще дошао чак ни тропар и кон

дак, ако му се служба вршила из Општег MHHeja. Службу му je написао митрополит српски

и београдски Михаиле JoBaHOBnh и штампао je у Срблаку 1861. године. Услови за кано-

низацщу у православно} цркви су: точеше мира и благоуханье, чуда на гробу, непропад-

л>ивост, стицанье велике славе joui за живота, саставл>ан>е службе и житща.51 Служба

je била потребна да би се по H>oj вршило празноваае, а житще je било докуменат да je

канонизовани стварно био светац. Дан празнованъа светог je обично дан ньегове смрти.52

Све то немамо описано у жилцу архиепископа Саве II Koje je написао Данило II, а он

je сигурно добро био обавештен о свему, што се да заюьучити из житща Арсенща I, Joa-

никща и JeBcraraja I, jep onncyje н>ихова чуда и култ. Култ Саве II у односу на св. Саву

I и Арсешца I je безнача)ан, а све би то говорило против н>еговог увог)ен>а и из}едначава-

№а са HajßehHM jepacHMa православие цркве у композиции Служенье литурпче у олтару

СопоКана. Други су разлози н,еговог увршКеша у композщэду, на шта mije утицао ньегов

велики култ, нити политичка ситуащца.

Beh je примекено да су српски архиепископи хронолошки приказивани на фрес-

кама у XIII веку када се пишу биографще српских владара и архиепископа. У XIII

веку сви су амбициозни и noHcroBehyjy се са Христом и иду н,еговим стопама. У Доменти-

jaHy лако се изричу велика упорег)ен>а. Немааа, Стеван Првовенчани и св. Сава идентн-

фику}у се са Св. TpojnnoM.63 Св. Сава ynoper)yje са св. апостолом Павлом и носи венац

Павлове славе, он je други Павле и равноапостолни. По Доментщ'ану, св. Сави прото-

типи су била два apxnjepeja св. Кирило Александрщски и св. Игньати)е Богоносац, што

je нашло ощека. у cpncKoj уметности XIII века.84 По архиепископу Данилу II, св. Сава

je у боговиг)ен>у превазишао виг)ен>а свих старозавених праведника.88 Архиепископ

Данило II пише у житщу архиепископа Apceraija I да на н>ему „отпочину савршена истина,

сам Христос, и назва се стан jeflHOcyniHe TpojHne",8e и желеКи ВЬега (Христа) jejumora

постиЬи, гонио je пут, KojnM he узиКи на небеса57 да ce jaBH за царство небеско као истинити

жител, и вечни граг)анин виппьега терусалима.88 А добри Бог (...) 3HajyhH да he oeaj

( . . .) свагда служити Богу добром вером и чистотой, шал>е му светлост сво)у и истину,

приводеЬи га таквом уздашу, KojnM се траже вишше ствари и небеска слава, да peBHyje

животу преподобних и праведних, што и постиже.59 Изгледао je, док je joui био у жи

воту, као бож}и анЬео80 (...) jep се назва храм Ceeiüe Tpojuye, у коме craHyje Христос

са Оцем и Светим Духом, и божанствена благодат као на херувимима почивала je на

твом je3HKy.ei Он je други апостол.82

" Р. НиколиК, Прилози, 74—5.

50 В. J. ЪуриЬ, СойоНат, 95; исти, Свеши

Сава Срйски, 100.

" Е. Голубинский, История канонизации

святых в Русской церкви, 264—295; Е. Темни-

ковский, Канонизация святых. Православная

богословская энциклопедия VIII, Сиб 1907,

254—68; Н. Милаш, Православно црквено Право,

друго поправлено издаше, Мостар 1902, 598;

Л. МирковиЬ, Увршшен,е десйоша Стефана Ла-

заревиНа у ред свешише.ьа, Богословл.е II, 3,

Београд 1927, 161—77; Г. П. Феодртов, Святые

древней Русси (X—XVII ст.), Paris 1931, 16—17.

4* Е. Голубинский, нав. дело, 287—8.

53 С. Радо)'чиЬ, О чулима и чулносшима

у cpftcKoj кшижевносши с Kpaja XII и из XIII века,

у iberoBoj кн>изи Одабрани чланци и cüiyduje

1933—1978, 213.

i4 В. J. ЪурнК, Свети Сава Срйски, 95—100.

Ту су и сви изворн.

" Архиепископ Данило, Животи, 188.

" Исти, 177.
s' Исти, 179. ]еднодушно iirryjyhH тра-

женог Христа, кога и наг)е и од н>ега би призван

од земл.е ка небескнм становима (Исти, 185).

Хтео je себе сместити у царство небеско, као

што доби (Исти, 192).

" Исти, 181.

50 Исти, 183.

*° Од младости постаде чистото.м као

анг)ео (Исти, 178), он je савреннк ан!)елског

збора у божанско) вери (Исти, 191).

" Исти, 194.

•г Исти, 185. ApceHiijy се пева: „апостола

слано, светител>а хвало, ерпско утврг)ен>е"

(Срб.ъак II, 9— 10). Paflyj се, преосвештени

светител.у, jep лепо Христово стече облнч(е и

1ьиме нз|фс на висину (...) ширину небескога

града достигао jecu, небескн човече, земалски

аш)еле (Срб.ъак II, 13, 15, 17).
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Досадашши истраживачи композищи'е Служеше св. литурпн'е у СопоКанима нису

се задржавали на тексту молитве Koja се налази исписана на свицима четрнаесторице

apxnjepeja у олтару, нити су обратили пажн>у на то да je управо са овим текстом повезано

уво^енъе Tpojmje српских архиепископа поред на^веКих jepapxa православие цркве у

сцену Служен>а литурги)е. У осталим православним црквама apxHjepejn у исто) компо

зиции држе свитке са текстом друге садржине, са почецима молитава или возгласа из

Tpnjy литурги)а Цована Златоустог, Bacmmja Великог и Пре^еосвеКених дарова). По-

jaea сопоКанске композици)е je по томе врло знача^на у православно) иконографии,

она je смела и неуобича)ена због чега се ова представа Hnje више поновила ни у )едном

среднлвековном олтару — HajcBerajeM делу храма. А деловима молитве Трисвете песме

можемо доказати да су овде насликани и неки живи српски архиепископи. „Ти си удос-

Tojno нас63 смерне и недосщне слуге TBoje, да у овом часу64 слоимо пред славом светога

твог65 жртвеника и да ти приносимо дужно поклон>еше6в и славословл>е: ти сам, Владико

прими87 шрисвешу йесму и из усша нас грешника, и Посети нас благошКу свсуом; ойросши нам

свако caipeuietbe хошимично и нехошимично ( . . .) и Д&) нам да ти у светлости служимо . . ."

Oeaj део молитве yKa3yje, без обзира на то ко га држи од насликаних apxnjepeja, да се

моли OHaj ко je у животу и стварно служи св. литургщу у земл>аско) цркви, да тражи

од Бога onpoiHTaj због грехова, Kojn шн'е потребан св. JoBany Златоустом, Василщу Вели

ком, rpnropnjy Богослову и другима, jep су умрли пре много векова и постали велики

светителъи, a CBojnM молитвама пред Богом могу помоНи архиепископу ко^и je у животу

и коме je jeflHHO потребно очишКенье.

Молитва Трисвете песме je у логично) вези са молитвом Малог входа у Kojoj се

говори да са епископом и свештеницима cacnjoKyjy анг)ели.*8 Да би се сопоКанска ком-

позипэда Служен>а св. литурпце болъе разумела, раз)асниЬемо симболику Малог входа

и лену HflejHy повезаност са Трисветом песмом. Вход с }еванг)ыьем (Мали вход) значи

долазак Сина бож)ег на земл>у ради проповедала )еванг)ел>а.69 Отвараше царских двери

— (за време служен>а apxnjepeja отворена су од почетна св. литурги)е) — при Малом

входу означава да je верницима Христовим датском на земл>у отворен улазак у само

небо,70 Koje представл,а олтар. Благословивши народ после входа с }еван1)ел>ем архи-

jepej улази у олтар, као Христос у само небо, да се покаже пред лицем бож}им за нас,71

представл^уКи Спасительа а свештеници и г)акони ангеле.72 Док епископ улази у олтар,

пева му се „игь по/ш ith д«епот<Г' (На много година, Владико)73 сведочеКи тиме да се

не слави човек, веК Христос, велики цар и apxnjepej, Kojn je на земл>и установио побожно

царство и apxHjepejcTBO. Зато епископ носеЬи ньегову благодат бива поздравлен као

Христос, али преко ньега превасходно Христос.74 Apxnjepej затим кади часну трпезу

унаоколо, jep je то престо бож}и и почиван>е. Престо представл>а жртвованог Христа

жива, где лежи духовно на жртву принесен и непрестано освеКиван,75 као и цео олтар

" Део текста са свитка св. Николе.

•* Држи га св. Сава Српски.

° ' Држи га св. Ипьатще Богоносац.

" Држи га архиепископ Арсени)е I.

,7 Држи га археипескоп Сава II. Остали

део молитве због недостатка простора mije испи

сан.

*8 Владико Господе, Боже наш, ко)и си

на небесима установио чинове во)ске ангела и

архангела, да служе слави Teojoj, учини да са

нашим входом буде вход светих ангела, kojh с

нама служе и с нама с.чавослове (Brightman,

368; Божесшвене лишурще, 32).

У Херувимско) песми се пева: ,,Ми херу

виме TajHo представллмо и животворно) TpojnnH

трипут свету песму певамо", а у молитви ,,Ник-

тоже достоин . . ." се говори да je ,,служен>е теби

велико и страшно и самим небеекни силама".

Hfleja о HeöecKoj службн Koja се са Христом и

ан1)елима врши на небу и истовремено у цркви

веома je стара (cf. H. L. Grondijs, Croyances

doctrines et Iconographie de la Liturgie céleste,

Mélanges d'Archéologie et d'Histoire 74/2, Bruxel

les 1962, 665—703).

У Херувимско) песми на Литурги)'и пре-

ЬеосвеКених дарова се пева да саме небеске силе

служе с нама, jep овде улази Цар славе не у

слици и символу, него у реалности тела и крвн

CBoje. Овде се дари nourryjy као освеКени и

савршени, пошто су постали тело и крв Христова,

а на Литурпци Василиса Великог и JoBaHa Зла

тоустог они то joui нису, önhe освеЬени на канону

eexapHcraje (Симеон Солунски, Mig.ie, PG 155,

909; Л- МирковиК, Православна лишуршка II,

134).

•• Псеудо Герман, Migne, PG 98, 406;

Никола Кавасила, Migne, PG 150, 412.

70 Л. МирковиК, Православна лишуршка

II, 71.

" Jeep. 9, 24.

'* Симеон Солунски, Migne, PG 155,

285—92.

73 Пева се више пута на св. литурпци.

74 Симеон Солунски, Migne, PG 155, 292.

75 Исти, 155, 293—6.
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и иконостас држеЬи у лево) руци дикирщу, Koja значи две природе Христове и въегово

оваплоКевъе, а наспрам н,ега иде ^акон са трикирщом као знаком да служи Св. Tpojmm.

За то време се за певницом neBajy тропари и кондаци. Потом ^акон говори: Господи спаси

Благочестивы/?», а то пева и народ, а ^акон: и оуслыши ны, што се односи на живе, jep су

епископи изабрани вол>ом бож|ом и поставл»ени на те положауе да би користили цркви.

Убедив им обеКава спасеше и награду Koje je Христос припремио за све свете.76 Ъакон

затим говори многол>естви)е епископу."

У молитви Трисвете песме и caMoj песми: Оватый Боже, сватый кр-кпкш, сватын

везслкртный, по<ин<«зй, илп истакнуто je |единство небеске и земал>ске цркве, ангела и

л>уди.78 Речи „по-ииивй иась" cBojcrBeHe су HOB03aBeTHoj цркви и односе се на живе епи

скопе, свештена лица и вернике i<ojn се узда)у у милоср!)е бoжje.

Када служи епископ, „CBjaraj Боже . . ." пева се седам пута, три пута у олтару neeajy

свештеници и четири пута верници за певницом. Први пут се пева у олтару, док apxnjepej

CTojn испред часне трпезе, пoдpaжaвajyhи ан!)елима, и дикирщом чини над }еван1)ел>ем

знак крста, noKa3yjyhn тиме cjajHor Исуса, Kojn je у себи с)единио две природе — то je

светлост Koja je засщала кроз оваплоКевъе въегово и на небу и на земл>и, oÖacjana и ангеле

и л>уде, jep се оваплотио Син бoжjи. Трисвета песма, Koja се тада пева, означава Tajny

Св. Tpojnne и оваплокоье jeflHor лица од нье, као и )единство ангела и л.уди. Зато ову

песму neBajy у олтару свештеници а за певницом народ и клирици, пошто ан^ели и л>уди

ca4HH>aBajy jejwy цркву Kojoj je глава Христос, а епископ сам радн>ом изражава то je-

динство.79

Док се други пут пева „CBjaraj Боже ..." у олтару, apxnjepej узима у леву руку

крст, а у десну дикири)у, излази на амвон и говори молитву: „Погледа), Боже, с неба и

вида и оби^и виноград OBaj ko¡h je насадила десница TBoja."80 Епископ благосил>а народ

крстом и дакир^ом на све четири стране, означава)уЬи тиме да je триумфу];, ha црква

на небу са оном BojyjyhoM на земл>и с}едан»ена проливеном крвл,у на крсту, да се све

састави у Христу што je на небесима и на земл>и.81 ТреКи пут се пева „CejaTHj Боже . . ."

у олтару, пошто се за певницом отпева: Слава Оцу и Сину . . . када apxnjepej одлази на

горше место и трикир^ом и дикирщом благосил>а народ означава}уНи тиме }единство

лица Св. Tpojioje.82 После завршетка Трисвете песме, а пре читавъа апостола, епископ

говори: „мир свима" и тиме noKa3yje чединъеше неба и земл>е „jep je Христос наш мир,

он je оба дела саставио у )едно и cBojnM телом разрушио преградни зид, Kojn их je рас-

тавл>ао, — непри)ател>ство".83

На композиции Служеша литурпче у СопоКанима приказани су ан1)ели обучени

у 1}аконске стихаре и ораре, Kojn означава}у крила KojHMa служе Богу.84 Ъакони када

служе симболишу ангеле. Велики jepapcn цркве представл^у три}умфу}уКу небеску

цркву. Ако су архиепископи ApceHHje I и Сава II сликани joui за живота — а тако je

уметник насликао н>ихова лица и руке — они представл^у земал>ску, Bojyjyhy цркву.

Жел»а да се oöojHHa прикажу у Служиъу литурги)е условила je избор молитве Трисвете

песме, Koja je исписана на свицима четрнаесторице apxnjepeja, а у Kojoj je истакнуто jeflHH-

ство небеске и земал>ске цркве као и у раднъама Koje архиепископ за то време врши.

" Вениамин, архиепископ, Новая скрижаль,

171.

" Мнопмьеспце apxnjepejy (епископу) 1)а-

кон говори више пута на св. литургии.

" Никола Кавасила, Migne, PG 150, 40S.

Трисвета песма je саставл>ена од песме Kojy ne

Bajy серафими Богу (Ис. 6, 3; Откр. 4, 8) и речи

пророка и пара Давида [Пс. 41 (42), 2; 50 (51),

1; 9, 13; 122 (123), 3].

И за време певан>а Победне песме Gbatt«,

rBATTi, tBATTi господъ OdKdOft-h. . . епископ или

свештеник позива народ да и он 3ajeflHo са

небеским силама хвали Бога. Ова песма je састав-

л>ена од речи Koje neeajy серафими crojehn око

Господа (Ис. 6, 3; Откр. 4, 6—8) и речи Koje су

певала jeBpejcKa деца и народ приликом Христо-

вог уласка у 1ерусалим (Мт. 21, 9; Мк. 11, 9;

Jh. 12, 13), те се тако слави Господ у три лица

3ajeflHo од небеске и земал»ске цркве, од л>уди и

ангела, што се слаже и са молитвом Koja се тада

чита. Победном песмом поздравлю се Христос

на св. литургии у часу када треба да се принесе

на жртву Богу Оцу ради спасен>а луди (Л.

МирковиЬ, Православна лгшурхика II, 93—4).

" И. Дмитриевский, Историческое, догма

тическое и таинственное изъяснение божественной

литургии, Спб 1884, 154—5; Вениамин, Новая

скрижаль, 172—3 .

í0 Пс. 79 (80), 14—5.

Еф. 1, 10; Кол. 1, 20.

" Симеон Солунски, Migne, PG 155, 293;

Вениамин, Новая скрижаль, 173—4; Дмитриев

ский, нав. дело, 157—9.

8S Еф. 2, 14; Симеон Солунски, 63 глава о

храму; Вениамин, Новая скрижаль, 175—6.

" Migne, PG 87/III, 3988; PG 98, 385.
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Црква je за}едница саставл>ена од ангела, светител>а и л>уди kojh су с)едшьени у

Христу.86 Она се дели на три)умфу|уКу или небеску (ecclesia triumphantis) у Kojy cnaflajy

анг)ели, светител>и и свети кощ су са Христом на небу и цркву Bojyjyhy или земал,ску

(ecclesia militans) Koja без престанка води борбу против непрщателл спасевъа88 и ynyhyje

cßoje вернике у горн>у отанбину, „jep на земл>и нема града kojh he опстати, веЬ тражим

она) kojh he доЬи".87 Црква земал>ска join се назива царством благодати или благодат-

ним царством Христовим, а небесна — царством славе.88 Црквом je Христос ^единио

све што je на небу и на земл.и.89 Кроз н>у je остварено ^единство ангела и л>уди: Тебе

непрестано величамо, Христе, Kojn си на неисказан начин створио }едну цркву од ангела

и л>уди и дединио небеско са земал>ским.90

Христос je установио евхарисщу (Tajну причешЬа) Koja се врши на св. литурпци

ради тешвъег дедин>ен>а чланова цркве у пуно }единство са Христом као главой91 и за-

jeflHraje са светима.92

Молитва Трисвете песме, као и симболичке радн>е, Koje епископ за то време врши,

говори да je у композиции Служеша св. литурп^е у СопоЬанима, поред Hajeehnx отаца

цркве, могао бити сликан и архиепископ Сава II, а можда и Apcemtje I. Они су овде

приказани реалистички како служе св. литурпцу, а и симболички, jep су смештени на

северни зид олтара, иако нису светител>и, нити су себе из}едначили — вeh то желе да

постигну кроз евхаристи)у у будуЬем Христовом царству — са HajeehnM светитетьима

православие цркве: св. Василием Великим, Григорием Богословом, рваном Златоустим

и другима. Кроз евхарисщу и apxnjepeja Kojn je служи, постиже ce {единство небеске

и земал>ске цркве, чн)а je глава Христос. Епископи или свештеници се моле на св. литур-

пци, за ньих и све верне je на}важнзце да постигну вечно свагда: „ . . . Награди их TBojnM

богатим и небеским даровима: flapyj им место земалских добара — небеска, место при-

времених — вечна, место пролазних — непролазна . . ."93 ApceHHje I и Сава II то моле

од Бога и 04eKyjy noMoh молитвама светих отаца да добщу улазак у царство небеско.

Поред ових разлога, можда су и неки други, манье важни, утицали да архиепископ

ApceHHje I и Сава II буду насликани у олтару СопоЬана. Они су имали, поред ктитора

крал>а Уроша I (Сава II je въегов брат и као такав скоро ктитор), велике заслуге око

подизаньа, а нарочито осликаваньа манастира ConohaHa. ЬЬихов удео у избору иконо-

графских тема и распореду живописа je велики, па су зато и сликани у цркви, у молит-

веном ставу, o4eKyjyhn помоЬ од Христа и светих отаца. ApceHHje I и Сава II нису сликани

у олтарсю^ апсиди, Beh на северном зиду олтара. ЬЬихови ликови се не виде из цркве,

по рангу су HajmoKa лица у композиции, jep држе завршни текст молитве, Koja je испи

сана на свицима светих отаца. Ако се на иконама и фрескама на oflroBapajyhHM местима

у цркви поред Христа, Богородице и Hajeehnx светител>а amKajy ктитори, и у Conoha-

нима су могли бити приказани живи српски архиепископи, jep су изабрани и посвеЬени

да служе олтару.

•5 Jh. 17, 3; Еф. 1, 10, 22—3; 5, 23j Кол. 1,

18.

«« 1 Петр. 5, 8—9; Jh. 5, 4; Еф. 6, 11—2.

Jeep. 13, 14.

" Макарnja, митрополита московскаго,

Православно догмашичко боюсловле II. По треКем

издан>у превео и гдегде допунио Митрофан Ше-

виН, у Ср. Карловцима 1896, 162. Верни се нази-

eajy сугра^анима светих (Еф. 2, 19), наследницима

спасеша (Jeep. 1, 14) и светим народом (1 Петр.

2, 9). Они су чланови цркве Koja се назива цар

ство небеско (Мт. 13, 24, 31, 47; 20, 1), царство

божи^е (Мр. 4, 26, 30; Лк. 13, 18, 20) и домом

божьим (1 Петр. 4, 17; 1 Тим. 3, 15).

" Еф. 1, 10.

,0 8. новембар, служба на Сабор архан

гела, 9. песма канона; упор. Ойшши мине;, служба

општа св. анЬелима, 9. песма канона. Тво)им

крстом, Христе, постаде jeдно стадо ангела и

л>уди, и у (едном збору небо и земл>а весели се

neBajyhH: Господе, слава ти! (Окшоих, глас 1, у

среду на )утрен>и, друга стиховша).

11 Мт. 26, 26—8; Мк. 14, 22—4; Лк. 22,

19—20; 1 Кор. 12, 23—26. Чаша Kojy благосюьамо

mije ли 3ajen,Hnua крви Христове? Хлеб Kojn

ломимо mije ли за}едница тела Христова? Jep смо

jeдан хлеб, jeflHo смо тело многи и сви у )едном

телу имамо за{едницу (1 Кор. 10, 16—7). Верни

кроз причешКе nocrajy сутелесници тела Христо-

вог (Еф. 3, 6) и )едно с Богом (Еф. 2, 13—4).

Ко )еде од тела Христовог и пще од крви н>егове

живеНе ва шцек (Jh. 6, 51—6), а за)едница (je-

динство) постиже се духовном храном тела и.

крви н>егове (Jh. 6, 55—6; 1 Кор. 10, 16—7).

" Еф. 3, 18; 4, 11—6.

,3 Brightman, 407; Божансшвене лишурхще,

121, Литурги)а св. Василиса Великог, молитва

после освеКеша дарова. У Литургщи JoeaHa

Златоустог после освеЬеша дарова се моли ,,да

се причести.«о небесним tbojhm и страшним Taj-

нама са ове свете и духовне трпезе (. . .) на за)ед-

ницу Светога Духа, на наследство царства не-

беског . . ." (Brightman, 390; Божансшвене лишур-

iuje, 65).
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Поред наведених доказа Kojii су у непосредно) вези с молитвом Трисвете песме

исписане на свицима великих apxnjepeja, навешКемо и извесна друга места из св. литур-

ntje, што he ову nwejy употпунити. На проскомидоци у жртвенику врши се спомин>ан>е

светих, живих и умрлих. На 4acHoj трпези у СопоКанима приказан je Агнец-Христос и

путир. То je Агнец Kojer je свештеник извадио из прве просфоре, говореки: Жpтвyje

се JarH>e öomje, Koje узима грехе света . . .м Из друге просфоре вади честицу у част Бого

родице, а из треКе вади девет честица Koje поставка на дискос у три реда и они су слика

небеске jepapxHje.98 Четврту честицу вади у част светих отаца наших великих jepapxa

и великих учител.а: Bacannja Великог, Григори)а Богослова и JoBaHa Златоустог; Ата-

Hacnja и Кирила, Никола)а Мирлиюцскога, rpnropnja Дво)еслова, светител,а Саве Српског

и свих светих jepapxa,96 чи]н су ликови насликани у олтару СопоЬана. Из четврте прос

форе вади честицу у част живих и ставл>а je испод честица за свете.97 Haj3afl, из пете

просфоре свештеник вади честицу за onponrraj грехова умрлих и ставл>а je испод честице

за живе.98 Овако поставл>ене честице на дискосу поред Агнеца представл>а)у

небеску и земал>ску цркву, Koje HMajy исту главу Христа.99

Велики тумач св. литурпце Симеон, архиепископ солунски, говореКи „О чести-

цама Koje се приносе на жртвенику за свете и све верне", o6jauiibaBa ньихову мистичну

везу: „. . . И Hajnocne свештеник помгаье све свете yjeflHO, jep овом светом жртвом cje-

динише се у Христу сви: анг)ели и л>уди, у н>ему бивамо освеНени и шимеседедин>у;емо. 'ВЬихо-

вим молшвама nomeflaj нас, Боже, и flapyj нам све што (епотребнозаспасеньеиживотвечни'.

Увиг)аш ли да су то честице за свете и да су у н>ихов спомен и част, а преко н»их за наше

спасение принесене? Jep и они y4ecTByjy у OBOj страшно) TajHH као борци Христови и

учешКем у HajBehoj слави спасоносне жртве мире нас и приближу)у Христу (...) Када

je свештеник то свршио (принео честице за свете), приноси остале честице, и то йрво

за apxujepeja, jep je извор освеНегъа, а затим за цео свештенички чин (. . .), за себе и за оне

Kojn принесоше дарове. Hajnocne приноси за оне Kojn у Христу преминуше (. . .) Честице

за живе и умрле принесене су за нас незнатне ко'щ требамо помоКи и посредовааа и кощ

mu4eKyjeMO велику милост бож)у (. . .) Видиш ли како кроз OBaj божански чин и смисао

npocKOMHflnje имамо пред очима самог Господа Исуса и целу н,егову цркву. У средний

видиш самог Христа, истиниту светлост, живот вечни стечен и осветл>ен од aera. Jep

он сам je средиште кроз OBaj хлеб. ВЬегова мати je, кроз честицу, ньему с десне стране,

анг)ели и светител>и су му с леве стране. Доле испод je цели побожни сабор шегових вер-

ника. То и jecre велика TajHa: Бог мег)у л>удима и Бог усред богова, Koje обожанствл>)^е

он, Бог по природи, Kojn се оваплотио нас ради. А то je будуке царство и доживл>аван,е

вечног живота: Бог са нама, Kojera видимо и ko¡hm се причешЬу)емо. И нема ту места

неверницима, нити онима Kojn другачи}е мисле. Jep какву за)едницу има светлост с та-

мом". (2 Кор. 6, 14).100

Поредак помишаньа на проскомидии настао je по обрасцу ходата}ствене молитве

(мкоже выти причацыюцшлкА . . .) на канону евхарисии'е Koja je настала много paraije

*4 Brightman, 357; Божан'швене лишурхще,

13. Резаке и ломл>ен>е Агнеца симболише стра

дание и смрт Исуса на крсту и н>егову жртву

(Никола Кавасила, Migne, PG 160, 385).

" Псеудо Диониси^е, Migne, PG 3, 372.

Прву честицу вади у част ангела, 2. у част св.

пророка, 3. у част св. апостола, 4. у част великих

jepapxa и учителя, 5. у част св. мученика и муче

ница, 6. у част преподобних отаца, 7. у част

св. бесребреника, 8. у част св. JoaraMa и Ане и 9.

у част св. Тована Златоустог или Василиса Вели

ког, чи)'а се св. литурпца служи (Brightman,

357—9; Божансшвене jwûypïuje, 14—7; Симеон

Солунски, Migne, PG 155, 280).

" У руским служабницама flpflajy се руски

jepapcH Петар, Александар, Дона и Филип Мо-

скобски, а у српским сэ. Сава, ApceHuje, Максим

БранковиЬ, Петар Цетишски и Васншп'е Остро-

шки.

*' Помени, човекол>убиви, Владико, сво

епископство православних, епископа (светога

патри)арха, архиепископа) нашега (име), часно

пресвитерство, у Христу г)аконство и сав све-

штени ред (...) и сву браку нашу Kojy си ти,

свеблаги Владико, йо милоср^у, йризвао у ceojy

зщедницу (Brightman, 359; Божансшвене лишур-

iuje, 17). О чину проскомиди)е и приношеау да-

рова вид. А. Петровский, Древний акш Прино

шения вещества для шаинсшва евхаристии и

Наследовании Проскомидии, Христианское чтение,

том CCXVI, часть 1, СПБ 1904, 406—31.

" Brightman, 359; Божансшвене лишур-

iuje, 18.

" Л. МирковиК, Православна лишуршка

И, 62.

lu° Migne, PG 155, 280—3.
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од npocKOMHflHje.101 Св. литурги)а се приноси за свете, умрле и живе, а епископи и

свештеници служе евхаристи)у и причешКу)у се да би се уединили са светима.102

Епископ се, после освеЬевъа дарова на канону евхарисще, моли Богу да освети све kojh

се въима npH4eiuhyjy, као што се молио и на проскомидии, само с том разликом што се

оно што се на проскомидии вршило у слици и духовно сада врши та]анствено и истински.

Пре свега епископ или свештеник спомивъе свете божи)е, да посведочи како су они веК

добили освеЬевъе од спасоносне жртве Христове и да она, пошто се сада приноси за свете,

с)'един>ава све причеснике и оне кощ су на H>oj споменути у jeflHO та)анствено тело Христово.

Таква за)едница праведника и несавршених чланова цркве чини да ови други доби)у

благодат са молитвама првих.103 Док се пева песма у част Богородице, као Hajeehe зас

тупнице л>уди пред Богом, Достойно кть ... (а у Литургии св. Василща Ю tíe* рад81тсл

виагодатнаА . . .), помивъу се мртви и живи из црквених диптиха.104 Од живих прво

се помин>е епископ или свети патри)арх.108

Припрема)уКи вернике за причешЬе епископ или свештеник на ших призива милост

божи)у а то je Христос. По учешу отаца цркве, дедивъени (единством вере и причешКем

Св. Духа, верници не само да су изнад земл»е neto су на йресшолу цара и Eoïa на небесима,

где je Христос: Оче ! xohy да и они Koje си ми дао буду са мном, где сам ja; да виде славу

Mojy, Kojy си ми дао, jep си имао л>убав према мени пре постанъа света (Jh. 17, 24; уп. 17,

21—23).1М

Агнец, kojh je приказан на дискосу у облику Христа-детета у олтару СопоКана,

епископ или свештеник узноси на литургии и говори гласно: „Светшье светима", што

101 Архимандрит Киприан, Евхаристия,

Парижь 1947, 59.

Епископ или свештеник измену умрлих

прво моли за свете, да би исповедно, пошто се

бескрвна жртва приноси за н>их, да nocrajy део

мистичног тела Христовог. С)един>ен>е светителл

божщих са несавршеним члановима цркве до

носи им посредством помоЬ светител>а (Симеон

Солунски, Migne, PG 155, 733).

101 А нас све kojh се од )еднога хлеба и

jeдне чаше причешНу^емо, да деднниш )сдне са

другима у за{едницу jeflHor Духа Светога, и

учиниш да се ни)едан од нас не причести светим

телом и крвлу Христа твога на суд или на осуду,

него да обретемо милост и благодат са свима

светима што су ти од памтивека угодили: Прао-

цима, оцима, патри>арсима, пророцима, апостолима

проповедницима, )еван^елистима, мученицима,

исповедницима, учител>има, и са сваким духом

праведника (анамнеза у Литурпци св. Васшпф

Великог, Brightman, 406; Божансшвене лишур-

iuje, 119).

Исто тако се моли епископ или свештеник

да онима ко)и се причешЬу)у да то буде на оздрав-

л>ен»е душе, отпуштан>а грехова, на за)едницу

Духа Светога, на испун>ен>е царства небеског . . .

{Божансшвене Auülypiuje, 72). Нека ми причешКе

светим та)нама. Господе, (. . .) буде на очишНен.е

и освеНен>е душе и тела и на залог будуЬег жи

вота и царства {Божансшвене лишургще, 84—5).

Честице светих, живих и умрлих, Koje су

изва1)ене и ставл>ене на дискос на проскомидии,

после причешЬа епископа, свештених лица и

народа Агнецом, Ьакон ставл>а у путир, говореЬи

на Kpajy: Оми), Господе, светом крвл>у tbo¡om,

грехе овде поменутих слугу TBojux: молитвама

Богородице и свих светих tbojhx (Brightman,

395; Божансшвене Au&ypiuje, 73—4).

У току св. литургще епископ и свештеник

се моле да они и верници доби)у царство небеско

(Brightman, 363, 373, 389).

П. Лебедев, Наука о боюслужепу Пра

вославие цркве II, Београд 1898, 43.

Свете епископ или свештеник не помише

да за н.их умилостивл>ава Бога, него да Господ

шиховим молитвама и заузшшьем прими мо

литве за живе и умрле (Кирил 1ерусалимски,

Migne, PG 33, 1116). Свештеник се не моли за

свете, него их више моли, да би од н>их добио

помок молешу своме (Никола Кавасила, Migne,

PG 150, 441).

10* Помюьу се имена оних кощ су умрли

са вером и надом у живот вечни, да их Господ

упоко)и, где je светлост лица божи(а (Псеудо

Герман, Migne, PG 98, 440; Псеудо Диониси)е

Ареопагит, Migne, PG 3, 437; Brightman, 376 f.;

О. Stegmüller, Dyplichon, у: Reallexikon für Antike

und Chistentum III, Stuttgart 1957, 1138—49).

Имена светих (свих из сваке патри{арши]'е,

архиепископи)е и епискотце) умрлих и живих

уношена су у диптихе. У диптисима патри)арши)е

помишани су умрли и живи патрщарси, као и

патри)арси свих православних цркава. У митро-

поли)ама помин>ана су имена патри)араха, и митро

полита, а у епископи^ама имена патри)араха,

митрополита и епископа живих и умрлих [Е.

Голубинский, Исшория Русской церкви II, 2,

Paris 1969 (репринт), 569—71].

104 ,•• • • JOUI ти се молимо, помени Гос

поде, сво епископство православних, Kojii ра

зумно управл^у pe4jy истине TBoje (. . .) Hajnpe

помени, Господе, преосвеНеног епископа нашег

(светог патри)арха) и дару) га свима tbojum црк-

вама у миру, читана, часна, здрава, дуговечна и

да правилно управла pe4jy истине TBoje" (Bright

man, 389; Божансшвене лишурхще, 62). На св.

литурги)и епископ или свештеник се више пута

моли за епископа или натриjapxa, jep je изабраник

божи)и, Христос му je дао власт, он je извршилац

вол,е шегове као и воЬа цркве у чувашу вере и

морала. ,,3а преосвеЬеног епископа нашег (све

тог патри;арха) Господу се помолимо и да га се

Господ сети у царству своме (Brightman, 363,

373, 389; Божансшвене лишурще, 48 и др.).

,м Псеудо Герман, Migne, PG 98 , 440;

Никола Кавасила, Migne, PG 150, 445.
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значи да се могу причестити само они ко)и су свети.107 Верни, у песми Kojy neBajy, испо-

Beflajy да нико од н>их HHje свет сам по себи, него се сви ocBehyjy кроз Исуса Христа kojh

je jeflHHH свети.108 Ако се на св. литурги]'и верни назива]у светима, као и у Св. писму,108

сигурно je да je српски средньовековни архиепископ био од н>их неупоредиво свети)и — а

то не значи да je светител> — jep je извор освеЬеньа и вршилац свих светих TajHH,110 слика

je Христа111 и н>егов заступник и намесник. Он се на св. литургии назива светим: „Бла

гослови, свети владико" и др. У средньовековним изворима епископ се назива свети-

тел>ем.112

Апостоли су рукополагали епископе113 као CBoje намеснике и npejeMHHKe,114 увера-

Bajyhn их да их поставл>а Св. Дух.115 Епископ je живо облич}е Бога на земльи, и по свеш-

Tenoj сили Св. Духа обилиш извор свих TajHH васел>енске цркве, преко Kojnx се задобива

спасенье.110 Он je у CBojoj епархщи намесник Христов и главни учител, у цркви CBojoj.117

IlaTpHjapcH, архиепископи и епископи önpajy се на сабору и н>их, по учен>у цркве, бира

Св. Дух,118 Kojn je на н>има и преко ньих flejcTByje у цркви.

Ако je приказиванье за живота архиепископа у Служиьу св. литурпце за неке

испитиваче исувише смело и неприхватл>иво, joui je ман>е одрживо да се тек умрли архи

епископ, Kojn HHje проглашен за светител>а, слика поред св. Baouinja Великог, тована

Златоустог, rpHropnja Богослова и других. HcnHcyjyhn на свитке светих отаца и учи-

тел>а цркве текст молитве Трисвете песме, у коме се говори о }единству небеске и зе-

мал>ске цркве, ставл»ено je до знака да архиепископ Сава II, а можда и Арсешф I, нису

себе ирогласили светител>има, веК се само гьима уподобл,ава)у, служеКи св. литурпцу

на Kojoj се моле Богу речима: „ . . . ти си удостч^ио (...) смирене и недосто)не слуге TBoje

да у овом часу crojHMO пред славом светога престола твог (...) Сам, Владико, прими

трисвету песму из уста нас грешних . . ." Они се моле Богу и светим оцима, Kojn су при-

казани у onTapcKoj апсиди и )ужном зиду СопоНана, за улазак у царство божще.

Само литургички разлози, као и велики уложен труд око зиданьа и живописаша

СопоЬана, давали су право да Арсешф I и Сава II буду приказали на северном зиду,

као последней по чину и рангу, а шихови ликови су {едино видоьиви свештеним лицима,

Koja служе у олтару, док их верници из цркве нису могли видети.

* * *

До сада смо расправляли о сликаньу српских архиепископа у олтару манастира

СопоЬана. Они су сликани хронолошки и у протезису и параклису, 4Hja се символика

и 3Ha4aj разлику^е од олтара Kojn je jeflaH у средньовековним црквама. Освекенье олтара

и часног престола се разливе од освеКиваньа протезиса и параклиса. При освеКен>у

храма епископ се моли Господу да га освети као и св. престо и да пошал,е Св. Духа, да

би cBeurrenoflejcTBa, Koja се на н>ему свршава)у, стизала у наднебесни и мисаони н>егов

107 Никола Каваснла, Migne, PG 150,

449. Они ко)и ce npiineiuhyjy треба да су свети

(Симеон Солунскн, Migne, PG 155, 297).

Псеудо Герман, Migne, PG 98, 448 ;

Никола Каваснла, Migne, PG 150, 449.

1- Дел. an. 9, 13, 32; 20, 32; 26, 10; Рим.

12, 13; 15, 25; 1 Кор. 6, 2; 2 Кор. 1, 1; Еф. 1, 1,

18; 3,8, 18; 4, 12; 5,3; 6, 18;Фнлнб. 1,1; 21; Кол.

1,2, 12; 2 Сол. 1,10; Jeep. 3, 1; 11, 18. Свети су,

jep су очншпенн и освеЬени крвл>у Христовом.

Симеон Солунскн, Migne, PG 155,

281—4.

111 Епископ je сайка Христа и као што je

Господ послао ан!)еле, тако епископ шале све-

штенике (Софронн)е JepvcaniiMCKii, Migne, PG

98,'Ш, 3985).

ll* Ъ. ДаничиЬ, PjevHUK ui кнмжевних

сшарына срйских III, 83—4. У посланицама апо

стола и Делима апостолскнм apxiijepejii се, намеЬу

осталнх, назнпа)у и obilm нменнма: лкмнтякнш к,

Н4>шьым гвгтмтьи (Jeep. 4, 15) пититш (Jeep. 4, 15),

riKirii re.iK, старфшнна сеггитмель или стар-кшнна свггн-

тмк (Jeep. 4, 15) (упор. Д. СтефановнИ, Неки

асйекши исйишива>ьа словенских йаралела 1рчке речи

àgxi£Qevç у црквенословенским jceanhe-ьским и айо-

сшолским шексшовима срйске редакцще у XII,

XIII и XIV веку, Balcánica X, Београд 1979,

51—73).

Дел. ап. 14, 23; 20, 28.

114 2 Тим. 1, 6; 2 Тим. 2, 2; 1 Тим. 4, 14.

Дел. ап. 20, 28.

,м Макарта, митрополита московскаго,

Догяашичко бохос.юв.ье II, 177, 190.

1,7 1 Тим. 4, 16; 2 Тим. 4, 2—5; 2, 2.

,1' ,,. . . Удоскч нас да ти принесемо молбе

и срдачне молитве, и бескрвне жртве за сав на

род TBoj; и оспособи нас, Koje си силом Духа швох

свешог йосшавио за ову службу üteojy . . .** (молитва

верних ир ил, Brightman, 375—-6; Божансшвене

AUiûypiuje, 42). Христос поставляв цркви свеште-

нослужнтеде (Мк. 15, 15; Jh. 21. 15—7; 2 Кор.

5, 20; Гал. I, 1; Еф. 4, 11—2; 1 Тим. 1, 1).

5:
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престо.119 После омивавъа apxnjepej часну трпезу помазу)е св. миром крстообразно — као

на)'свети)и део храма и олтара на коме се врши евхариспф — а чини joui три крста на

оним местима где за време св. литурпце треба да croje )еванг)ел>е, дискос и путир. Под

часни престо полажу се мошти светител>а. При освеКен.у антиминса apxnjepej га пома-

зу)'е св. миром чинеКи три крста на въему.180

Протезис (као и параклис koj'h je у саставу храма) не ocsehyje се као часни престо.

На плочу жртвеника се меКе само платно окрогиьено св. водом, а потом се полажу св.

сасуди и покрови Kojn се кропе св. водом, и при томе се ништа не говори.181 Пошто се

у нишу жртвеника као и у нишу параклиса у храму yrpar)yje камена плоча, koja HHje часни

престо, што се види из начина освеКевъа, 3Ha4aja и симболикс Прво треба поКи од зна-

4aja у функции храма жртвеника и параклиса и у том оквиру тумачити ликове Kojn су

у н>има насликани, без обзира на натписе на нъиховим свицима, jep се не може сматрати

да apxHjepejn овде wviajy исту функци)у као у олтару. У ниши протезиса Haj4eiuhe се

сликаду два apxnjepeja са свицима у рукама, а у ниши и на зидовима параклиса прика-

3yjy се apxHjepejn са свицима како служе св. литурпцу. Не могу се нише жртвеника и

параклиса третирати као да су олтари — иако их сликари тако идеално приказу^у — jep

се св. литурпца служи у олтару, а у параклису само понекад и то на антиминсу koj'h за-

Meayje часни престо KojnM се она може служити и ван цркве.

Прва два српска архиепископа су први пут хронолошки насликани у протезису

цркве Св. Апостола у ПеНи. У ниши на неточном зиду лево je приказан св. Сава (cfы

c«jb[b<i]), а десно Apceimje I Сремац ([а^с-кнм), други ерпски архиепископ (сл. 1), како

служе проскомид^у будуКи да су насликани у протезису, где се она врши. Обучени

су у фелон-полиставрион, епитрахил. и велики омофор, а приказани до nojaca. Изнад

архиепископа насликан je Агнец на дискосу, а лево и десно по jeflaH архан^ео са рипидом

у рукама. Изнад нише на неточном зиду приказан je Христос као BerxHj денми.

На OBoj композицией илустрован je текст молитве „Никтоже достоин . . ,"122 Koja

се чита док се пева „Иже херувими . . .", док се предложени дарови налазе у протезису

и joui нису пренети на часну трпезу, а епископ или свештеник се моли: „Нико од везаних

телесним похотама и сластима mije достч^ан да при^е, или да се приближи, или да служи

литурпчу, теби, цару славе; jep теби служити — велико je и страшно небеским сила-

ма (. . .). Зато молимо тебе, jeflHHora благог и спремног да 4yje, nonwyjaj на мене ipeumoï

и иейошребног слу!у твог, и очисти Mojy душу и ерце од зле савести, и оспособи ме силом

твога Светога Духа, да обучен у благодаш свешшенешва, престанем овом светом престолу

твом, и cBeiuTeHOflejcTByjeM свето и пречисто тело и TBojy пречисту крв, jep теби при-

лазим npHKJiaftajyhH главу cßojy, и молим ти се да не окренеш лице TBoje од мене, нити

ме одбациш од деце CBoje, него ме удосто} да ти ja {решни и недосшо]ни слуга iüeoj принесем

ове дарове: jep си ти Kojn приноси и Kojn се приноси; KojH прима и Kojn се разда}е, Христе

Боже наш . . ."123

Из ове молитве ce jacHo види да се Христос призива да благослови ейискойа ко)и

служи „jep си ти ко)и приноси, а и Kojn се приноси на жртву; Kojn прима (жртву-ев-

xapHCTHjy) и Kojn се разда)е (у св. даровима). А све ово имамо приказано на компози

ции у протезису у Св. Апостолима у ПеЬи — архиепископи Сава I и Арсенще I врше

npocKOMHflHjy, Христос-Агнец лежи на дискосу као жртва и исти Христос као BeTxnj

денми ту жртву прима.1*4

111 Л. МнрковиЬ, Православна лишурхика

или Наука о богослуже/ьу православие исшочне

цркве. Други, посебни део (свете та)не и молитво-

словлл), Београд 1926, 207. Сличну мисао изра-

жава и запис архиепископа Арсени)а I у апсиди

олтара цркве Св. Апостола у ПеКи [упор. Л>.

CTojaHOBHh, Сшари срйски зайиси и нашйиси I,

Београд 1902, б—7, бр. 15; Г. БабиЬ, Лишургички

шекешови иейисани на живойису айсиде Севших

Айосшола у ПеНи, Zbornik zastite spomenika kul-

ture XVIII (1967), 80, сл. 5].

1,0 Л. МирковиЬ, нав. дело, 209—17.

Apxiijepej се моли да Бог испуни славом, свети-

н>ом и благодаКу ова) св. престо, да се бескрвне

жртве, Koje се Богу на н>ему приносе, npeTBapajy

у пречисто тело и часну крв Сина шеговог Христа,

за спасение сви)у л>уди (Л. МирковиЬ, нав. дело,

211).

1,1 Л. МирковиЬ, нав. дело, 210.

," Иста je у Литургщи JouaHa Златоустог

и Васили]'а Великог.

l!* Brightman, 377—8; Божансшвене ли-

шургщ'е, 45—6.

1,4 Епископ или свештеник приноси, а

Спасител> дарове прима. И зато што самог себе

приноси говори се „jep си ти Kojii приноси и

Kojn се приноси" (Migne, PG 155, 476—81). И

сада невидл>иво евршава ово TajaHCTBeno жртво-

приноше№е OHaj исти вечни Првосвештеник Kojn

je евршио и жртву на крету. Као и онда, тако je и
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Сликашем св. Саве и Арсени)'а I у протезису цркве Св. Апостола наглашено je да

су они по рангу нижи од светих отаца приказаних у олтару, а чин проскомидще

je припрема за св. литурпцу. Када епископ, патриарх или архиепископ служи св.

.iHTyprnjy, проскомщщу врши после читаньа молитве „Никтоже достоин ..." пред

Велики вход,1*5 док се пева херувимска песма. У ствари, он само вади честице за

живе, уз текст за себе: „Помени, Господе, и мо)'у недосщност, и опрости ми свако

сагрешевъе хотимично и нехотимично",128 као и за умрле. Агнец и остале честице

извадио je свещтеник пред почетак св. литурпце.

У протезису Св. Апостола у ПеКи приказана je неуобича)ена и ретка композици)а

како ктитори храма, живи архиепископ са CBojavi умрлим претходником, служе прос-

KOMHUHjy, щто je изузетно у старом српском живопису.127 По jeflHOM касни)ем запису

архиепископа Никодима из 1319, св. Сава je подигао и украсио цркву Св Апостола,128

а архиепископ ApceHnje I Сремац je живописао, щто се види из очуваног натписа у

олтарско} апсиди.129 У време живописаша цркве св. Сава je био мртав и проглашен за

светител>а, имао je написану службу, и као такав сликан и у олтарско) апсиди и у ниши

протезиса. Архиепископ Арсенще je као ктитор живописа130 — а на св. литypгиjи и другим

богослужевьима се моли за ктитора и живот архиепископа — могао бити истори)ски и

реалистички приказан како са св. Савом служи проскомиди}у. Заправо, Apceimje ту по-

мин>е себе и свог умрлог претходника. И ту je приказано {единство зематьске и небе-

ске цркве, npBoj припада ApceHHje I, а у npyroj св. Сава, арханг)ели и Христос.

rVieflajyhn фреску архиепископа ApceHHja I у протезису Св. Апостола песник je

написао: „Заславши с небеса лепота Вишшега одеждом свештенства покривши те,

небеске трпезе састолника сатвори а саданпьег подател>а вернима показа, свештени вапи-

jyhn: }едите тело Moje и вером утврдите се."1.81

сада, )едан и исти ко)и приноси и ко)и се при

носи, и жртва и apxnjepej, )едан и исти искупи-

тел> света—Христос (3. правило Трулског сабора).

У молитви Предложен* (чита се у про

тезису) се моли Богу „да благослови ово предло

жение (хлеб и вино) и прими га у сво) наднебесни

жртвеник; помени као благ и човеколубив оне

Kojn ти га принесоше, и оне за Koje принесоше, и

нас неосуг)ене cauyeaj при свештеноде|ству бо-

жествених та)ни тво)их . . ." (Brightman, 360—1 ;

Божансшвене лишургще, 21—2).

Bpuieifae проскомидще, поред сликан>а у

ПеКи, приказано je у ниши протезиса у цркви

Св. Николе у Луботену код Скопл>а, око 1348.

године. Ту je приказан Агнец на дискосу, лево и

десно од кега je по jeдан apxnjepej, а изнад н>их

je nonpcje Христа Емануила Koju благосил.а архи-

jepeje и Агнец, односно Kojn принесене дарове

прима (V. R. Petkovic, La peinture serbe du moyen

âge I, Beograd^ 1930, pl. 132ь; Исти, Живойис

цркве y Л>убошену, Гласник Скопског научног

друштва II, св. 1—2, Скошье 1927, 120. У мана-

стиру MaTej4H, из 1356—60. године, у ниши

северног параклиса (жртвеника) насликани су св.

Василще Велики и Jobüh Златоуста како на

npocKOMHAHjH копл>ем додиру(у Агнец, као и у

Л>уботену (В. Р. ПетковиЬ, Црква у Лубошену,

120; G. Millet, La vision de Pierre d'Alexandrie,

Mélanges Charles Diehl II, Paris 1930, 108—9,

сл. 2). У MaTej4H недостаче Христос изнад архи-

jepeja и анЬели Koje имамо у протезису Св. Апо

стола у ПеКи.

1,4 И. Дмитриевский, Историческое, 111;

С. Д. Муретов, Исторический обзор чинойоследова-

ния Проскомидии, Чтения в Обществе любителей

Духовнаго просвещения, св. за май, Москва

1893, 588—90. Епископ je читао из диптиха

имена светих, живих и умрлих. Из просфоре je

вадио честице за живе и за себе, а потом за

умрле.

1М Brightman, 359; Божансшвене лишур-

iuje, 19.

1!' J. РадовановиК, Иконохрафща фресака

у Протезису, 39. И у ниши протезиса манастира

Дечана, око 1348—50, такоЬе су сликани св.

Сава Српски. са затвореним )еванг)еллм у лево)

руци, и св. ApceHHje I Сремац, са путиром у ле-

Boj руци, а десном руком благосил^у Агнец ис-

пред себе, али се изнад ших не налази Христос

као у ПеЬи (В. Р. ПетковиЬ — Ъ. Бошковип,

Манасшир Дечани II, Београд 1941, 55, таб.

CCLI).

Jb. CTojaHOBiih, Стари срйски зайиси и

нашйиси I, Београд 1902, 22, бр. 52; С. Радо)чип,

Старо срйско сликарсшво, 45.

У jy>KHoj певници Св. Апостола, после 1355.

године, очуван je портрет св. Саве, на коме je

означен као ктитор овог места светог (Р. Л>убин-

ковиЬ, Црква Светих Айосшола, III—IV, сл. 34;

Д. ТасиЬ, Живойис йевничких йросшора цркве Св.

Айосшола у ПеНи, Старине Косова и MeroxHje

IV—V, Приштина 1968—1971, 234, 253, сл. 1;

В. J. ЪуриН, Визаншц1ске фреске, 71—2, 215—6).

I" Jb. CrojaHOBHh, нав. дело, 6—7, бр. 15;

Г. БабиЬ, Лишурщски шексшови, 80, сл. 5.

1.0 С. PaAoj4Hh, Старо срйско сликарсшво,

45—6; В. J. ЪурнЬ, Визаншщске фреске, 37—8;

Г. БабиЬ, Лишурщски шексшови, 80.

На проскомидии, у )ектешцама и за време

Великог входа на св. литургщи се моли за кти

торе ,,да их Господ опомене у царству своме"

(Божансшвене лишурхще, 18, 38, 47—8 и др.).

1.1 Данило ПеЬки, Служба светом архш-

йискойу ApctHujy, Срб.ъак II, 35.
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Пошто je молитва „Никтоже достоин . . " тесно повезана са молитвом Трисвете

песме,182 у Kojoj се говори о ан^елима како саслужу)у и о „грешном и непотребном слузи"

kojh служи св. литурги)у, као и у молитви „Никтоже достоин . . .". Молитва Трисвете

песме утицала je на то да у СопоЬанима у Служешу св. литурпце буду насликани српски

архиепископи, док je „Никтоже достоин . . послужила за илустрован>е у протезису

Св. Апостола у ПеЬи. У оба aiy4aja долази се до следеКег заюьучка: ако je Сава II и

можда ApceHHje I у олтару СопоКана насликан за живота, исто je тако архиепископ Арсе-

HHje I могао бити приказан за живота у протезису у ПеКи како врши проскомидщ'у и

помшье себе, живе и умрле. У цркви Св. Апостола у ПеКи, као седишту српских архи

епископа, као и у епископским црквама и манастирима, на проскомидоци и св. литургт'и

поминьана су имена српских светител>а и архиепископа, живих и умрлих.133 У прозору

протезиса Св. Апостола су KacHnje исписана хронолошки имена свих српских архиепис

копа, naTpnjapaxa, епископа, игумана, jepoMOHaxa и Закона Kojn су служили у nehKoj

naTpHjapiDnjH.18*

И ликови четворице хронолошки насликаних српских архиепископа на северном

и }ужном зиду параклиса Св. Стефана у манастиру Морачи: св. Саве Српског, Саве II,

Данила I и Joarauaija I, са четворицом великих jepapxa из Цариграда и Kecapnje Капа-

flOKHjcKe, Kojn су, по мтшьенэу С. ПетковиНа,185 првобитно насликани за време архиепис

копа JoaHHKHja I (1272—76) а пресликани 1642. године, приказали су под упшэдем поми-

ньан>а HajBehnx jepapxa и отаца цркве на проскомидии, и помин>ан>а имена српских архи

епископа умрлих и живих из диптиха на проскомидии и св. литурпци.

ВеЬина научника су средину XIII века одредили као време настанка фресака

у цркви Св. Апостола: Р. Л>убинковиК,13в С. Радо)чик,137 Д. МилошевиН,138 и С.

МандиЬ.139 В. J. ЪуриЬ их, на основу портрета архиепископа Арсетф I, ставл>а у

време око 1260. године,140 док Г. БабиН сматра да су фреске у протезису настале после

1263. године.141 Ни)едан од поменутих научника не дели време настанка фресака у олтару,

куполи и протезису, нити je неко од н>их сумн>ао да ликови архиепископа св. Саве и Apce

HHje I нису настали првобитно. На Taj начин, не расправл^уки о овом проблему, посредно су

потврдили да je ApceHHje I сликан за живота, или су то непосредно прихватили као Д.

Милошевий, С. МандиК и В. J. ЪуриН. Jедино Р. НиколиК сматра да се ликови св. Саве

и ApceHHja I у ниши протезиса никако не би могли ликовно повезивати са сликарством

Apceraija I у олтарско} апсиди, jep су настали после Арсени)еве смрти од 1272. до 1275.

године.142 Фреске у олтару, куполи и поткуполном простору Р. НиколиК flaTyje измену

1234. и 1240. или 1250. године.143

Ако су у црквама вековима приказивани живи ктитори, владари, архиепископи,

naTpnjapcH, епископи, игумани, властела и други, али на местима Koja oflroBapajy н>иховом

рангу и предвийеном месту, ако су текстови св. литурги)е, Акатиста Богородици, црквених

песама и других састава утицале на наручиоце и сликаре одре^ених тема да на н>има при

кажу живе личности поред Христа, Богородице и светаца у црквама, не видимо разлог

да у манастиру СопоЬанима у олтару коме служе не буде приказан \сдан или, можда,

дво}ица живих српских архиепископа поред Hajeehnx jepapxa и отаца цркве. Молитва

Koja je исписана на свицима свих apxnjepeja утицала je и омогуКила да живи архиепископи

буду приказали у олтару, што je било смело, и, у овом облику, композици)а се више mije

поновила у српском сликарству.

1,4 Архимандрит Киприая, Евхаристия,

194—7.

144 Е. Голубинский, История канонизации,

24—5; Исти, История Русской церкви II, 2,

569—71.

1.4 J. РадовановиК, Иконо1рафи)а фресака

у Протезису цркве Свеших Апостола у ПеНи, 41 ;

упор. М. С. M»nojeBHh, Пушойис дела Праве

(Сшаре) Cpôuje II, Београд 1872, 247—8, 74—82.

1.5 С. ПетковиЬ, Зидна декорацща, 146.

1,4 Р. JbyÖHHKOBHh, Црква Св. Айосшола,

III—VI.

С. Радо)чиК, Старо срйско сликарсшво,

45—8.

1,4 Д. МилошевиЬ, Срби свешишелм у

старом сликарству, 163; Иста, Иконографща све-

mota Саве, 288—290.

1,4 С. МандиЬ, Hajcmapuju йоршреши све-

moia Саве, 23, мислн да су фреске настале измену

1240—50. године.

1,0 В. J. ЪуриЬ, Визаншщске фреске, 37—9.

141 Г. БабиЬ, Символично значен*, 181.

144 Р. НиколиЬ, Поводом йедесешоюдиш-

н,ице ошкривагьа фресака из цркве Свеших Айосшола

у IlehKoj ûa&pujapmuju, Гласник Друштва конзер-

ватора Cp6nje 6, Београд 1982, 22.

143 Исти, Прилози, 74.
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1ЕДИНСТВ0 НЕБЕСКЕ И ЗЕМАЛЬСКЕ ЦРКВЕ У СРПСКОМ

СЛИКАРСТВУ СРЕДН>ЕГ ВЕКА

У овом раду расправл>амо о по|единим композищцама на фрескама и иконама на

ко]'има су приказане личности joui за време свога живота. Оне су учесници у пч^единим

сценама св. JuiTypraje, црквених песама и истори)ских композици^а, а налазе се и на ико

нама. Необичност ове иконографи)е, засноване на по]'единим текстовима, захтева)у анализу

и об)'ашн>ен>е. Текстови kojh су послужили за илустращ^у су измену себе хетерогени,

али HUejHO повезани. Овде не расправл>амо о ктиторским композищцама на фрескама

Koje су детально проучене. О сценама и личностима о KojHMa говоримо nocTojH обимна

научна литература. Ме1)утим, у шима се налазе и неке замисли Koje до сада нису уочене.

Ова) иконографски репертоар raje тако чест у средоьовековном сликарству. Суштину

овог програма, на основу нашег дал>ег излагала, чине извори литурпцског и догматског

карактера. Ми Немо се задржати на повезаьосги теолошких текстова са суштинском

HflejoM оних илустра1пф.

I СЛИКАН>Е ЖИВИХ СВЕШТЕНОСЛУЖИТЕЛ>А У ОЛТАРИМА

И ЛАЙКА У НАОСУ И ПРИПРАТИ

Епископи, свештеници и г)акони сликани су за живота у олтару, али не у компо-

зици)ама Служен>е св. литурпф Koja je настала крадем XII века. Живе личности су таког)е

сликане и на другим местима храма, где je ермигафм одре^ено да ce craKajy према н>и-

ховом flocTojaHCTBy или onjOBapajyheM распореду композигпф.1

За живота су, на пример, приказана лица у конхи олтарске апсиде у базилици у

Поречу, Kojy je подигао и украсио мозаиком епископ Пореча Еуфрази)е (Euphrasius),

измену 532. и 543. године.2 У средний конхе (значи царство небесно) налази се Богородица

на престолу са Христом-Меацом на крилу. Десни архан^ео приводи три мученика с

нимбовима, од Kojnx дво)ица држе венце — победничку награду, а ]ер&я држи }еванг)ел>е.3

1 Oeaj рад je иде)но повезан с mo¡hm радом

Срйски архиейискойи у комйозицщи Служен* св.

лишурхще у манасширу СойоНани, Зборник за

ликовне уметности 19, 41—73. ВИДИ четврти рад

у ово) кн>изи, стр. 38—55.

* Л. МирковиЬ, Мозаици Еуфразщеве ба

зилике у Поречу, у H>eroBoj кн>изи Иконографске

cüiyduje, Нови Сад 1974, 164.

О сликшьу локалних епископа у апсидама

од VI до XIV века у црквама Рима, Равене, Ми

лана, Пореча, Византине, Кипра, Кападоки)е,

Cpönje, Македонке и Pycnje у последоье време

су писали С. ТомековиК и X. Валтер (S. Tomeko-

vic, Les èvêques locaux dans la composition absidale

des saints prélats officiant, Byzantinisch-Neugriechi

sche Jarbücher XXIII, Athen 1981, 65—68, fig.

1—20; Ch. Walter, Portraits of Local Bishops: a

note on their significance, Зборник Византолошког

института XXI, Београд 1982, 7—17).

* Л. МирковиЬ, на», дело, 171, сл. 39—40;

S. Tomekovic, на», дело, 67—8, fig. 3.
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Култ je н>ихов негован у Поречу. Леви арханг)ео приводи Богородици и Христу св. Маура,

заштитника Пореча, са венцем као победничком наградой. За н>им иде (приступа) ктитор

Еуфразще, епископ поречки, с моделом базилике Kojy je саградио, и архиг)акон Клаудоце

с }еванг)ел>ем украшении драгим камеаем. Испред шега je н>егов синчиН Еуфразфе,

кога je епископ — ктитор крстио и дао му cBoje име. Он у рукама држи две упал>ене свеНе

Koje су постале саставни део TajHe крштенъа, а неофита су их носили од IV века.4 Пошто

крштен>е отвара врата царства небеског и улазак у н>ега,5 то je мали Еуфразщ'е приказан

у HeöecKoj поворци. ОблачиКи изнад Богородице 03Ha4aBajy да се цела радоьа дешава

на небу, у Pajy. Рука Божи)а спушта изнад Богородичине главе венац украшен драгим

каменъем као награду што je послужила оваплоНе&у Меаце. Епископ Еуфразще приноси

базилику и као награду floönja Paj, царство небеско, као и архиг)акон Клаудще Kojn приноси

1'еванг)ел>е и мали Еуфрази)е. Као живе личности приказане су без ореола (нимбова),

гюред Христа, Богородице и светих мученика Kojn HMajy нимбове и налазе се у Pajy —

царству небеском.*

У цркви Ризе Богородице у Бщ'ело} у Боки KoTopcKoj, oomKaHoj KpajeM XII или по-

четком XIII века, сачуван je живопис само у апсиди олтара. У HajmoKoj зони апсиде

налази се озидан епископски престо (горше место ovvSqovoí) Kojn симболички представлю

небески престо Христов или престо н>егове славе и седиье с десне стране Бога Оца.7

На зиду нише иза престола насликан je портрет епископа Данила (• : • Evoeßig ^píortavoc

Aavï(r])i â 'emoHonoi; -:)8 Благочестиви (побожни) хриппЧанин Данило епископ. Портрет

je доста оштеНен. Остала je лепо сликана глава седог старца, без митре, и стопала ногу

на jacryi<y украшеном бисерима. Због мале висине места на KojeM je насликан, извесно je

да je Данило био представлен како седи.

Изнад Данилове главе je Христос-Агнец (композищ^а Служен>е св. литурпце),

лево и десно су шест св. отаца, а изнад ньих je nonpcje Богородице с Христом, Kojoj се кла-

H.ajy с обе стране по два ангела.9

Портрет епископа Данила на зиду нише иза епископског престола има паралеле

у мозаицима Торчела код Венещф из XI или XII века, где je изнад епископског престола

насликан св. Хелиодор, први епископ,10 као заштитник епископи)е Kojy je основао. По

мтшьеау В. J. ЪуриНа, епископ Данило юф само подигао цркву у Биjeлoj и поручио

живопис у H>oj, него je био и први владика на престолу ове епискотце, Koja je припадала

угледно} Драчко} митрополии. Епискошф у Bnje;ioj могла je rpajani само до 1219, када

je архиепископ св. Сава, ту у близини, успоставио српску епискотцу у цркви Св. архан

гела Михаила на Превлаци у Боки KoTopcKoj.11

Епископски престо се по правилу yrpaî)yje у апсиди олтара испод композишце

Служение св. литурпце. Apxnjepej, када служи св. литурпцу, одлази на горше место у

епископски престо док се пева треНи пут „Cejaraj Боже ..." у олтару, седи на ньему

док се чита апостол, a CTOjn док се чита }евант)ел>е. Ако je тачно мшшьенье В. J. ЪуриЬа

да je епископ Данило насликан како седи — онда je он у ствари представлен како служи

литурпцу, у тренутку док се чита апостол. Епископ док седи на престолу епископском

4 V. Thalhofer-Eisenhofer, Handbuch der

katolische Liturgik II, Freiburg in Br. 1912, 303—4.

Упал>ене crjehe значе светлост душе и да oHaj

ко)и се крштава долази из таме на светлост и

nocraje син светлости (Симеон Солунски, Migne,

PG 155, 213).

5 Мр. 16, 15—6; Jh. 3, 5.

* Л. МирковиЬ, пав. дело, 171—3, сл. 33 и

41.

' То noTBpr)yje и молитва Kojy епископ

говори одлазеКи на горше место: „Благословен

си на престолу славе царства твога, ти ko¡h седиш

на херувимима . . ." (F. Е. Brightman, Liturgies

Eastern and Western I, Oxford 1896, 370; Божан-

сшвеие .wiûypîuje, превео J. С. ПоповиЬ, Београд

1978, 35).

■ С. Радо)чиЬ, О сликарсшву у Боки Ко-

iüopcKoj, Споменик САНУ 103, Београд 1953, 55.

Об)авио je натпис, али ce HHje упуштао у иденти-

фикаци)у епископа Данила.

• В. J. ЪуриЬ, Пресшо ceeiHoïa Саве, Споме-

ница у част новоизабраних чланова Српске ака-

деми)е наука и уметности, к». 55, Посебна издан.а,

кш. CDLII, Београд, 1972, 99, сл. 7—8; Исти,

Вшаншщске фреске у Jyïoc.iaeuju, Београд 1974,

29, 191; S. Tomekovic, на«. дело, 87—8, fig. 20.

10 В. J. ЪуриИ, Пресшо, 9—10. У Визан

тии je био обича1 да се изнад епископских пре

стола у олтарско) апсиди понекад слика)у пор

трета епископа ко)и су били први на одрег)ено)

столици, или да ce ncnncyjy имена савремених

епископа, као у Св. Ахили)у на Пресли или у

катедрали у Ai<BiuiejH, што je био jeдан од зна-

кова извесне самосталности цркава у ко)има се

такви подаци налазе (В. J. ЪуриЬ, Визаншщске

фреске, 29).

11 Исти, Визаншщске фреске, 29, 191. Он

доноси опширну литературу о фрескама у Ризи

Богородице у Б^ело).
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означава Христа, а свештеници ко')н седс на сапрестол>има или 1фестолима другог реда

представл^у апостоле12 или свете велике jepapxe: Васили)а Великог, JoBaHa Златоуста,

Григорща Богослова, Атанаоца Александрщског и друге, kojh се cликajy изнад 1фестола

обучени у одежде како служе св. литурпцу.13 Сам натпис: Благочестиви (побожни) хриш-

Канин Данило епископ, говори да je он био скроман човек и да je живопис раг)ен за време

въеговог живота.

У олтарско} апсиди Беле цркве каранске Kojy je подигао жупан EpajaH 1340—42.

године у HajBHiuoj зони je била насликана Богородица с Христом, ниже въе ПричешЬе

апостола, испод aera Служевье св. литурпце. Сокл je подел>ен на шест пол>а; у н>их пет

су npanepnje (орнамента), а на последкьем, шестом са северне стране (испод св. Григорща

чудотворца), насликани су портрета два жупанова свештеника, без ореола. Они су мавъих

размера од црквених отаца. Први je Георпуе Медош (/Ио/инк рака Божга прЕзвнтЕра

TfwçrHd а зово/ик Жедошь), човек четрдесетих година, обучен у фелон и стихар с нарукви-

цама. На глави има тонзуру. У висни груди држи затворено }еван!)ел>е, богато украшено

(сл. 15). Позади Teopraja Медоша насликан je млаг)и свештеник обучен у одежде плаве

6oje са испруженим рукама у ставу молитве. Поред вьега нема натписа.14 Оба свештеника

су окренута према средини апсиде, ка Христу-Агнецу на часном престолу коме служе

црквени оци.

У Бело} цркви каранско) свештеник Teopraje Медош и други свештеник сликани

су на ceeepHoj страни олтарске апсиде, у непосредно} близини жртвеника. Тако су у

манастиру СопоКани српски архиепископи ApceHHje I и Сава II сликани на северном

зиду олтара, Kojn дели протезис од олтара, у пеКким Св. Апостолима пак архиепископи

св. Сава и ApceHuje I сликани су у ниши протезиса, у коме се врши проскомидфа, а из

просфоре ваде честице за свете, живе и умрле архиепископе и свештенике.

По С. МандиЬу, реч момнк овде, као и на многобро)ним примерима Koje наводи,

значи молитву-дар, приношение, што je, како изгледа, карактеристично за живе даро-

давце,15 а не значи чисту молитву, што je, у ствари, основни смисао речи лшенк.1* Ако

би се реч тлтк прихватила у овом тумачевъу, фреска би приказивала презвитера Геор-

пца Медоша Kojn je цркви, у Kojoj je служио, поклонио рукописно }еванг)ел>е богато

оковано златом и украшено драгим каменьем, што je у средн>ем веку био скупоцен поклон.

Оба свештеника су окренута ка 4acHoj трпези, jep се престоно }еванг)ел»е увек на H>oj

налази. Због ових заслуга, као и удела у подизавъу и живописаньу цркве, оба ова свеште

ника као и joui два лица, стекли су право да буду портретисани на разним местима, поред

главног ктитора жупана Bpajara.

В. J. Ъурик, мег)утим, flaje друго тумачеае Koje je прихватл,иви)е. У олтару Беле

цркве каранске je {единствено Поклоньеше жртви (Служен>е св. литурпце), Teopraje

Медош са join (едним свештеником, иако су маньих размера од црквених отаца, а уз то

су спуштени у зону испод н>их, и они служе с apxnjepejHMa окренути Христу жртви.17

Teopraje Медош држи (еван^ел^е испред груди (горша ивица у висини браде), на исти

начин га свештеници држе пред Мали вход (Вход с )еван!)ел,ем) када ce KJiaaajy 4acHoj

трпези са све четири стране. У овом случа]"у реч morttHtf значила би молитву (Служен>е

св. литурги}е) Teopraja Медоша и н,еговог друга, па су зато окренути 4acHoj трпези на

Kojoj се налази Христос-Агнец и путир. Оба свештеника су насликана у соклу, испод

великих отаца цркве, поред Kojnx нису могли бита приказани будуЬи да се у Служен>у

11 Симеон Солунски, 63 глава о храму;

Л. МирковиЬ, Православна лишургика или Наука

о боюслужен>у Православие исшочне цркве. Први,

ойшши дсо, Сремски Карловци 1918, 104.

13 Вениамин, Новая скрижаль..., Спб

1891, 175, 216; Л. МирковиЬ, пав. дело, 104.

11 М. Кашанин, Бела црква Каранска, Ста-

ринар, треЬа cepiija, IV/1926—1927, Београд

1928, 130—3, 172, таб. XXVII, 1 ; В. J. ЪуриЬ,

Визаншщске фреске, 62.

" С. МандиЬ, MoACHuje рабе божи/'е мо

нахине Анасшаси/е, у H>eroBoj кн.изн Дрсвнику,

Београд 1976, 53, 55.

1в Ъ. ТрнфуновиЬ, MoMnuje Теодора Jby-

бавиНа, My3ej примен>ених уметности, Зборник 11,

Београд 1967, 55—7; Fr. Miklosich, Monumento

serbica, Viennae 1858, 379—80; И. И. Срезневский,

Alaiüepua.ibi для словаря древне-русскахо языка йо

йисьменым Памятникам II, Спб 1903, 165. Молл-

ни)е готово увек значи молбу (Ъ. ТрифуновиН,

пав. дело, 55). Молитвом живи траже помоЬ.

По CBojoj каквоКи, молитва je сапосто)ан>е и je-

динство човека и Бога (Свети JoeaH Лествичник,

Лесшвица, са грчког оригинала превео Д. Богда-

новиЬ, Београд 1963, 193).

" В. J. ЪуриК, Визаншщске фреске, 62.
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св. литурпце слика)у само велики jepapcn, по ермини)'и и BeKOBHoj пракси цркве. Пошто

се на проскомидщи и на св. литурпн'и не помшье хор светих свештеника, а свештенички

чин je много нижи од епископског, они су себе приказали као живе свештенике без ореола

испод великих apxnjepeja у зони сокла, што je било на)прикладшф и по аиховом рангу

)едино могуЬе. Oeaj пример из Беле цркве каранске сведочи да су живи свештеници

сликани у олтару, а не само епископи, и да то тф превелики знак скромности, на чему

су инсистирали неки истраживачи фреске Служоье св. литурпче у олтару СопоКана.

Приказиваше живих личности на рел»ефима, иконама и фрескама je веома старо.

Тако je св. Павлин Милостиви, епископ из Ноле (409—31), подигао 6airracTepHjyM и у

н>ему приказао себе и свога друга Мартина.18 Током векова личности су за живота сли-

кане на чудотворним иконама и фрескама, што je било уобича)ено. О овом проблему

je расправл,ао и Стоглави сабор у Москви 1551. године. У XLVI поглавл>у, у седмом

питан>у, цар пита, да ли je дозвол>ено сликати на иконама личности Koje су joui живе,

на пример, са иконом Богородице Тихвинске, где су у чудима Богородице приказани

цареви, кнежеви, чак и л,уди из ниже класе. Сабор je одговорио да je сасвим прихват-

л,иво да се жива лица cmKajy, и да би то потврдио, joui jeflHOM се позива на ауторитет

старих чудотворних грчких и руских икона, на KojMia су приказани обични смртници

— цареви, свештеници, кнежеви и л>уди свих друштвених oiojeBa.19 Више поглавл>а

у Стоглаву у целости ca4HH>aBajy изводе из старших канонских извора, нарочито

Крмчще.20

И српски средньовековни уметници су тако поступали па су по наруцбинама архи

епископа, епископа, владара и властеле сликали живе личности у црквама и манастирима

у разним композшоцама чисто религиозне садржине и тиме истицали jединство небеске

и земал>ске цркве, или посебно личности за живота у исторщским композищц'ама, смеш-

Tajyhn те сцене на oflroBapajyhe место у храму Koje je предвидено ерминщом или хроно-

лошким распоредом религиозних сцена. НавешНемо неколико примера Kojn he то пот-

крепити.

У трему изнад улаза у манасшир Жичу kojh je осликан за време архиепископа Саве

III 1309—16. године, измену осталих композищца, приказана je и БожиКна химна Чшо

üteóje Принесем Хрисше, Koja се пева на велико} вечернъи БожиКа.21 Она се разливе од

осталих композшиф у српском и визанпцском сликарству. Фреска je изранена на велико)

полукружно) површини и подельена je на два пол>а. У горн>ем делу композици)е у средини

у мандорли седи Богородица с Христом на престолу. Анг)ели у лету су сликани изнад н>е.

С леве стране прилазе три мудраца с даровима, а с десне пастири. У дон,ем пол»у croje

у средини две женске фигуре персонификациjе Пустшье и Земл>е, прва држи вертеп,

друга jadíe.22 На левом делу приказан je архиепископ Сава III са групом свештеника.

Десна страна je много оштеКена, на челу поворке crajao je крал, Милутин с прапьом.

То су представници л>удског рода Koju приносе Христу Богородиц}'. У песмама Мануила

Холоболоса, поводом празника БожиНа истицало се поре^енье: цар се клан>а новоро^еном

Христу као некада мази и пастири jep je он пастир новом Израшьу (Византи)и). На жичко)

фресци крал, Милутин je заиста насликан испод пастира.23 Приказано je jединство земал,-

ске и небеске цркве.

БожиКна химна Чшо iüeóje принесем Хрисше сликана je у манастиру MaTej4H у ropaoj

зони жртвеника, jep он симболизу}е пеКину у Kojoj се Спасител, родио.24 Нема монаха и

простих л>уди. Лице у enncKoncKoj одеКи би могло бита narpnjapx српски JoaHHKuje,

" H. Покровский, Очерки Памятников

христианской иконографии и исскусшва, 2 изд. Спб

1900, 357.

11 Г. Острогорски, Одлуке Cüioi.iaea о

с.шкануу икона и йринцийи визаншщ'ске uKonoipa-

фи]е, у iberoBoj кн>изи О веро«а)ьима и схваша/ьима

Визаншинаца, Београд 1970, 191.

»• Исти, 182—8.

11 М. Кашанин, Ъ. БошкоииИ, П. Мф-

виЬ, Жича, Београд 1969, 190.

" С. Радо)чиЬ, Поршреши срйских владара

у среднем веку, Скопле 1934, 34—5.

13 А. Heisenberg, Aus der Geschichte und

Literatur der Palaiologenzeit, München 1920, 118

sqv.; С. Радо)чиН, Поршреши, 35, таб. IX, сл. 13;

В. J. ЪуриК (В. И. Джурич), Поршреши в изо

бражениях рождественских стихир, у: Византия

Юужние Славяне и древняя Руссь Зайадная Евройа.

Искусство и кульшура. Сборник статей в часть

В. Н. Лазарева, Москва 1973, 247—8.

" Псеудо Герман, Migne, PG 98, 360.
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ко)и je умро у дубоко] старости 1354, а наследие ra je млада патрщарх Сава. Цар Душан

je умро 1355. године. Живопис у М&те]чи започет je за време вьиховог живота.25

Цар Душан с царицом JeneHOM и младим сином Урошем сликани су у jy>KHoj капели

манастира Дечана noceeheHoj св. Николи. Фреска се налази у апсиди (неточно} страни)

у горшем nojacy изнад прозора. Портрета владарске породице уплетени су у илустращцу

13 (12) кондака Акатиста Богородици, на Kojoj je приказана Богородица с Христом, архи-

jepejnMa, са хором ко)и пева и другим.26 Цар je присуствовао обреду. Душан (и н>егова

породица) приказан je уместо цара Hpaicraja, као илycтpaциja текста 13 (12) кондака:

„О, свехвална Мати, Koja роди Реч свети)'у од свих светах, йримивши oeaj садашгъи Принос,

избави од напасти сваке, и ослободи будуКих мука све kojh кличу: алшг/ja." Неки CMaTpajy

смелим да се царица као жена слика у апсиди (по }еднима у олтарском простору)27 парак-

лиса Св. Николе. Нимало нще скромно уносити портрете савременог владара у илустра-

imjy Акатиста, а српски владари су то више нута чинили у композищцама црквених

песама и истицали jединство небеске и земал>ске цркве.

У неким српским средоьовековним црквама и манастирима сликани су савремени

догами из исторще или су приказиване композищце Koje велича}у динаспцу. У манасширу

СойоНани у HajiBüKoj зони припрате на северном зиду, испод Страшног суда, насликана

je сцена Смрш кралищ Am из рода Дандоло, ма]ке крал>а Уроша I. Она се налази изнад

ньеног гроба. Краллца Ана raije била светица. Приказан je Христос у прапьи Богородице

у левом углу. Анг)ео прима душу поко)нице. Ту су насликане живе личности: крал> Урош

I и въегова крал>ица телена и н>ихова деца: Драгутин, Милутин и принцеза Бршача, архи

епископ Сава II, брат кргиьев и други. Ова композишф много подсеКа на фреску Успен>е

Богородице. Смрт умрле крал>ице ynopeÇyje се — у сликарству — с призором Успен>а

Богородице.28 Уво^еше Христа, Богородице и ангела у композицэду Смрт крал>ице Ане

сведочи о томе да скромност на фресци нще видл>ива.

У кайели крала Драгушина у Ъур^евим Сшуйовима код Новог Пазара, чч)и живопис

je настао 1282/83. године, налазе се композшвф српских сабора на четири троугаона

пол>а свода. На два сабора приказане су живе личности и савремени сабори. На западном

своду je Усшоличе/ье крала Драгушина 1276. године, насликаном за живота као и српски

архиепископ. На северном пол>у свода приказан je Дежевски собор: крал. Драгутин npeflaje

престо крал>у Милутину у присуству архиепископа JeBcraraja, у Дежеви 1282. године.29

Сцене српских државних сабора сликане су на местима где се приказу)у васел>енски

сабори. Представлэан>е савремених политичких florarjaja у цркви HHje био знак хриш-

Ьанске скромности.

25 Ы. Л. Окунев, ГраЬа за ucüiopujy срйске

умешносши. 2. Црква Cteüie Богородице — Машеич,

Гласник Скопског научног друштва VII—VIII,

Скошье 1930, 99; В. J. ЪурнЬ, Поршрешы в изо

бражениях, 248—9.

" С. Радо)чиЬ, Поршреши, 53—4, таб. XV,

сл. 23; В. Р. ПетковиН—Ъ. БошковиЬ, Манасшир

Дечани II, Београд 1941, 46, таб. CCXIX.

Живи српски цар Душан с ореолом и 6poj"

ном пратн>ом, у koj'oj je и деспот 1ован Оливер,

сликан je у припрати манастира Лесново 1349.

године на композиции Koja miycrpyje псалам

148, 1 1 (Хвалите Господа) цареви земал.ски и

сви народи, кнезови и cyflnje земал>ске (N. L.

Okunev, Lesnovo, L'art byzantin chez les slaves II,

Paris 1930, 241, tab. XXXVII; В. P. ПетковиЬ,

npeïjted црквених сйоменика кроз йовссницу cpucxoi

народа, Београд 1950, 171, сл. 475; С. Paflojqiih,

Лесново, Београд 1971, сл. 32—33).

*' В. Р. Петковин, Манасшир Дечани, 46.

" С. Радо)чиН, Поршреши, 24—5, таб. IV,

сл. 6; В. J. ЪуриЬ, Coûohaiiu, Београд 1963, 80,

133; Исти, Исшорщске комйозицще у срйском сли-

карсшву cpedneïa века и нмхове кпижевне йара-

леле III, Зборник радова Византолошког инсти

тута XI, Београд 1968, 104—5, сл. 25—5.

" В. J. ЪуриК, Исшорщске комйозицще II,

Зборник радова Византолошког института X,

Београд 1967, 132—6, цртежи 6—7, сл. 10.

У неким црквама у Византии савремена

дела илустрована су и на н>има приказиван аутор

за живота. Тако je у нартексу цркве Св. Co<pHje у

Цариграду, изнад царских врата, приказан са

ореолом живи цар Лав VI Мудри (886—911),

како клечи у ставу Hajeeher мол.е»а, а нартекс

je место за noKajmme и грешнике Kojn су одво)ени

од верника на богослужеау. Мозаик je настао

под yranajeM сижеа списа Лава VI wôàgiov хаха-

wxxixóv, у коме се oöpaha Христу Судщи да му

буде милостив на дан Страшног суда, затн.м

Богородици да му буде заступница, а помшье

архангела Михаила Kojn he се побринути да сви

дог>у на Страшни суд (Migne, PG 107, 309—14;

Л. МирковиЬ, Мозаик изнад царских враша у

наршексу цркве Св. Софще у Цариграду и О иконо

графии мозаика изнад царских враша у наршексу>

Св. Софи/е у Цариграду, у н>егово) юьизи Иконо-

графске сшудгуе, 181—204, сл. 45).

60

http://www.balkaninstitut.com



Композици)е Лозе НемагъиНа, чищ je иде)ни творац архиепископ Данило II, настала

je по схеми Лозе JecejeBe Koja се први пут подавила у српском сликарству СопоЬана.80

У Лози JecejeBoj приказана je генеалопца Христова, док je на Лози Неман>иЬа генеа-

лопф ове династ^е сликана на исти начин, што не говори о скромности српских владара

ни архиепископа Данила II. Лоза НемашиЬа сликана je у припратама и на №oj су при-

казане мртве и живе личности динаспф од i<ojnx je мали 6poj светител>а и светаца: св.

Симеон Неман,а, св. Сава и други. Hajcrapnja Лоза Неман>ика приказана je у манастиру

Грачаници 1320—21. године,31 затим у Данилове) припрати у IlehKoj naTpnjapuiHjH око

1330—37. године,82 у манастиру Дечанима око 1348—50, године,83 а зангоиьиви делови

Лозе Неман>иЬа сачувани су у манастиру MaTej4H 1355—60. године.31

У српским средн>овековним манастирима, поред портрета владара, архиепископа,

патри)араха, ктитора и епископа, сликани су и игумани манастира, иако нису ктитори,

будуКи да се на св. литургщи и другим богослужешима молило за н>их, помшьало име

на проскомидии и вадила честица из просфоре, и да су се брину;ш око изградше и укра-

шаваша манастира. ВЬихов 6poj je незнатан. Тако je у манастиру Добруну, задужбини

жупана Прибила из 1343, на )ужном ступцу припрате, у близини ктиторских портрета,

насликан и портрет игумана Jeфpocиниja са прекрштеним рукама на грудима,35 али je

уништен 1944. минираньем цркве.

У HajMOHyMeHTajiHHjeM српском манастиру и jeflHOM од HajyrcieflHHjnx, у Дечанима

из 1 348—50. сликан je два пута први игуман дечански Арсенще са ореолом. Први портрет

се налази у floftoj зони йрошезиса на западно) страни северо-источног ступца (западно од

улаза из протезиса у капелу Св. Димитри{а). Овде он има седу косу и браду, у лево} руци

држи игумански штап. Лево од игумана исписан je дугачки текст KojnM се он обраЬа

своме патрону св. ApceHHjy Великом,38 KojH je насликан изнад н>ега како га благосшьа

десном руком а у лево} држи caBujeH свитак. Наспрам св. ApceHnja приказан je св. Пахо-

MHje. Игуману ApceHHjy je указана Hajeeha част што je сликан испод св. Apceiinja а у

близини св. naxoMHja Великог. Други портрет игумана Арсешф насликан je на западном

зиду припрате, са погружении рукама у ставу молитве према св. Сави Српском. До Саве

je портрет патриарха JoaHHKHja.87

Портрет другог игумана Данила mije истовремени осталом живопису у цркви и на-

надно je насликан. Приказан je на )ужно} страни ступца }ужног брода у дон>о) зони; на

н>ему je Данило приказан као човек средних година са подигнутим рукама на молитву.

Горе je, у сегменту неба, Христос Kojn благосшьа Данила.38

II ПОРТРЕТЫ ЖИВИХ Л>УДИ НА ИКОНАМА

Од огромног ôpoja средоьовековних икона, Koje су ра!)ене у српским радионицама

или су их Срби поручивали од византщских сликара, сачуван je незнатан 6poj.

Иконе су вековима поштоване као светинье и верници и свештенство су их целивали

04eKyjyhH noMoh. Част Koja ce yKaeyje икони прелази на прототип,39 Tj. на личност Koja

je представл>ена на икони. Сликашем живих личности поред или испод светаца, икона

ништа ™je губила од CBoje светин>е нити je ко то осу^ивао. НавешКемо некодико српских

икона XIII и XIV века на ко)има су били приказа™ дародавци икона.

Hajcrapnja српска икона са живим српским владарима чува се у ризници цркве

Св. Петра у Риму. То je икона св. апостола Петра и Павла, а не само апостола Петра

кога je истицала и поштовала католичка црква, на Kojoj су они насликани до nojaca. Први

je с леве стране а други апостол с друге стране. Изнад апостола, на облаку, je Христос

" С. РадсччиЬ, Поршреши, 40—2; В. J.

ЪурнЬ, Coüohanu, 45, 75, 132.

31 С. Радо)ЧиЬ, Поршреши, 38—42, таб.

X, сл. 15.

»» Исти, 48—50, таб. XII, сл. 18.

" Исти, 57—9, таб. XVI, сл. 24; В. Р.

ПетковнЬ, Манасшир Дечани II, 2, 59.

" Исти, 59, таб. XX, сл. 29.

" V. К. Petkovic, La peinture serbe du moyen

âge II, Beograd 1934, pl. CLXXX; 3. Ка)маковиЬ,

Зидно сликарсшво y Босни и Херцеговини, Capajeeo

1971, 102; В. J. ЪуриЬ, Визанши/ске фреске, 63.

" В. Р. ПетковиИ, Манасшир Дечани II,

22—3, таб. CXLVII.

" Исти, 1, таб. ХСП.

" Исти, 27, таб. CLXI.

38 Васили)е Велики, Migne, PG 32, 150.
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кощ благосшьа обема рукама. У дон>о) трекини по.ъа насликани су крал>еви Драгутин

и Милутин обучени у одело с владарским инсигтцама, с подигнутим рукама ynyhyjy

cBojy молбу двощци апостола. У средний je издво)ена фигура крал>ице JejieHe Анжл'ске

Koja се с подигнутим рукама моли св. Николи, обученом у одеКу римокатоличког бискупа.40

Ни непогрешивим римским папама mije сметало да поред Христа, дво)ице на)веКих апо

стола и |едног од на]'поштовани)их светител,а св. Николе, буду приказана два српска

владара и н>ихова MajKa као живе личности, а икону су сачували до данас. Касни)И култ

крал>а Милутина везан je за Cpönjy и Бугарску, а 1елене и Драгутина само за Срби)у.

На велико} икони св. Николе Kojy je крал, Милутин поклонно цркви Св. Николе

у Eapnjy 1319. приказан je живи ктитор и шегова супруга. Култ св. Николе био je веома

pa3BHjeH у Србщи, многе су му цркве иосвеЬене, а често je сликан на фрескама и иконама.

Св. Никола je насликан како crojH обучен у сакос, десном руком благосшьа а у лeвoj

држи затворено )еванг)ел>е. Изнад н>ега су nonpcja: лево Христа а десно Богородице.

Испод десне руке св. Николе ctojh крал, Милутин с подигнутим рукама у ставу молитве.

Испод леве руке светитела crojH крал>ица Симонида са испруженим рукама у гесту

молитве. Икона je пресликана. Крал> Стефан Дечански дао je да се икони начини сребрни

оквир 1326. године.41 Ни барском бискупу HHje сметало да на икони (едног од HajnoiUTO-

ванщих светител>а православие и католичке цркве буде насликан живи српски крал, и

крал,ица. Икони je указано Hajeehe поштован,е тиме што се налази изнад Ьивота са мош-

тима св. Николе.

На иконама нису сликани само владари веК и обичне монахтье. Тако je на зида-

ном иконостасу Беле цркве каранске, 1 340—42, испред престоне иконе Богородице Tpoje-

ручице са Христом, )едине сачуване иконе овог типа из средн,ег века у Србщ'и, приказана

монахин>а како клечи са испруженим рукама у ставу молитве. Она je заслужна за живо

писание цркве и представл>а ктиторку.42 Обична жива монахшьа сликана je на ]еяно]

од две шцважни^е иконе иконостаса, ко]и дели олтар од цркве. гЬеним сликашем HHje

умашена светиньа иконе Богородице Тро^еручице с Христом.

Ликови деспота Томе Прел,убовика и нъегове супруге Mapnje Палеологине налазе

се на реликви)арима и иконама. На реликвэдару диптиху из катедрале у Куенки у Шпанзци

насликани су живи ктитори. На левом крилу диптиха (реликви}ара) je лик Богородице

окружен flonojacHHM ликовима четрнаесторице светаца, сваки од н,их носи у рукама

мали кивот с честицама cBojnx Monrrajy. Испред Богородичиних ногу клечи ктиторка

Mapnja Ангелина Дукена Палеологина, Нерка Симеона (Синише) и братаница цара Ду-

шана, а супруга деспота Томе Прел,убовиЬа. На десном крилу реликви}ара приказан

je Спасител> са четрнаест светаца Kojn држе кивоте са честицама ceojnx мошти)у. Испред

Христових ногу клечи ктитор деспот Тома Прел>убовиЬ, чща je фигура доста избрисана.

Он je владао JaH>HHOM од 1367. до 23. децембра 1384, када je убщен.43 Koirnja левог крила

реликвщара из Куенке сачувана je на икони у манастиру Преображеша на Метеорима.

Мари)а Палеологина насликана je како клечи испред ногу Богородице, поред Koje су

nonpcja четрнаесторице светаца.44 Kormja иконе десног крила реликви)ара с Христом

и ликом деспота Томе Прел,убовиКа je уништена. На реликви)ару из Куенке Тома Пре-

л>убовиЬ и шегова супруга Mapnja приказани су као живе личности, a Mapnja je тако

приказана и на копзци левог крила реликвщара. Реликви)ар-диптих je био Hajeeha све-

тин>а, будуЬи да се на н>ему налазе ликови Спасител>а и Богородице са ликовима два-

40 С. PaAojmih, Старо срйско сликарсшво,

Београд 1966, 68, таб. XXXIII (ту je и сва лите

ратура) Be3yje ову икону за стил аршьских фре-

сака, око 1296. године, М. Татик-ЪуриН, Икона

айосшола Петра и Павла у Ватикану, Зограф 2,

Београд 1967, 11—6 сматра да je икона настала

одмах после Дежевског сабора 1282. године; Д.

МилошевиЬ — М. ТатиК-ЪуриЬ, Среднювековна

умешносш у Cpöuju (каталог) Београд 1969, 47.

41 В. ToMiih — Де Муро, Срйске иконе у

цркви С. Ником у Eapujy, Ihunnja, Зборник за

ликовне уметности 2, Нови Сад 1966, 105—24,

сл. 4—5; Д. МилошевиЬ — М. ТатиЬ - ЪурнЬ,

Сред/ьовековна умешносш, 49.

" С. МандиЬ, Кшшиорка у Бело] цркви

каранско), у H>eroBoj кн>изи Древних, Београд,

1975, 116—20.

45 Г. Острогорски, Pe.iuxeujap ейирских

десйоша, у H>eroBoj кшизи Из визаншщске ucüiopuje,

исшорио\рафи]е йросойографи]е, Београд 1970, 343—

8, сл. 14—15; П. MnjoBHh, О иконама с ûopûipe-

шима Томе Лрс.ьубовиНа и Mapuje Палеолошне,

Зборник за ликовне уметности 2, Нови Сад 1966,

185—7, сл. 1—2.

41 D. Nicol, Meteoro, London 1963, 176;

П. MiijoBiih, нав. дело, 186—7, сл. 3. Десно крило

Koniije иконе ре. inKBiijapa диптиха с Христом,

на коме je био приказан Тома Прел>убовиЬ, je

уништено.
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десет и осам светаца Kojn држе мале кивоте са честицама cbojhx мошти)'у. Светин>а овог

реликвщара ни)е нарушена сликаньем деспота Томе Прел>убовиЬа, 4Hja je владавина

била пуна насшьа, пл>ачке и др. па су га шегови л>уди убили, веК се и данас nounyje као

Hajeeha реликви^а.

Портрета умрлог деспота Томе Прел>убовиЬа и н>егове жене Mapnje Палеологине

насликани су на икони Неверство (Осезани)е) Томе апостола, кога je деспот Тома много

поштовао као свога патрона, из манастира Преображеньа на Метеорима, Koja je сликана

одмах после н>егове смрти 23. децембра 1384. године. Деспот Тома и MapHja окренута су

ка посматрачу, а сви апостоли ка Христу.45 Ми немамо друге иконе Неверство Томино

на Kojoj се ктитори cjiHKajy и на oßaj начин. Строги монаси и аскете манастира Преобра

жена поштовали су ову икону као свету и сачували je до данас.

Деспот Тома Прел>убовиЬ je представлен како crojH у фронталном ставу (исте

величине су оба лика) поред свог заштитника св. апостола Томе, на мало) икони Koja je

насликана измену седамдесетих и осамдесетих година XIV века, а чува се у манастиру

Хиландару. Деспот Тома je приказан у владарском оделу и с круном Koja би могла бита

деспотска. Уз шега Hnje сачуван ни траг натписа.46

Иако смо желели да расправл>амо само о српским иконама са портретима ктитора

у среднем веку, навешНемо joui четири иконе из друге половине XVI и почетна XVII

века, Koje he ову збирку икона употпунита, jep су на н>има донатори насликани како

клече у ставу мол>ен>а и noKaja&a.

Прва икона je Богородица Одигитр^а с пророцима крушедолског игумана JoaKHMa

из средине XVI века, Koja се сада налази у My3ejy Српске православие цркве. У центру

иконе представлена je Богородица на престолу. Христос дете седи joj на левом колену.

Изнад Богородице je осмокрака звезда и nonpcja дво)ице ангела. По оквиру иконе сликане

су flonojacHe фигуре пророка са cBojHM атрибутима у KojnMa су медалюни Богородице.

С леве стране су пророци: JaKOB, Гедеон, JepeMHja, Уезекшь и 3axapnja, а с десне стране

су: Mojcej, Hcanja, Арон, Данил, Авакум и Варлаам.

Ова икона Богородице Одигитри)е je посветна икона крушедолског игумана Joa-

кима, чн)и портрет je насликан у левом доньем углу. Лице му je сме!)е а брада и бркови

кестен>аста. Обучен je у жуто-зелену мандщу и окер дошу хал>ину. На глави има ками

лавку с паном. Позади ibera je игумански штап. Изнад тоакимовог лика je натпис: имкитк

нгвлин кдозилвьтоаски.47 Испред н>ега je свитак са текстом молитве: + пршаш вачц дво

(<но)| млт гр"к(шн)го рава своего \шкимл под твои покров пр(ивега)юша н нл тш упъвлни

имщл да /молнш кк сн8 cbomis поанаовати mí ижаанаго и «иного

На дну иконе je сачуван )едва чипьив запис о поправци иконе: tïio (н)вон(») (по)новн

nom, tBhtHÏÉ ï паракаисаоа.48

У манастиру Грачаници сачувана je икона Христа с апостолима и ликом митрополита

Никанора. У центру иконе представлена je велика фигура Спасителе Kojn седи на пре

столу. И с леве и с десне иегове стране (на посебним даскама) насликано je дванаест апос

тола. На горшем пол>у приказан je Христос Старац данима у мандорли измену херувима

и серафима. На дон>ем делу (рубу) иконе je занимллва ктиторска композшцф: приказан

je ан!)ео у лету (као на KTmopcKoj композиции на фресци у манастиру Грачаници) како

приноси митру митрополиту грачаничком Никанору (вьашексциннж ажтропоант грачан'щ-к

Никакли^). Митрополит je овом композищцом нагласио да je иегова власт божанског по-

*' П. MnjoBnh, пае. дело, 187—94. По

1ьему, релнкви)ар из Куенке као и лево крило

иконе из манастира Преображена настали су

измену )есени 1282. и 23. децембра 1384. године.

" Д. БогдановиК, В. J. ЪуриК, Д. Медако-

виЬ, Хиландар, Београд 1977, 128.

*' У манастиру Крушедолу била су два

игумана JoaKHMa. За време првог пописана je

крушедолска црква 1545. године (Л>. Сто)ановиК,

Сшари срйски зайиси и нашйиси VI, Београд 1926,

бр. 9829), а други JoaKHM био je игуман 1648—1653.

године за nnje су време сликане царске двери у

манастиру Крушедолу, изранен je крст и пето-

хлебница (Л>. OrojanoBHh, Сшари срйски зайиси и

нашйиси I, Београд 1902, бр. 1493 и 1429).

Л. МирковиК, Сшарине фрушкогорских ма

настира, Београд 1931, 33. Натписи на словен

ском )с. тку су изнад пророка Валаама и игумана

JoaKHMa.

" Л. МирковиК, на», дело, 32—4, таб.

XXXV; М. Кашанин, Срйска умешносш у Bojeo-

дини до Велике сеобе, Kojmwiuia I, Нови Сад

1939, 448, сл. 10; В. J. ЪуриЬ, Иконе из JyïocAa-

luje, Београд 1961, 109—10, таб. LXXVI; С.

ДушаниЬ, Aíy3ej срйске йраеослаене цркве, Београд

1969, стр. XV, сл. 22; Д. МилошевиН — М.

ТатиЬ-ЪуриЬ, нав. дело, 56.
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рекла, jep Христос поставлю цркви свештенослужитетье.49 Никанор се налази у проски-

нези, покривених руку, телом окренут ангелу, а лицем гледаоцу. Одевен je у apxnjepejcKO

ofljejaHnje. Измену ангела и митрополита Никаиора je дугачки свитак, на коме je исписан

опширан текст молитве, на чщем Kpajy се )ед,вя чита година 1576. Портрет митрополита

Никанора спада у ред на}лепших портрета у Срби)и у XVI веку. У левом делу од ангела

и Никанора приказан je перацски пророк Иропи (Пропще), a у десном грчки философ

Питагора.80 Зато je ова икона са ове две личности иконографски куриозитет.

Ктитор je сликан и на npecTOHoj икони св. Николе на иконостасу цркве Св. Николе

у Велико} Хочи, Kojy je сликао на)ве!ш српски сликар XVI века Лонгин 1 576—77. године.

У врху иконе насликан je сегмент неба с руком Бонфм. У плитком удубл>ен>у под лучким

аркадама насликана je фигура св. Николе у орнату како седи на престолу с отвореним

}еван!)ел>ем. Христос и Богородица rrpeflajy му знамевъа apxnjepejcKor досто}анства: jeBaH-

Цел>е и омофор. У довьем левом пол>у налази се занимл>ива ктиторска композищца je-

динствена у нашем сликарству, на Kojoj je представлен ктитор дечански jepoMOHax Георпце

(кро<нона\ riwçrïi дсчанцк). Испред ктитора насликана je ретка сцена, св. Никола враЬа

вид Стефану Дечанском. JepoMOHax Георпце клечи окренут према композиции Врайавъе

вида Стефану Дечанском и у обема рукама испред себе држи свитак с натписом: tibi

0>че стыи Ннкоиа! вкслк придае и прикжиктк по/иофк тежже ï азь грешный прннЕсох и виАаХь

ТЕБЕ СЬ ВГ0Л1 И \$АЛ\К ТВ0Е<«8 CÍE • Г • ИКОНИ ChBOÇHÏE cflCd $ И БЦЕ И ТЕБЕ W4E СТЫИ.

На OBoj икони св. Николе на}занимл>ивща je ктиторска композищца по иконограф-

cKoj вредности, tj*. везиванье лика ктитора, jepoMOHaxa дечанског Георгща за сцену Bpaha-

нье вида крал^у Стефану Дечанском и за Дечане. Ктитор je очигледно желео да нагласи

везу са матичним манастиром, а из богатог циклуса чуда св. Николе бира само оно

Koje се непосредно Be3yje за н>егов манастир и въеговог светог крал>а Стефана Дечан

ског.51

Поред овог разлога, ктитор je могао амати и друге. Teopraje у натпису на икони

истиче да свако ко да}е дар, од светог Николе прима помоК и зато он приноси три иконе.

Можда je Teoprnje боловао од болести 04Hjy и o4eKyje сличну помоН Kojy je добио крать

Стефан Дечански — враЬанье вида у Пантократоровом манастиру у Цариграду. Можда

je ова могуКност важщф него што М. ЪоровиЬ-Л>убинковиЬ везуче храм Св. Николе

у Велико} Хочи, Kojn je био метох манастира Дечана, за гьегов матични манастир Дечане,

Kojn je подигао крал, Стефан Дечански и у коме су биле въегове чудотворне мошти. Jepo-

монах Георгине je припадао братству манастира Дечана. Или je, можда, истакнуто да се

ктитор иконе моли св. Николи, коме je храм у Велико} Хочи посвеЬен, као и ктитору

свога манастира Стефану Дечанском и да од oôojnne 04eKyje помоК, првенствено од св.

Николе.

Последней пример je икона св. Феврони}е с житиjeм и ктитором митрополитом

Виктором из манастира Грачанице, сликана 1607—1608. године. У централном, удубл>е-

ном гаиьу, насликана je св. Феврошн'а како седи на престолу и прима мученички венац

Kojn joj у лету преда)'у два ангела. Она у flecHOj руци држи крст а у лево) свитак. Свети-

телэку окружу}у jeflaHaecr сцена из въеног живота.

У левом довьем углу, код ногу св. Февронзце, насликана je у проскинези фигура

ктитора митрополита новобрдског, односно грачаничког Виктора (вгкшсцмнн «митрополит

Еикторь). Испред гьега je свитак са неписаном молитвом, са кога се чита: при«ии cíe при-

H0UJEHÏÉ . . . Митрополит Виктор je обучен у епископски орнат. На горвъем делу рама

у центру je приказана Богородица на престолу измег)у два ангела.52 То je, HajBepoBaTimje,

учинъено пошто je манастир Грачаница посвеКен Богородици.

" Мк. 16, 15; Jh. 21, 15—7; 2 Кор. 5, 20;

Гал. 1, 1; Еф. 4, 11—2; 1 Тим. 1, 1.

80 Р. ЛЬубинковиЬ, Две грачаничке иконе са

йоршрешима мишройолиша Никанора и мишройо

лиша Виктора, Старинар, н. с. кн>. V—VI 1954—

1955, Београд 1956, 133—4, сл. 3—4; Д. Милоше

вич — М. ТатиК-ЪуриК, нав. дело, 57.

61 С. Радо)чиК, Majciûopu ciûapoï срйског

сликарешва, Београд 1955, 73—77; М. ЪоровшЧ-

-ЛэубинковиК, Иконосшас цркве Ceeûioi Николе у

Велико^ Хочи. Прилог проучаван>у култа Стевана

Дечанског, Старинар н. с. кн.. IX—X 1958—1959,

Београд 1959, 171—4, сл. 4—5; M. Ivanovic, Р.

Pajkic, R. Lazovic, Tri Longinove ikone iz Velike

Hole, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije III, Pri-

ätina 1958, 201—2; B. J. ЪуриК, Иконе из Jyïowa-

euje, 59—60; Д. МилошевиК — M. Татик-Ъу-

риЬ, нав. дело, 58, сл. 64.

" P. Jby&iHKOBHh, Две грачаничке иконе,

135—6, сл. 5; Д. Милошевик—М. ТатиК-ЪуриЬ,

нав. дело, 59, сл. 66.

64

http://www.balkaninstitut.com



Из наведених примера се види да ни)е сачуван велики 6poj икона са представама

ктитора. Пре би се могло реНи да je н>ихов 6poj незнатан у односу на сачувани 6poj икона

од XIII до XVI века. Ктитори нису тако често поручивали од сликара да их приказу}у

на иконама, jep то roije знак скромности.

Изузима)уЬи иконе св. апостола Петра и Павла из Ватикана са портретима крал>ице

JeneHe и шених синова крал>ева Драгутина и Милутина, св. Николе с крал>ем Милутином

и крал>ицом Симонидом у Бари)у, Неверство (Осезашце) Томино са деспотом Томом

Прел>убовиЬем и н>еговом супругом MapnjoM Палеологином и иконе св. апостола Томе

и Томе Прел.убовиЬа из Хиландара, на ко)има личности croje мало молитвено погнутог

тела или усправно, на свим осталим иконама ктитори су представл>ени у проскинези,

oöpahajyhn се Христу, Богородици, апостолима, светител>има и свецима, молеЬи од н»их

помоН. Ктитори су на веНини икона приказали како се моле исто онако смерно и дубоко

пока)'нички као што то чине верници на по}единим богослужеаима и молитвама. Jep

сваки верник клечи када се моли за н»ега или му се чита молитва. На свим наведении

иконама част и поштоваае се указу|е само светим лицима, да би се код верника побудио

спомен на Бога и свете шегове и да им подражава)у у животу и делима. Не noimyje се

дрво и 6oje веН се част ода)'е лику, kojh прелази на прототип, а она]' ко се клан>а икони,

поклааа се лицу Koje je насликано на iboj. Васшпц'е Велики пише: „Примам и св. апостоле,

пророке и мученике, и призивам их за посредништво пред Богом, да преко н>их, т). по

ньиховом заступништву, милостив ми буде човекол>убац Бог и да ми даде опроштиье

rpexâ. Стога nonrryjeM и ликове (образе) н>ихових икона и поклан>ам се пред н>има, особито

пак стога што су оне предане од светих апостола и нису забравъене, него су насликане по

свим нашим црквама".53

Ове речи свакако су биле познате митрополитима, игуманима, jepOMOHacHMa и

властели па су сликарима давали предлоге и наруцбине да иьихове портрете amKajy у

дошем делу иконе, како се испред ногу Христа, Богородице и светител>а моле у Hajeehoj

проскинези за cBoje и л>удско спасенье, за доби)ан>е царства небеског и живот ме^у светима.

Портрета живих личности нису сликани на иконама исюьучиво по законима кти-

торског права, као што по]едини истраживачи истичу, Koje je несумн>иво знача)но и

присутно, веК су портрети тако^е сликани да би се истакло {единство измену светите.ьа

и живих л>уди, Tj. jeflHHCTBO цркве Koja je за}едница саставл>ена од ангела, светител>а и

л>уди Kojn су С)еди1ьени у Христу.54 Црква je ]ецна и на небу и на земл>и и jeflHa joj je

глава — Христос.65 Црква се дели на TpnjyMcpyjyhy или небеску, у Kojy cnaflajy анЦели и

светител>и и свети Kojn су са Спасител>ем на небу, и цркву Bojyjyhy или земал>ску Koja

без престанка води борбу против непри{ател>а спасеша58 и ynyhyje CBoje вернике у горн>у

отапбину, „jep на земл.и нема града kojh he опстати, веЬ тражим OHaj Kojn he доЬи".57

Црквом je Христос cje/unmo све што je на земли и на небу.58 Христос и н>егова црква

чине jeflHO тело и jeflaH дух.59 Чланови земал.ске цркве oöpahajy ce у CBojHM молитвама

— као што су насликани по}едини портрети на поменутим иконама — светител>има Kojn

npnnaflajy HeöecKoj цркви, да се они моле Богу за живе, пошто молитва праведнога може

много noMohH.50 Кроз молитву и мол>ен>е успоставл>ена je веза земал>ске и небеске цркве

што je уочл.иво на иконама о KojnMa расправл.амо.

У jeflHOM периоду црква щф освеЬивала иконе, jep се сматрало да су оне саме од

себе свете, tj. да их ocBehyje насликани светител.. Kacraije je црква установила обред

за освеЬиваае икона, посебан за иконе Спасителе, посебан за Богородичине иконе, док

иконе светих HMajy посебан чин у Дополнительном требнику. На освеЬеним иконама

природно свети je само лик светител>а, коме се верни моле и 04eKyjy noMohj а лику ктитора

нико се не моли нити им он може помоЬи.

53 Макарща, митрополита московскаго Пра- 5* 1 Петр. 5, 8—9; Jh. 5, 4; Еф. 6, 11—2.

вославно догмашичко öotocAoeuje. Други део. По „ - jj

треКем нздан.у превео и гдегде допунио Митро-

фан ШевиЬ, у Ср. Карловцима, 1896, 331—2. 54 Еф. 1, 10.

" Jh. 17, 3; Еф. I, 10, 22—3; 5, 23; Кол. Рим. 12, 5; 1 Кор. 6, 17; 12, 20, 27; Еф.

1, 18. 5, 30-2.

65 Рим. 12, 5; 1 Кор. 12, 27; Еф. 1, 22—3; и JaK. 5, 16.

Кол. 1, 18—24.
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Ктиторско право je наглашено на nojenjHHHM иконама на ко)има су донатори сликани,

али оно HHje ]едяно и треба правити разлику. У средоьем веку ктитору, kojh je подизао

цркву или манастир, припадало je право да му се лик наслика у ктиторско} композиции.

Али само зиданье, осликаван»е цркве и иконостаса, шено снабдеваше целива}уКим и дру

гим иконама, рукописном богослужбеним каигама, одеждама и земл>иштем, да би свеш-

тена лица од н»ега могла да се издржава}у, изискивало je огромна финанси^ска средства,

Koja су неколико стотина пута била Beha него што je износило плаКаше сликаша )едне

иконе,61 Koja je у односу на подизан>е и украшаван>е цркве симболичан дар. Да су кти

торско право тако користили дародавци, до нас би се сачувало много више икона са

портретима ктитора.

У црквама и манастирима вековима су приказивани живи ктитори, владари, пат-

pnjapcH, епископи, игумани, властела и други, али на местима Koja одг-OBapajy шиховом

рангу и предви^еном месту. Текстови св. литурпце, Акатиста Богородици, црквених

песама и других састава утицали су на наручиоце, епископе и сликаре да на одре^еним

сценама прикажу личности поред Христа, Богородице и светаца у црквама и на по]единим

иконама, и тиме истакну, поред других по)единости на композшодама и иконама, ^единство

земал>ске и небеске цркве.

•1 О правима и обавезама ктитора вид. С.

Троицки, Кшишорско Право у Визаншщи и у Не-

ма/ыЛко) Cpôuju, Глас СКА CLXVIII, Београд

1935, 81—133.

66

http://www.balkaninstitut.com



НЕВЕСТЕ ХРИСТОВЕ У ЖИВОПИСУ БОГОРОДИЦЕ Л>ЕВИШКЕ

У ПРИЗРЕНУ

Призренску саборну цркву Богородицу Л>евишку обновио je краль Милутин 1 306/7.

године.1 Убрзо je живописана.2 У садржа}но богатом сликарском ансамблу Богородице

Л>евишке, иако je у велико} мери оштеКен, приказано je више циклуса, занимл>ивих

HflejHHX целина и неких, до тога времена, непознатих иконографских новина.

На фрескама наоса и северног спол>ашн>ег брода, и на први поглед, пада у очи

велики 6poj ликова светителжи, чи)и je 3Ha4aj наглашен распоредом и местом на KojeM

се налазе.3 И поред тога, у досаданпьем проучаван>у сликарства Богородице Л>евишке

HHje било ни jeflHor покупка да се оне, као целина ]ецне Hfleje, иконографски oöjacHe.

На четвртом пару стубаца у наосу у npBoj зони насликано je шест светительки. На

чешвршом нужном сшуйцу приказан je Исус Христос, чувар призренски* (it хс • ран • тмь

npH^çfHktKw), Kojn je обучен у льубичасти хитон и тамноплави химатион. У лево} руци

држи затворено }еван!)ел>е, богато украшено златом, бисерима и драгим камешем, а десном

руком га благосшьа (сл. 16). До Христа, на flpyroj страни ступца, приказана je у фрон-

талном ставу св. Теодоаца5 (стл бюдосил) обучена као монахиаа (сл. 17). Довъа MaHTHja

joj je светлосме^а, а горн>а л>убичасте 6oje као што су носиле средн>овековне монахшье.

На глави има црни мафорион Kojn пада на рамена. Леву руку држи испред тела са отво-

реном шаком у ставу молитве, а у десне} држи крст. На Tpehoj страни ступца приказана

1 Jb. CTojaHOBiih, Сшари срйски зайиси и

нашйиси IV, Ср. Карловци 1923, 4, бр. 6006;

С. Ненадовик, Богородица Левишка. Iben йосша-

нак и место у архитектуры Милушшовог времена,

Београд 1963, 25, 246, таб. XXXIX и XLII;

Д. ПаниК—Г. БабиН, Богородица Левишка, Бео

град 1975, 10, 30.
• По С. Радо'чиКу, изме1)у 1307. и 1309.

године (Сшаро срйско сликарсшво, Београд 1966,

90), а по В. J. Ъурипу, измену 1310. и 1313. го

дине (Визанши/ске фреске у Jyîocjiaeuju, Београд

1974, 49, 201—2).

5 Светител>ке су обично сликане у запад

ном делу храма или на неко) споредтцо; повр-

шини. У Богородици JbeBHUiKoj живописано je

укупно девет ликова светител>ки. Не искл>учу)е

се могуЬност да их je било joui, више него и у

jeдно) flpyroj цркви у средшовековно! Срби)и.

* Фреска je Konnja истоимене иконе (Д.

ПаниЬ—Г. БабиЬ, Богородица Л>ееишка, 57, 126,

цртеж 15, таб. XXVI).

5 Св. Теодоац'а Цариградскд (значи од

Бога дана, 29. Maja) родила се у Цариграду од

богатих родителе kojh дуго нису имали деце. У

ceflMoj години ма;ка одведе Теодоицу у манастир

Св. Атанаси;е да се замонаши. У Цариграду je

била {една капища, звана „Бакарна", начин>ена у

време Константина Великог, а изнад н>е икона

Христа од бакра. Иконоборци су хтели икону да

оборе, што je Теодооца са другим женама спре-

чила, убивши маченосца. Зато су затворене и

мучене. Teoflocnja je пострадала 730. године на

такозваном воловском месту, где je била neh у

облику вола за каж)ьаван>е преступника. Bepyje

се да помаже малоумним и одузетим. У Цари

граду je био женски манастир посвеЬен св. Тео-

цосщы (Архиепископ Сергие, Полный месяцослов

Востока II, Владимир 1902', 202—3; J. С. Попо-

виЬ, Жийада свеших за мед, Београд 1974, 626—31).

За фреску св. Теодосще Цариградске О. Бихал>и

Мерин je погрешно мислио да je то „визанпцека

царица Теодора, регенткин>а свом малолетном

сину Михаилу III" {Богородица Левишка. Чоеек,

Природа и Предметы на фрескама. Текст написао

О. Бихал>и-Мерин, Београд 1963, 9; таб. 6). Ме-

1)утим, Бихал>и Мерин je св. Теодосщу претворив

у св. Теодору, Koja ce npa3Hyje 11. фебруара.

Она je била супруга цара Теофила иконоборца, а

после шегове смрти владала je 3ajeflH0 са сином

Михаилом III.
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Црт. 7. Призрен, Богородица .ТЬевишка, четврти )ужнн стубац наоса: св. Варвара, непозната светица,

на)'вероватни)е св. Катарина, св. Теодоси^а и Исус Христос „хранител> (чувар) призренски", измену 1307.

и 1313. године

je непозната светител>ка (ста . . .) (сл. 18), можда св. Катарина* Koja се понекад сгшка са

св. Варваром. Обучена je у царску одеНу. На главк има високу круну, Koja се шири на-

више и богато je украшена бисерима и драгим камевзем. Ca главе на рамена пада плави

вео Kojn je украшен ромбовима. Крупне мин!)уше-обоци су црвене 6oje и оивичене бисе

рима. Лице овално и лепо, доста оштеНено. Обучена je у црвену пурпурну гранацу са

дугим и широким рукавима. Машц'ак je богато украшен, као и златни перибрахиони на

рукавима. Испред десног колена je торакион, у облику штата, на коме je извезен крст.

Торакион je део нонпье византщских царица.7 Светителжа у flecHoj руци држи крст

Kojn je симбол вере и мученичког страдавьа за Христа, а лева je у ставу молитве. На четвр-

• Као у цркви Св. Ъор^а у Курбинову [L.

Hadermann-Misguich, Kurbinovo. Les fresques de

Saint Georges et la peinture byzantine du XII' siècle

(Bibliothèque de Byzantion, 6), Bruxelles 1975, 262,

fig. 134]. Св. великомученица Катарина (значи

увек чиста, 24. новембра) била je необично лепа и

образована. У cbojhx осамнаест година Катарина

je изврсно изучила грчку философи)у, медицину,

реторику и логику, знала je и многе je3m<e. По

Епифаш^у Кипарском, Катарина je радила у

Саламини на острву Кипру у iberoBoj епискошци,

а одатле прешла у Александри)у. Дала завет

девичанства и одолела страсти Максиминово).

Посечена мачем 303. године. Мошти joj почива^у

у манастиру Св. Катарине на CnHajy, Kojii je

основао цар JycTUHnjaH. Св. Катарина je много

поштована и у православно) и католичко) цркви.

На Западу ce nourryje као заштитница учене

младежи и философов (Архиепископ Сергие,

нов. дело II, 482—3; J. С. ПоповиН, Жишиуа

свеших за новембар, Београд 1977, 697—715).

' Српске крал.ице и царице не носе тора

кион. У нашем живогшсу )ашьа се на фрескама

св. царице 1елене, ,ма)ке цара Константина Вели-

ког, у Курбинову (L. Hadermann-Misguich,

Kurbinovo, pl. 129), у манастиру Милешеви (С.

Pafloj4Hh, Милешева, Београд 1963, 20, 83, црт.

18), у Псачи (П. J. ПоповиК—В. Р. ПетковиЬ,

Старо Наюричино, Псача, КалениН, Београд 1933,

56, таб. IX, 1) и у манастиру КалениКу (В. Р.

ПетковиЬ, Манасшир КалениН, Вршац 1926, 69,

сл. 49). Византщске царице носиле су торакион

(L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, pl. 128). О

торакиону вид. G. de Jerphanion, Le ,,Thorakion"

caractéristique iconographique du XI' siècle, Mélan

ges Charles Diehl II, Paris 1930, 71—9.
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Црт. 8. Богородица Лэсвишка, четвртн северни стубац наоса: св. Ирина, Heye Христос, cu. Петка

и св. Недел>а

то) страни ступца приказана je св. Варвара* (ста варвара). На глави има бели вео кощ

се спушта на рамена, а преко ньега je венац, украшен златом, бисерима и драгам каме

неем. Ca венца naAajy две ниске бисера са драгам камешем. Обоце су црвене, уоквирене

бисером, са Kojnx ce rparajy три ниске од бисера и драгог камеша. Обучена je у црвену

хал>ину и тамноцрвени плашт, Kojn je на лактовима украшен двоглавим орловима у кругу.

Златни манщак je пун украса од бисера и драгог каменъа (сл. 19). Све фигуре на овом

ступцу саЧуване су од колена па навише (цртеж 7).

На чешвршом северном сшущу у наосу у npBoj зони приказана je св. Недела* (ста

н-Ьд-кага), обучена у одеку царице (сл. 20). Лице joj je овално и лепо. У flecHoj руци држи

крет, а лева je у ставу молитве. На ногама има пурпурне ципеле. На flpyroj страни сликана

je св. Пешка10 (ста пггка), обучена у монашку одеЬу (сл. 21). У flecHoj руци држи крет,

8 Св. Варвара (значи странкшьа, 4. де-

цембра) била je {единица кЬи намесника покра-

)'ине Диоскора. Родила се у Илиопол>у финикиj-

ском. Била je веома лепа. Пошто je прешла у

хришЬанство, мачем je посекао н>ен отац Диоскор

306. године за време царован>а Максимина. Канон

joj пан и cao Стефан Палестински. Опширно жи-

Tiije код Метафраста (Migne, PO 116, 303 ff.).

Н>ене мошти пренете су у Цариград KpajeM IV

или поч. V века, а цар Лав VI Мудри (886—912)

подигао joj цркву. На Западу je npH3HBajy у

бури и опасности (Архиепископ Сергие, пав.

дело II, 493—4; J. С. ПоповнК, Жишща свеших за

децембар, Београд 1977, 85—97). У Цариграду

су joj биле посвеЬене две цркве.

• Св. великомученица Неделл (Кириака,

7. jyjia) родила се у недел>у и због тога joj дадоше

име Недел>а. Била je лепа. Одбила je све просиоце

говореКи да je себе обручила Христу и да жели

да умре као fleeojKa. Много je мучена. Док je ле

жала у тамници сва у ранама, jaiiiio joj се Христос,

и исцелио je. Пред смрт св. Недел>а се молила

Богу да спасе оне Kojn буду н>ен помен славили.

Посечена мачем 289. године у Никодим^и (Архи

епископ Сергие, пав. дело II, 204; J. С. ЛоповиК,

Жишща свеших за }ули, Београд 1975, 138—41).

|и Св. Петка (26. jyjia) родила се на Сици-

ли)и у петак (»] mtQaaxevf¡ на грчком значи петак).

Она je ослепила, а потом исцелила цара Антонина

Unja (138—161). После смрти родителе Пара
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а лева je y ставу молитве. Дон>и део тела, од колена наниже, нще сачуван. На ipehoj

страни ступца je Исус Христос (ic \î) ко\я cTojn, у лeвoj руци држи богато украшено еван-

!)ел>е, а десном благосшьа. На четврто)' страни ступца сликана je св. Ирина11 (ста tçHHd)*1*,

обучена у царску одеНу (сл. 22). Лице je лепо и мало издужено. У десно) руци je крст,

а лева je у ставу молитве (цртеж 8).

Остале светителже сликане су у северном сполыьем броду. На четвртом и петом

ступцу приказан je св. авва Зосим како üpuueiuhyje св. Mapujy Егийашску,13 Koja je прика-

скева je разделила иман>е сиромасима, и замона-

шила се. Била je необично лепа и мудра. Одбила

да принесе жртву боговима па je много мучена.

Напустила je Рим и проповедала jeeaiu)e^e. По

сечена Мачем 140. године. Руски путник, касни)е

новгородски архиепископ Антонще видео je

мошти св. Петке у н>еном манастиру у Цариграду

1200. године. Ту су сахран>иване знамените лич

ности (Архиепископ Сергие, нав. дело II, 285—6;

J. С. ПоповиЬ, Жишща севших за jyjtu, 639—42).

11 Св. Ирина (значи мир, 5. Maja) родила

се у Мигдони)и у Тракщи. Била je необично

лепа. Н>ен отац саградио je за н>у, ван града, кулу

са много одел>ен>а и ту сместио Ирину са тринаест

девсм'чица. Одбила je да се уда, што je разгневило

оца. Много je мучена. Крстио je TnMOTej, ученик

апостола Павла. Страдала у Месемврщи у Тра-

Kiijn KpajcM I или поч. II века. Нэене мошти су

пренете из Ефеса у Цариград, где су joj биле

посвеЬене три цркве. Нэене мошти су биле у

Велико) цркви, Kojy je почео зндати Маркщан,

а довршила царица Вирина (Архиепископ Сер

гие, нав. дело II, 163—6; J. С. ПоповиК, Жишща

севших за Maj, Београд 1974, 141—155.)

12 Срина долази од грчког jj elgfjvi], од-

носно латинског Irine.

1г Марща Египатска (1. априла) родила се

у Египту. Од дванаесте године почела je да живи

развратно. У 29. години дошла у ]ерусалим,

хтела да ytje у цркву, али je невид.ъива сила

задржала. Тада се показала, напустила JepycariHM

и прешла у )орданску пустшьу и ту проживела

48 година у испосништву. Ту je нашао авва Зосим

сасвим суву од испосништва, а косе беле као

снег. Марща му исприча CBoj живот и замоли

авву Зосима да идуИе године до!)е и причести je,

што он испуни. Умрла у пустин>и 522. године,

тело joj нашао авва Зосим и сахранио. Осим 1.

априла, Mapiija Египатска слави се и пете недел>е

ускршн>ег поста као узор пока)ан>а. НЬено житще

написао je Софронн)е, патрщарх цариградскн

(Архиепископ Сергие, нав. дело II, 126—7; J. С.
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Црт. 10. Богородица Л>евишка, северни спол>ни брод, унутрашн»а страна лука измену треКег и четвртог

ступца: Богородица са Христом, св. Текла, Богородица ,,Ci<opaja услишателннца" са Христом и св.

Анастаси)а Фармаколитри)а

зана на петом ступцу (цртеж 9). Горши део тела je оштеКен. То je Hajpamija вьена пред-

става у српском сликарству XIV века. На унутрашньо) страни лука измену треЬег и четвр

тог ступца северног спол>въег брода приказана je jeflHa св. великомученица, обучена

у монашку одеКу, лепог и мирног лица. У flecHoj руци држи крст, а у лево} зат

ворено еван!)ел>е (сл. 23). То би на)вероватни)'е могла бита св. йрвомученща Текла, Koja

je више пута сликана са юьигом у руци, будуКи да je проповедала еванг)ел>е, а на то би

упуНивао и делимично очувани натпис (веки.).14 Наспрам н>е je Богородица са Христом

на грудима, а у темену лука сликан je серафим (цртеж 10). На унутрашнъо} страни лука

измену четвртог и петог ступца северног спол>н>ег брода сликана je св. Анасшаси^аФар-

маколишрща, обучена као монахшьа. У flecHoj руци држи крст, а у .neBoj суд са лекови-

ма.15 Наспрам н>е насликана je Богородица „CKOpaja услишателница" (<ити вжнга . . .

ПоповиЬ, Жишща свеших за айрил, Београд 1973,

5—19).

14 Д. ПаниК — Г. БабиЬ, нов. дело, 52, сл.

17, где je Добро репродукован натпис. Св. прво-

мученица Текла (значи савршена, 24. септембра)

родила се у Икони)и. Била je веома лепа. Верила

се, али чувши проповед апостола Павла, заве-

товала се да живи у девичанству. Пратила je

апостола Павла на шеговом путовашу у Антио-

xnjy, где je мучена. Проповедала je jeвaнl)eл>e и

обратила многе многобошце у хришЬанство и

зато je добила назив Равноапостолна. Потом je

отпутовала у Ceлeвкиjy у Сирщи, настанила се на

jeflHoj гори и живела испоснички. Пострадала je

почетном II века. Много je поштована и на

Истоку и Западу (Архиепископ Сергие, нав.

дело И, 292—3; J. С. ПоповиК, Жишща свеших

за сейшембар, Београд 1976, 443—52).

14 Св. Анастаса Фармаколитри)а (значи

васкрсен.е, 22. децембра) родила се у Риму.

Одбила je да се уда. Из Рима прешла je у Акви-

лс]у, а одатле у Македонщу. Храбрила je затво-

рене хришКане у мукама и лечила им ране, осло-

ба^ала их из тамнице и зато добила име уац/лахоМ-

TQía, Tj. Узорешителница. ,, . . . ты во <HÍp8 точи-

ши Htu-fc«HÏA . . ." (кондак). Пострадала je 304
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pdid иеаншатЕниица) ca Христом на лево) руци." На темену лука приказан je ан!)ео у ме-

далюну.

Из распореда описаних фигура може се уочити да су шест светител>ки (на четвртом

нужном и северном ступцу) сликане за)'едно са две представе Христа, док се у северном

сполыьем броду светителже налазе у непосредно) близини представа Богородице са Хрис

том.

Покушапемо да oöjacHHMO смисао и иде)у ових представа Koje je призренски епис

коп Сава, касшц'е архиепископ Сава III17, као иде]ни творац овог сликарства, дао слика-

рима Богородице Л>евишке.

У тропару мученицама Ирини, Катарини, Анастасии Фармаколитри)'и, Kojn je

yjczmo и општи тропар мученицама, каже се: агница твоа 1тш (име), зоветт» вмТидгк

гаасоагь: Т£Е( женнше мой июваю, и тебе нмщи страдаакчЕство, и сраспинаюсА, и спогоЕБаюеА

крЕфЕШю твое<и$, и етраждв тебе ради, laKvu да царствию вт» тее-к, и оуажраю за та h жнв8

съ тобою, но гакш жеотв» непо$очн8ю npïaui ma ск aioEOBíto пожеошВюса теб-к . . . Тако су као

илустраци)'е тропара мученице, на два ступца у наосу Богородице Лэевишке, приказане

као Христове невесте {f¡ vvfupr], sponsa).

Оне се ту joui Ha3HBajy „агнице" Христове, jep су за ньега, Jaribc Бож]е, биле жртво-

ване као „jaraibini",18 будуКи да као дево}ке, из л>убави према небеском женику-Хрис-

ту,1* нису склапале брак, 6eh су примиле завет девичанства. Мученице, из л>убави према

Христу, с радошКу подносе страданьа да би ушле у небеско царство.20 Ако смо с ньим

умрле, с н>им кемо и живети.21 Оне су распеле тело са свим сластима и пожудама,22 и

на телу носиле ране Исусове23 и умирание шегово.24 У срцима, мислима, речима и делима

мученица живео je само Христос, да би, као апостол Павле, могле реКи: „Ja више не живим,

него у мени живи Христос. А што живим у телу, живим с вером Сина бож^ег, коме оми-

л,ех'\"

Мученице говоре Христосу: „ . . . и стражди тебе ради, икш да царстк»к> въ тев-к,28

и оуииоаю за та h жив» съ тобою". Дарованье значи овде прославл.ан.е у царству Хрис

товом.27 Вера и л>убав према Исусу давала je мученицама снагу и силу да трпе стра

дала и да ньихова смрт буде налик на смрт ньегову28 и да вечно живе с ньим29. Оне су

принеле на жртву Христу — према тропару мученицама — сопствену крв. Он услишава

глас ньихове л>убави, )яв1ьа. им се у тамници и обеНава заштиту у мучешу,30 небеско

царство31 и да he испунити н>ихову молитву пред смрт32; или им yKa3yje помоН преко

CBojnx ангела и светих33.

Значи, према тексту општег тропара мученицама, у наосу Богородице Л>евишке,

на четвртом }ужном и северном ступцу, светителже су приказане као невесте зщедно са

ceojuM жеником-Хрисшом. Насликане су на том месту jep им се да;е значенье стубова црк-

ве34. Дос^анство жене, изражено поштоваььем према н>иховом подвижничком xepoj-

ству и знача)у за ширен>е хришЬанске цркве, неЬе се, на OBaj начин и у OBO.iniKoj мери,

поновити у живопису средшовековне CpÖnje.

године. Мошти joj пренете у Цариград где су мно

го Поштоване. Опширно жити)е написао Мета-

фраст (Migne, PG 1 16, 574 ff; Архиепископ Сер-

гие, нав. дело II, 514—7; J. С. ПоповиК, Жишща

свеших за децембар, Београд 1977, 655—99).

" О представи Богородице са Христом у

Богородици JbeBHUJKoj: J. РадовановиЬ, Прикази

Богородицеу цркви Богородице Левишкеу Призрену,

Старине Косова и Метохще II—III, Приштина

1963, 125—9; Д. ПаниК—Г. БабиЬ, Богородица

Лзееишка, 57, 96—7.

17 Архиепископ Данило, Живоши кралева и

архиейискойа срйских. Превео Л. МирковиК,

Београд 1935, 246; Ст. Стано)евиК, Срйски архие-

йискойи од Саве II до Данила II, Глас СКА 153,

Београд 1933, 69—71.

18 Вид. 2. тропар ко)И се пева у суботу на

непорочни, гл. 5. Ради тебе yönjajy нас ваздан,

сматра)у нас као овце за клан»е (Рим. 8, 36; Пс.

43 (44), 23; Мт. 10, 16).

" Као хришЬанке биле су дужне да л>убе

Христа више од свега на свету (vn. 2 Кор. 11,2).

" Упор. Пс. 62 (63), 1—2.

21 2 Тим. 2, 11.

" Гал. 5, 24; 6, 14.

» Гал. 6, 17; 2 Кор. 4, 10.

" Упор. 2 Кор. 4, 10.

" Гал. 2, 19—20.

" Ове речи су узете из 2 Тим. 2, 12; ако

подносимо, с н>им Кемо и царовати.

«' Упор. Рим. 8, 17.

" Упор. Фил. 3, 10.

" Упор. Jh. 11, 25—6.

30 Упор. Житщ'е св. Варваре 4. децембра.

31 Упор. Житн;е св. Ефимще 16. септембра

nil. )ула.

3! Упор. Жнице св. Варваре 4. децембра.

33 Упор. Жити)е св. Катарине 24. новембра

и св. Агати;е 5. фебруара.

34 Упор. Откр. 3, 12.
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Стога je неопходно скренути пажн>у и на неке детал>е из живота ових светителжи

илустрованих у сликарству Богородице Л>евишке, да би Hfleja, KojoM су се руководили

сликари, била join jacHHja. Тако се св. Варвара у тамници моли „вазл>убл>еном женину

Христу" да je не оставл>а у тако тешким мукама ... „К H>oj се приближаваше бесмртни

женик, желеКи посетити невесту cßojy" . . . Он joj рече: „Буди храбра, невесто Moja,

и не 6oj се ! . . ."35 Св. Недела je одбила све просиоце говореЬи да je она себе обручила

Христу и да жели да умре као fleBojKa.3" Св. Ирина je говорила: „ ... Ja сам слушюньа

Христова; у н»ега веруj ем, н»ега, вечног небеског цара л>убим; уневестих се ньему чисто

той, бесмртном женику, а за другог женика неЬу да знам".87 Св. Кашарини у тамници

се )авио Христос у визэди и даде joj прекрасни прстен и рече: „Ево, ja те данас примам

за CBojy невесту, бесмртну и вечну. Стога са великом ревношЬу ca4yBaj савег ненарушиво,

и нипошто не y3HMaj себи никаквог земал>ског женика".38 Св. Teodocuja je „. . . невеста

HfTH"feHHdA шльшиса, Btb«8Aç<jrfi".39 Слично су говориле и друге светителже.40

Од шест светител>ки приказаних на четвртом )ужном и северном ступцу у наосу,

две су насликане као монахшье: св. Петка и Теодоаца Цариградска, као и св. Анаста

са и Текла на северном бочном броду, jep су, према житщима, живеле узорним монашким

животом. Три светител>ке су приказане у napcKoj одеки: св. Ирина, Недел>а и непозната

светителжа (Катарина ?). У службама мученицама подвлачи се да су оне страдале да би

царовале с Христом,41 jep их je он овенчао царском круном и обукао их у пурпурну царску

хал>ину, Koje су оне стекле CBojoM проливеном крвл>у и да napyjy с н>име.42 Св. Катарина

je похитала у небеску дворницу ка прекрасном женику Христу и он je венчао царском

круном.*3 Сем тога, три насликане светителже потичу из властелинских угледних по-

родица. Отац св. Ирине био je мали цар (ßaodiexog) по имену Ликинще,44 као и отац

св. Катарине Конста,45 а родителей св. Недел>е били су угледни и богати.46 Св. Варвара

je сликана у властелинско} одеКи, будуКи да je ньен отац био намесник noKpajnHe,47 и с

венцем на глави Kojn joj je дао Христос.48 Све су оне одбациле земал>ско властелинство

и изабрале небеско царство.

И поред великих оштеЬеша фресака у Богородици JbeBHUiKoj, може се уочити да

су светител>ке приказане као веома младе и лепе дево}ке. Сликар je тежио да поред шихове

телесне лепоте дй и лепоту душе. Оне су приказане као пример моралног савршенства

и телесне чистоте Kojy треба подражавати. Портрет св. Варваре спада ме^у нajлeпшe

** J. С. ПоповиК, Жишща свеших за децембар

93. ,, . . . ЕарВарО . . . ВОГа ВОЗДЮБИаа ICH, Еа)8ЖЕ Oy-HÍ-

в-кстнласА ich . . ." (служба св. Варвари 4. децем-

бра на вечерши, на слава на Господи возвах).

ВаОВарО СЛаВНаА, vpïCT» 0уНСВ"ксТИВШ8ЮСА, довраА

дфво . . ." {ucüio, jyTpeiba, 3. песма канона, 2. тро-

пар).
*• J. С. ПоповиК, Жишща свеших заjymt, 138.

" Исти, Жишща свеших за на], Београд

1974, 145. Зарио с?АЮфи девства, оукрашЕНна дови

тою твоегш ih84Emîa, 1рино вЕанконанннтаА, твое,и8

ж i н н X 8 поедстоиши (служба св. Ирини 5. Maja,

1 . песма канона, 2. тропар). /И8ченнце ... радКАСА

во жениХъ на нсБСскХъ та roçcfe поДатъ всспросв'кфЕнв,

н страдан1еа1Ъ Баистаюф8, и к-к чЕртогъ кожественын

введ8 рад8юф8СА (исто, )утреньа, дедален).

** J. С. ПоповиК, Жишща свеших за новембар,

697—715.
*• Muuej за uaj, 29. дан, вечерньа, на Господи

возвах, 3. стихира.

40 Св. првомученица Текла je слушала апо

стола Павла како говораше о девствености, на-

глашава(уКи да девочка Koja чува девственост

CBojy из л>убави према Христу nocTaje невеста

Христова, а Христос je н>ен женик Kojn je уводи

у CBoje небеске дворе. Текла тада одлучи да

постане невеста небеског женика; одби да се

уда говореКи: Женик je Moj Христос Син бож^и;

с жим сам венчана духовним браком (J. С. Попо

виК, Жишща свеших за сейшембар).

41 2 Тим. 2, 12.

" ЕагрАННЦЕЮ Ù' К(10ВЕ ТВОЕА CB-KT/W, В«ЧЕСТИЛА,

шд^вишсА, воспваа ich, къ не,н8же вожд-Ьа-каа im,

цаою н зиждитмю Bc-kip», >< господ», ш нсгшже пог.-к-

ДНШ В-кнЕДЪ В0ИСТННН8 Пр?Ааа ICH, C*k НИ.НЪ ЖЕ HKIH'k

цаоствКЕшн, гакш д-Ьва н агёЧЕннца, ашсгострадаакнаА

(служба св. Ирини 5. Maja, вечерша, на Гос

поди возвах, 1. стихира). Христос je цар царева

и господар господара (Откр. 19, 16) па су и н>е-

гове светител>ке царице.

43 Други тропар св. Катарини. шнерз'ь nfïiM-

rtETh ТА ЖЕНН^Ъ, ВСЕ,н8драА, ДВЕрН faHCKÏA, H ВЪ 4(0-

тозФ всЕСВ'кта'кагк швитати сотвори, царствТА причаст

нице . . мЮп нын^ прЕдстоАфн царЕва дфн, orkraw

оукрашЕнна, наст» не зав8дн (служба св. Катарини,

24. новембра, jyTpeiba, 8. песма другог канона,

3. тропар).

44 J. С. ПоповиК, Жишща свеших зама], 145.

Ирина се „в-кнцЕагь пОБ-кднкьмъ w goTcra вога в-Ьн-

чааасА еси . . ." (служба св. Ирини, 5. Maja, jyTpeiba,

6. песма канона, 2. тропар). Ен8тйъ та ЧЕртога xoï-

стогк, гаки* а<8чЕннц8 н д*кв8, всели, ид-Ьже съ д-ква.ин

рад8ЕшнсА, . . . îohho в'кнцЕногнцЕ всЕхваднаА . .

(исто, jyTpefta, 9. песма канона, 3. тропар).

45 J. С. ПоповиК, Жишща свеших за новембар,

697—715.

44 Исти, Жишща свеших за ]'ули, 138—41.

47 J. С. ПоповиК, Жишща свеших за децембар,

85.

48 Служба св. Варвари, 4. децембра, eje-

дален.
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женске портрете у српском сликарству XIV века, а сликана je према опису у н>еном жи-

THjy. Варвара je била веома лейа лицем, тако да joj по лепоти не беше сличне дево}чице

у Toj зедиьи. Због тога отац н>ен Диоскор сазида високу кулу и у н>у затвори cBojy клер

Варвару. Диоскор то уради да шакву лейошу не би могли видети прости и непознати

л>уди, jep он сматраше да очи таквих л>уди нису достх^не да гледа)у Прекрасно лице шегове

кКери48. И св. Ирина (ериыа) je била необично лепа. И н>у je отац (као и св. Варвару) смес-

тио у кулу са тринаест дево}чица.50 Св. Недел>а je била красна телом и душом51, а св.

Текла необично лепа и мудра62, док je св. Катарина била необичне телесне лепоте и врло

образована53. Портрет св. Теодоаце са психолошке стране изванредно je дат.

Сликанъем Христових невеста на два ступца у наосу приказана je црква трщумфу)уЬа

(ecclesia triumphans) Koja je на небу. У aoj je Христос са CBojHM светител>има и мученицима

Kojn су страдали за нъега, а ове св. невесте cBojrni мученичким подвигом постале су сшубови

цркве: „Онога Kojn no6er)yje учиниКу стубом у храму свога Бога и неЬе више изаНи напол>е;

па Ну на ньему написати име свога Бога . . ."54 Победнику се овде flaje обеКанье да he постати

стуб цркве Христове Kojn никада неКе бити уклоньен.

При проучаваньу 3Ha4aja сликан>а св. Неделе у Богородици JbeBrauKoj треба решити

}едан проблем. Найме, да ли je ово портрет великомученице Недел»е (Кириакие) или je

ту приказана персонификащца седмог дана седмице — неделъа. Када je пре педесет година

Д. AjHanoB пронашао лик св. Недел>е у живопису цркве у BojaHH из 1259. године у Бугар-

cKoj, он je то сматрао великим откриЬем. По н>ему, то je у cBojoj врсти )единствен лик

св. Недел>е, Kojn je познат по подацима из литературе од XII до XIV века, као и по покрету

поштоваша икона. У представи св. Недел>е у живопису у BojaHH доспео je до нас HajperjH,

до данас изузетан лик, Kojn je против себе у XIII и XIV веку подигао оштру црквену

проповед, будуКи да je н>ен лик ставл>ен на исти ниво с паганским идолима. Црквени

проповедници су се противили што се Недел>а )авл>а као персонификащца у женском

лику низа идола коме су се л>уди клашали и целивали га, место да ce miaaajy дану Хрис-

товог васкрсен>а — недел>и. Недел>а се представка као пагански идол, и народу напо-

минъе flejcTBO многобожачких богова и ньихово поштоваше.55 У BojaHH св. Недел»а je

сликана као персонификащца дана Христовог васкрсеньа — недел>е, и том концепщц'ом

говори о веома далеком времену када су уобича)ене биле представе персонификащца

годиппьих времена, месеца и дана . . . nojaßa лика Недел>е у облику оранте сеже, можда,

до епохе цара Константина Великог.56 Када je Д. Ajнaлoв писао CBojy студ^у о св. Недельи,

знало се за веома мали 6poj ньених ликова у средньовековном сликарству. Ме^утим,

до сада je откривено више представа св. Недел>е у византийском и руском сликарству,

што омогуЬава ньено шире и Ta4HHje проучаваае.47 Под yranajeM Д. А)налова наш поз-

нати археолог М. М. ВасиН je у лику св. Недел>е у Богородичино} цркви у nehKoj патри-

japnmjH видео yranaj исихастичког учевьа Kojn се одразио у живопису.58 Св. Недел>а

се од XII века слика у одеЬи властелинке, као у цркви Св. Ъорг)а у Курбинову из 1191.

године.58

У Богородици Л>евишко) сликана je великомученица Неделъа (ста шд^лга r\ âyia

KvQtaxfj) Koja ce npa3Hyje 7. jyna. ВЬен култ je у среднэовековш^ Cpönjn био веома разви-

41 J. С. ПоповиК, Жишща свеших за децембар,

85.

50 Исти, Жшища свеших за juaj, 141—55.

51 Исти, Жишща свеших за зули, 138.

" Исшо, 639—42.

03 Исти, Жишща свеших за новембар, 697—715.

" Откр. 3, 12.

55 Д. Айналовъ, Боннская росйись 1259 ¡oda,

Известия на Българския археологически инсти

тута IV 1926/27, София 1927, 121—34.

bí Исти, 132—3. О празнован>у св. Неделе

— дана Христовог васкрсеша вид. Л. МирковиЬ,

XeopiüoMiuja, Београд 1961, 26—36. У народном

верован>у недел>а je на)важни;и дан у седмици,

празник. Народ je OBaj дан чак антропоморфизи-

рао и замшшьао неделу као неку светицу, те се

говори св. Недела, иако такве светителке нема у

хришКанском календару (Н. Ъ. JaHKOBnh, Асшро-

HOMuja у йредамима, обичау'има и умошворинама

Срба, Српски етнографски зборник LXIII, Жи

вот и обичащ народни, кн.. 28, Београд 1951, 162).

Мег)утим, св. Кириакиа (Недела) nocTojn у пра

вославном календару и iipa3Hyje се 7. (ула.

57 L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo. Les

fresques de Saint Georges et la peinture byzantine
du XIIe siècle (Bibliothèque de Byzantion, 6) Bruxel

les 1975, 261, fig. 134. Она наводи више примера

сликаиьа св. Неделе у визаницско} и pycKoj

уметности измену XI и XIV века.

** M. М. ВасиК, Жича и Лазарица, Београд

1928, 230.

6* L. Hadermann-Misguich, op. cit., 261. О

сликашу св. Неделе вид. Lexikon der christli

chen Ikonographie 6, Rom, Freiburg, Basel, Wien

1974, 18—9.
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jeH. Било joj je посвеКено пет цркава.80 Н>ено се име полипье на проскомидоци. Сликана

je у календару у Старом Нагоричину из 1317/18. године,81 у манастиру Грачаници, око

1320. године,62 у Богородичию^ цркви у IlehKoj патри)арши]и измену 1330. и 1337. године,4*

у манастиру Матеичу, измену 1356. и 1360. године,84 у Земенском манастиру из друге

половине XIV века,88 у пеЬинско) цркви архангела Михаила код Струге из друге поло

вине XIV века,88 у манастиру Велуку из Kpaja XIV века,87 у цркви Св. Константина и

JeneHe у Охриду из Kpaja XIV века,88 у цркви у Палежу више манастира Студенице

из Kpaja XIV или поч. XV века,88 у цркви Св. Вазнесеньа у селу Лесковецу код Охрида

из 1426. године,'0 у манастиру Матки из 1497. године71 и др.

Морали бисмо расправите Koja je од три св. Пешке (/] âyca IlaQaaxevfj), i<oje право

славна црква прославл>а, приказана, као монахшьа на ступцу у Богородици JbeBHuiKoj.

HajcrapHja св. Петка била je родом из Рима, мученички je пострадала за време Amoraja

Ilnja (138—161). Она ce npa3Hyje 26. jyrca. Слави се као исцелител>ка од болести и телес-

них мана и чуварка усева и стада.72 У XIV веку у Србщи преписивано je въено житще.78

Цркве су joj посвеЬиване од IV века, а н>ен лик се налази у рукопису Националне библи

отеке у Паризу Рг. gr. 510 из 880—883, Kojn садржи Беседе Григор^а Богослова. Св.

Петка je приказана са оруг)има Христовог страдавъа у рукама. Ту je joui сликано Христово

васкрсевъе и св. 1елена.74 Н>ен HajcTapHjn помен je у cHHajcKOM синаксару из IX или X

века.75 Св. Петки (26. jyjia) биле су у Цариграду посвеКене две цркве.78 Н>ен култ био je

pa3BHjeH у цело} BH3aHTHjcKoj царевини, као и у Србщи. Култ ове св. Петке био je Haj-

распространэенши.

Друга св. Петка била je родом из Иконке, страдала je за време Диоклещчана (284—■

304). npa3Hyje се 28. октобра и мало je позната, а на српском тлу raje имала култ.77

Tpeha je преподобна Параскева, Tj. Петка Трновска, родом из Епивата. Она je

умрла као монахшьа. Живела je KpajeM X и поч. XI века,78 а слави се 14. октобра. ВЪено

" М. А. ПурковиК, Пойис цркава у cCüapoj

cpücKoj држави (Библиотека „ХришКанског дела",

8), Скотье 1938, 33; В. Р. ПетковиК, Прехлед

црквених сйоменика кроз йовесницу cpûcKoï народа,

Београд 1950, 210.

" П. J. Половик — В. Р. ПетковиК, Старо

Нахоричино, Псача, КалениН, 4; П. Ми)овиЬ, Ме-

нолох, Београд 1973, 280.

*! V. R. Petkovié, La peinture serbe du moyen

âge I, Beograd 1930, 52 b; Исти, La peinture serbe

du moyen âge II, Beograd 1934, pl. LVII, 2; С. Радо)-

чиК, Старо срйско сликарсшво, Београд 1966, 119.

88 V. R. Petkovié, La peinture serbe du moyen

âge II, pl. CVII, 3; M. ИвановиК, Црква Богоро

дице Oduxuiûpuje y IJehKoj ûampujapmuju, Старине

Косова и MeToxnje II—III, Приштина 1963, 146.

'* H. Окунев, ГраНа за ucmopujy срйске умеш-

носши. 2. Црква свете Богородице — Машеич,

Гласник Скопског научног друштва VII—VIII,

Скошье 1930, 113; В. Р. ПетковиК, ПреШд црк

вених сйоменика, 182.

14 В. Р. ПетковиК, Прехлед црквених сйоме

ника, 135.

*• Г. СуботиК, ЛеНинска црква арханЬела

Михаила код Cmpyïe, Зборник Филозофског

факултета VII—1, Спомекица Михаила ДиниКа,

Београд 1964, 325.

•' В. Р. ПетковиК, Манасшир Белуhe, Стари-

нар, н. с. III—IV, Београд 1955, 52, сл. 16.

•* Г. СуботиК, Свети Константин и Зелена у

Охриду, Београд 1971, 52, 111, сл. 41.

Б. ПавиК-Баста, Црква св. Николе у Па

лежу, Рашка баштина 1, Кралево 1975, 208.

70 Р. Л>убинковиК, Црква свешох Базнесенл у

селу Лесковецу код Охрида, Старинар, н. с. IÍ,

Београд 1951, 200.

71 В. Р. ПетковиЬ, Прехлед црквених сйоме

ника, 38.

'* Ст. НоваковиК, Айокрифно жишщ'е свете

Пешке, Споменик СКА XXIX, Београд 1895,

25, 31—2. Св. Петка се пред смрт молила: ,,Вла-

дико Господи, . . . cauiyuiaj сад, у oeaj час, недо-

сто)ну роби1ьу TBojy, и свима kojh мени помен

чине поклони милост, на дан суд»и, те да у дому

Нзихову не буде ни глуха, ни слепа, ни губава,

ни да им ко лежи богише, шгги какву другу

самртну болеет. И ако се ко разболи, па име Moje

призове, да се те беде избавн ... И ако л>уди у

граду или у селу молитвени храм подигну у

Moje име, име TBoje робиае, да на н>ихове н>иве

и винограде не иду ни скакавци, ни гусенице, ни

бубе, нити pija, нити каква год друга пакост;

ca4yeaj стада оваца и говеда и свеколике будуКе

стоке од сваке напасти Koja би им могла доКи"

(Ст. НоваковиК, на», дело, 25, 31—2).

»» Исто, 22, 28—32. Текст жигиja св. Петке

Koja се слави 28. октобра mije познат у ерпским

рукописима.

" Н. Omont, Miniatures des plus anciens ma

nuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale du VI*

au XIV siècle, Paris 1929, 25, pl. XLIII.

74 Архиепископ Сергие, нов. дело II, 285.

У Цариграду су св. Петки (26. jyna) биле

посвеКене две цркве (R. Janin, La géographie

ecclésiastique de l'Empire byzantin I, Le siège de

Constantinople et le patriarcat oecuménique, III,

Les églises et les monastères, Paris 1953, 405).

77 Л. МирковиК, Хеоршолоща, 69; Г. Субо

тиК, Свети Консшаншхт и Зелена, 89.

7' Л. МирковиК, Преподобна Параскева-Пеш

ка, ХришКански живот I, 3, Сремски Карловци

1922, 142—50; Исти, Хеоршолохща, 69—73; Ар

хиепископ Сергие, нав. дело И, 285—6.
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пуно жипц'е, са описом транслащф у Бугарску, саставио je патрщарх трновски Евтимще

1385. године.79 Н>ен култ се нагло ширио у словенске зелиье од XIV века.80

У прилог тврдньи да je у Богородици JbeBHiUKoj сликана св. Петка из Рима (26. jyrca)

могу се изнети ови докази: Она je у Византии рано добила култ, од IX века приказу)е

се у уметности,81 мошти су у Цариграду много поштоване, па их поминьу поклоници у

CBojHM путописима, из Цариграда н>ен култ се раширио у Cpönjy. Сем тога, у синаксару

Цариградске цркве нема помена о св. Петки из Икотце и из Епивата (14. и 28. октобра),

а код св. Петке из Рима (26. jyna) ]авл>а се аено име само на маргини Synaxaria selecta.82

Култ св. Петке био je pa3BHjeH у cpncKoj средшовековно) држави. rboj je било посве-

Кено више цркава.88 Св. Петка (26. )ула) je сликана у цркви Св. Ъор^а у Курбинову,84

у манастиру Грачаници,85 у Богородичшк^ цркви у IlehKoj патриаршими,86 у Луботену,

око 1337. године,87 у манастиру Мате}ичу,88 у Земенском манастиру,88 у Марковом ма

настиру код Скошьа из 1376—81. године,90 у цркви Стари св. Климент у Охриду из

1378. године,91 у манастиру ВелуЬу,92 у nerumcKoj цркви архангела Михаила код Струге,93

у цркви Св. Димитрщ'а у Охриду, из треКе четвртине XIV века, у цркви Св. Вазнесен>а

у селу Лесковецу код Охрида.94 JKirmje св. Петке из Рима (26. jyia) илустровано je оп-

ширно у цркви у Дошо) Каменици из Kpaja XIV века95 и у цркви Св. Константина и

1елене у Охриду KpajeM XIV века,98 што говори да je (и у то време) н>ен култ био Haj-

pa3BHjeiffljH на нашем тлу.

Колико je био развщен култ ce. Teodocuje Цариградске (29. Maja)97 у среднъовековно}

Србщи види се по н>еним MHoroöpojraiM портретима. Сликана je у календару у Старом

Нагоричину,98 у календару у манастиру Грачаници,99 у календару у Дечанима, око 1348—■

50. године,100 у neruiHCKoj цркви архангела Михаила код Струге101 и др.

Се. Варвары, у средньовековно} Србщи, било je посвеНено више цркава.102 Сликана

je у цркви Св. Ъор1)а у Курбинову,103 у манастиру Грачаници,104 у календару у манастиру

" St. Novakovié, Zivot sv. Petke od patrijarha

bugarskog Jeftimija, Starine JAZU IX, Zagreb

1877, 48—59; J. С. ПоповиЬ, Жишща свеших за

окшобар, Београд 1877, 275—83. Опширно о св.

Петки вид. К. Onasch, Paraskeva Studien (Ost

kirchliche Studien, Band 6, Heft 2/3), Würzburg

1957.

80 Архиепископ Сергие, нав. дело II, 285—6;

Г. СуботиЬ (Свеши Константин и Зелена, 89—96)

сажето доноси жити)'а све три св. Параскеве-Пет-

ке.

81 О сликан>у св. Петке вид. Lexikon der

christlichen Ikonographie 8, Rom, Freiburg, Basel,

Wien 1976, 118—9. L. Hadermann-Misguich, Kur-

binovo, 256—7 наводи више примера сликан.а

св. Петке у византи)Ско) и руско) уметности од

IX до XIV века.

8S A. Delehaye, Synaxaríum Ecclesiae Constanti-

nopolitanae, Bruxelles 1902, 138, 167, 843.

88 M. А. ПурковиЬ, нав. дело, 42—3; В. Р.

ПетковиЬ, Преглед црквених сйоменика, 246.

81 L. Hadermann-Misguich, Kurbilovo, 256,

fig. 132.

85 В. Р. ПетковиЬ, Преглед црквених сйоменика

77. По С. ПетковиЬу (Зидно сликарсшво на йо-

dpyyjy ПеНке ûaiûpujapuiuje 1557—1614, Нови

Сад 1965, 173), св. Петка на северозападном

ступцу сликана je 1570, као и св. Марина.

88 V. R. Petkovié, La peinture serbe du moyen

âge II, pl. CVII, 1 ; M. ИвановиК, Црква Бого

родице Oduiumpuje y FlehKoj üampujaputuju, 146.

87 В. Р. ПетковиЬ, Прехлед црквених сйоме

ника, 178.

88 Н. Окунев, нав. дело, 113.

88 В. Р. ПетковиЬ, Преыед црквених сйоме

ника, 135.

80 Исшо, 181.

81 Исшо, 336.

92 В. Р. Петковик, Манасшир ВелуНе, 52, сл.

19.

83 Г. СуботиК, ЛеНинска црква архангела

Михаила, 325.

81 Р. ЛэубинковиЬ, Црква ceeûioï Вазнесенм у

селу Лесковецу код Охрида, 199.

83 М. Лубинковик-Ъоровип—Р. Л>убинко-

виЬ, Црква у üoiboj Каменици, Старинар н. с. I,

Београд 1950, 79—80. Ту je унета и jeflHa сцена

из житща св. Петке из Икотп'е (Г. Суботив,

Свеши Константин и Зелена, 101).

88 Г. Суботип, Свети Константин и Зелена,

56, 89—92, 100—1, 112, цртеж 10.

" О сликанэу св. Теодоац'е Цариградске

вид. Lexikon der christlichen Ikonographie 8,

Rom, Freiburg, Basel, Wien 1976, 453—4.

88 П. J. ПоповиК—В. Р. Петковин, Старо

Нагоричино, Псача, КалениН, 4; П. Mnjoenh, Ме-

нолог, 279.

88 П. MnjoBHh, Менолог, 301.

100 В. Р. Петковип, Манасшир Дечани И,

Београд 1941, 18, таб. CXXVII; П. Мщовив,

Менолог, 338.

101 Г. Суботип, ПеНинска црква архангела

Михаила код Cmpyïe, 325.

108 В. Р. ПетковиЬ, Преыед црквених сйоме

ника, 52, као и црква у Кметовцима из времена

цара Душана [В. КораЬ, Црква св. Варваре (св.

Димишри}'а)у селу Кмешовци код Гн>илана, Старине

Косова и MeTOXHje II—Ш,Приштина 1963,91—7].

О сликан.у св. Варваре вид. Н. Aurenhammer,

Lexikon der christlichen Ikonographie I, Wien 1959—

1967, 280—90; Lexikon der christlichen Ikono

graphie 5, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1973,304—11.

HajcTapnja очувана представа св. Варваре je из

705/707. године. Од XII века слика се у одеЬи

кнегише.

103 L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 259—

61 , fig. 134, наводи примере сликан,а св. Варваре у

BH3aHTiijcKoj, pycKoj и бугарско) уметности од

VIII до XIV века.
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Дечанима,105 у цркви Св. Дилштри|а у Охриду, из треКе четвртине XIV века,108 у ма-

настиру Земану,107 у пеКинско) цркви архангела Михаила код Струге,108 у Св. Констан

тину и Jenem у Охриду,109 у селу Лесковецу код Охрида,110 у манастиру Матки111 и др.

Св. Ирина (5. Maja) била je родом из Тракте, где je пострадала. Ширила je хриш-

Ьанство на Балкану.112 1Ьене мошти су се налазиле у Цариграду и ту су joj посвеЬене

три цркве, па je н>ено присуство, 3ajeflHO са Haj3Ha4ajHHjnM православним светител>кама,

у Богородици JbeBHUiKoj схватл>иво. Joui je сликана у календару у манастиру Грачаници.113

Св. Кашарина (24. новембра)114 приказана je за}едно са св. Варваром у цркви Св.

Ъор1)а у Курбинову,115 у манастиру Дечанима je насликана у календару,116 у Св. Констан

тину и 1елени у Охриду117 и др.

Св. Анасшасща Фармаколишрща áyía 'Amaraaía ФадцахоМт/эк!, 22. децембра)118

сликана je у календару у Старом Нагоричину,119 у манастиру Дечанима120 и Св. Констан

тину и JeJieHH у Охриду121.

104 В. Р. ПетковиЬ, Прехлед црквених сйоме-

ника, 77, 82; С. Радо)чиЬ, Сшаро срйско сликар-

ciûeo, 119.

104 В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II, 12,

таб. CXI; П. MiijoBiih, Менолох, 328.

1" В. Р. ПетковиЬ, Прехлед хфквених сйоме'

пика, 236; Ъ. М. Зисн, Мали йрилози о живойису

14 века охридских цркава, Старинар, треЬа сер.

VI (1931), 135.

10' В. Р. ПетковиЬ, Прехлед црквених сйоме-

ника, 125.

10* Г. СуботиЬ, Пекинска црква архангела

Михаила, 325.

lot иСТИ) Свеши Консшаншин и ]елена у

Охриду, 52, 111.

110 Р. Л>убинковиЬ, Црква свешох Вазнесаъа

у селу JlecKoeexfy код Охрида, 200.

111 В. Р. ПетковиЬ, Прехлед црквених сйоме-

ника, 38.

111 О сликашу св. Ирине вид. Lexikon

der christlichen Ikonographie 7, Rom, Freiburg,

Basel, Wien 1974, 3—5. Св. великомученица

Ирина (5. Maja) рано je сликана на Истоку, Haj-

стари)'а икона je из VII—IX века у манастиру Св.

Катарине на CnHajy. Налази се и у Менологу

Василща II. Да je у Богородици JbeeHiUKoj при

казана царица Ирина (9. августа), не би била

сликана као мученица. Она je била жена цара

Лава IV, а после н>егове смрти 780. године регент-

кин,а сину Константину VI. ЬЬеним заузиман>ем

одржан je VII васел>енски сабор 787. године.

Сама je владала од 797. до 802, када je збачена

с престола. Убрзо je умрла. noiirryje се у пра-

вославно) цркви као заштитница поштонан,а

икона (Г. Острогорски, Исшорща Визаншще,

Београд 1959, 184—92). ТреЬа Ирина (13. ав

густа) била je царица, жена цара 1ована II Ком-

нина (1118—1143). Основала je познати Панто-

краторов манастир у Цариграду. Пред смрт

(1124. године) се замонашила добивши име Ксе-

HHja. ЬЬено жити)е налази се у грчком Стиховном

прологу, али се ретко cpehe у словенским руко-

писима и не налази се у штампаном словенском

прологу. )Kirmje царице Ирине налази се у руко-

пису манастира Грачанице бр. 9, Koje je преписано

у последи^ четврти XVI века (В. Р. Мошин,

Рукописи манасшира Грачанице, Старине Косова

и MeToxnje I, Приштнна 1961, 61—2). Текст

овог жити)а, као реткост у CBojoj врсти, об|авила

je M. Живо{иновиЬ {Словенски йролох жиши)а

царице Ирине, Зборник радова Византолошког

института VIII—2 Mélanges Georges Ostrogorsky

II, Београд 1964, 487—91).

Култ св. великомученице Ирине бно je раз-

BHjeH у Цариграду, где су joj биле мошти, у

Византщи и на Истоку, док je култ друге две

Ирине био незнатан. Нзихова жити{а су ретка у

словенским пролозима, а не доноси их ни архи

епископ Cepraje у Месецослову Истока. Св.

Ирина (5. Maja) заслужна je за ширешс хришЬан-

ства на Балкану ; сликана je у Богородици Л>евиш-

Koj као мученица, а то друге две Ирине нису

биле.

115 В. Р. ПетковиЬ, Прехлед црквених ейоме-

ника, 81—2; П. MnjoBHh, Менолох, 297. У кален

дару у Старом Нагоричину представа 5. Maja je

оштеЬена као и у манастиру Дечанима (П. Mnjo-

виЬ, Менолох, 297, 338), док у Трескавцу и Марко-

вом манастиру месец Maj HHje сликан. У кален

дару у припрати манастира ПеЬке naTpujapumje

из 1561. године 5. Maja сликана je св. Ирина, као

и у цркви Св. Николе у Пелинову из 1717/8.

године (П. MnjoBHh, Менолох, 372, 387). МеЬу-

тим, две царице Ирине, Koje се прославл,а)у 9.

и 13. августа, нису елнкане у календару у Старом

Нагоричину, Грачаници, Дечанима и припрати

ПеЬке naTpHjapumje.

114 О сликашу св. Катарине вид. Lexi

kon der christlichen Ikonographie 7, Rom, Frei

burg, Basel, Wien 1974, 289—97. Сликана je у

Менологу Василиса П. Метафрастово жит^е

(Migne, PG 116, 275—302).

115 L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 261—

3, fig. 134, наводи представе св. Катарине у ви-

3aHTiijcKoj, pycKoj и èyrapcKoj уметности од X до

XIV века.

," В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II, 11,

таб. CIX; П. MnjoBHh, Менолох, 326.

117 Г. СуботиЬ, Свеши Консшаншин и Зелена

у Охриду, 52, 111.

п* О сликашу св. Анастасов вид. Н. Auren

hammer, Lexikon der christlichen Ikonographie I,

Wien 1959—1967, 106—7; Lexikon der christ

lichen Ikonographie 5, Rom, Freiburg, Basel, Wien

1973, 131—2.

П. J. ИоповиЬ—В. Р. ПетковиЬ, Сшаро

Нахоричино, Псача, КалениН, 7; П. Mnjoenh,

Менолох, 269.

120 В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II, 13,

таб. CXIV; П. MnjoBHh, Менолох, 322.

1,1 Г. СуботиЬ, Свеши Консшаншин и Зелена

у Охриду, 52, 111, сл. 31, 42.
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Веома разви)'ен култ св. Текле (24. септембра)122 може се oöjacHmn вьеном учитель

ском делатношНу, па je сликана са )еван!)ел>ем у лево) руци. Она je била прва мученица.

У cpeA№OBei<OBHoj Cpönjn су joj биле посвеЬене две цркве.123 Ca затвореном квъигом-

-сванг)ел>ем сликана je у цркви Св. Ъорг)а у Курбинову,124 у Осиос Лукас у Фокиди у

rp4Koj, из друге четврти XI века,125 У Св. Софией у Knjeey, измену 1046. и 1061/67. го

дине,128 у Спасо-преображенском собору у Чернигову, око 1036. године,127 у манастиру

Грачаници,128 у цркви Спаса-Преображеньа у Новгороду, из 1378. године.129 Св. Текла

je сликана у календару у Старом Нагоричину,130 у календару у Грачаници,131 у календару

у Дечанима,132 у календару у Марковом манастиру, измену 1376—81. године,133 у спо-

льанпьо) принрати у манастиру СопоЬанима, измену 1340—45. године,134 у nehHHCKoj

цркви архангела Михаила код Струге135 и др.

Hajcrapnja представа авва Зосим üpuHemhyje Mapujy Ешйашску (1. априла)13* у сли-

карству XIV века je у Богородици JbeBHUiKoj. Она je каенще сликана на северно] страни

зида улазних врата Богородичине цркве у üehKoj патрщарцици,137 посебно и у кален

дару у ирипрати манастира Дечана,138 у припрати у манастиру Леснову, из 1349. године,139

у Св. Константину и 1елени у Охриду140 и у Дрим] Каменици.141

Светителже, сликане у Богородици Лэевишко}, HajnouiTOBaHuje у православно)

цркви, чи]и je култ био веома разви)ен у Цариграду, где су махом биле ньихове мошти,

и Византии: св. Недоьа (Кириакиа), Варвара, Теодос^а Цариградска, св. Петка из

Рима, Катарина, Текла, Анасгааф Фармаколитрщ'а142 и Mapnja Египатска, велика jyHa-

кивъа аскезе,143 помишу се на проскомдщци.144 ВЪихова житиja су често преписивана

у средвъем веку. Тако се жип^'а св. Текле, Анастасще и Катарине налазе у Грачаничком

прологу-MHHejy за септембар—новембар, Kojn je преписан у последи^ четврти XIV века,

а чува се у Архиву JA3Y у Загребу, бр. IIIе 24,145 а житща св. Варваре, Анастасе,

Ирине, Mapnje ЕгипКанке налазе се у прологу-MHHejy за децембар—август, из последнее

четврти XIV века, Kojn се чува у Архиву JA3Y, бр. IIIе 22.14в

1,4 О елнкашу cu. Текле вид. Lexikon

der christlichen Ikonographie 8, Rom, Freiburg,

Basel, Wien 1976, 432—6.

,!3 В. Р. ПетковиЬ, Преглсд црквених ейоме-

ника, 322.

1,4 L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 255—

6, fig. 132, наводи представе св. Текле у визан-

TnjcKoj и pycKoj уметности од VI до XIV века.

"» Исшо, 256.

Исшо, 256.

1" В. II. Лазарев, Древнерусские мозаики и

фрески XI—XV вв., Москва 1973, 129.

1,4 V. К. Petkovic, La peinture serbe du moyen

âge II, pl. LXVII, 2.

Г. И. В'з;гррнов, Фрески Феофана Грека в

церкви Cuaca Преображения в Новгороде, Москва

1976, 25, 75, 81—7, 146, 151, 216.

ио П. J. НоповиЬ—В. P. IleTKOBiih, Сшаро

Нагоричино, Пеана, КалениН, 6; П. MiijoBiih,

MenoAoí, 261.

1,1 II. MnjoBMh, MenoAoi, 289.

132 В. P. ПетковиК, Манасшир Дечани II, 8,

таб. LXXV; П. Ми)овиК, Мено.юг, 320.

131 П. MiijoBiih, Мено.юг, 346.

114 H. Л. Окуневъ, Состав* и роейиси храма

въ Сойочанахъ, Byzantinoslavica I, Prague 1929,

138. У conohaiiCKoj спол-iboj припрати приказане

су три светитедже (В. J. Tivpnh, Coûohanu, Бео-

град 1963, 139).

134 Г. СуботиК, ПеЬинска црква архангела

Михаила код Ciïtpyie, 323.

134 О сликан.у Mapiijc ЕпшЬанке вид.

Lexikon der christlichen Ikonographie 7, 507—11.

Нкно жипп'е Migne, PG 87/3, 3697—3736.

1,7 С. Радо)чиЬ, Una poenitentium. Mapuja

Егийашска y cpücKojумешносши XIV века, y H>eroBoj

кнзизи Тексшови и фреске, Нови Сад 1965, 40—56.

Он доноси садржа) н>еног жити)а, 44 48. М.

ИвановиК, Црква Богородице Одигишрще у ПеНко]

üaxüpujaputuju, 139, сл. 11.

138 В. Р. ПетковиК, Манасшир Дечани II,

16, 22, таб. CXXXVI; П. MitjoBiih, Мено.юг,

336.

1,4 С. РаДо^чиК, Una poenitentium, 40.

140 Г. СуботиК, Свеши Консшаншин и Зелена у

Охриду, 52, 111.

141 М. Л>убннковиК-ЪоровиК—Р. Л>убин-

ковиК, Црква у Донгсу Каменици, 68. Hajcrapuja

представа, Зосим причешКу)е Mapnjy Египатску

у ерпско) цркви, налази се на Кули св. Ъорг)а у

манастиру Хиландару из средине XIII века (В.

J. ЪуриЬ, Визаншщ'ске фреске, 39).

143 Нэихова имена се налазе поред других

великомученица и мученица у светогорско) ерми-

HHjH (Didron- Schäfer, Das Handbuch der Malerei

vom Berge Athos, Trier 1855, 330—1, § 418—9).

143 Исшо, 332, § 420; Л. МнрковиК, Xeopiüo-

лоща, 1 54—6.

1,4 У рукописним словенским служабнн-

цнма помшьу се св. великомученице, мученице и

преподобие жене: Текла, Варвара, Ефимща,

Катарина, Анастаси^а, Кириакиа (Неделл), Па

раскева наречена П)'атница (Петка), Пелапца,

Теодора, Теодоси)а, Евпраксн)'а, Феврожца,

Теодула и све преподобие жене (М. И. Орлов,

Лишургия Василия Велглкаго, С. Петербург 1909,

29).

14i V. Mosin, Cirilski rukopisi Jugoslavenske

akademije I, Zagreb 1955, 165—70, опис 112.

146 Исшо, 170—5, опис 113.
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МОНАШТВО И МУЧЕНИШТВО У СЛИКАРСТВУ МАНАСТИРА

ХИЛАНДАРА И ПЕЪКЕ ПАТРЩАРШЩЕ

У тематику среднъовековних српских и византщских цркава укл>учени су и прикази

св. мученика-ратника и преподобних, HajBehnj испосника православног Истока. И то

махом првих на северном и ]*ужном зиду наоса, а других (преподобних) првенствено у

припрати или на северном, jy>KHOM и западном зиду наоса. Мег)утим, у два српска манас-

тира св. ратници и преподобии сликани су у npBoj зони у простору певница. Овакав

распоред не среКемо у другим српским црквама. У манастиру Хиландару на Атосу, око

1318—20. године1 св. мученици-рашници сликани су на неточном зиду у обе певничке

апсиде, а на западном зиду истог простора (певница) представл>ени су преподобии. Дакле,

представл>ени су )едни наспрам других. У апсиди ]ужт йевнще у манастиру Хиландару

сликани су на неточном зиду св. ратници: Димишрще, Прокойще, Jeeciüaiäuje (сл. 24) и

Меркуpuje, а на западном зиду истог простора, као пандан ньима, преподобии: непознати

преподобии, Teodocuje Велики, Арсенще Велики и Аншонще Велики (сл. 25). На неточном

зиду у апсиди северне йевнице сликани су св. ратници: Георще, Теодор Тирон, Теодор Сшра-

шилаш (сл. 26) и Героншще, а на западном зиду ове певнице представл^ени су преподобии:

Иларион, Сава 1ерусалимски (ОсвеНени), JeeiüuMuje Велики и Герасим 1орданскиг (сл. 27).

Сликааем осам светих ратника наспрам истог 6poja преподобних истакнута je повезаност

измег)у н>их.

У цркви Св. Апостола у IlehKoj патри)арши)и, Tpehe четвртине XIV века,3 распоред

je нешто другачи)и, али континуитет са фрескама у манастиру Хиландару HHje битнще

нарушен, иако су у jeflHoj певници представл>ени св. ратници а у flpyroj преподобии

(подвижници). У jyoKHoj йевници Св. Апостола у ПеКи, на неточном зиду, сликани су:

св. Сава, архиепископ ерпски и ктитор светог места сего,4 св. Димишрще и Георще; на

)ужном зиду представл>ени су: св. Теодор Сшрашилаш, Теодор Тирон, Меркурще и Про

койще (сл. 28), а на западном зиду певнице сликани су: св. Мина, Аршемще и Зевсшашще

Плакида. Од великог 6poja св. мученика Koje слави православна црква, само девет HMajy

ранг великомученика а они су управо приказани у }ужно^ певници Св. Апостола у ПеЬи.8

О слика&у св. ратника у српским црквама XIV и XV века, обучених у раскошну ратничку

опрему, опширно je расправлло Д. ТасиН. Он je дао тумачеше да je Taj избор у ПеЬи

условлен тешким приликама у KojnMa су фреске сликане, jep су Срби у то време водили

1 В. J. ЪуриЬ, Визаншгуске фреске у Jytoc.m-

tuju, Београд 1974, 52.

* G. Millet, Monuments de l'Athos I les peintures,

Paris 1927, pl. 75, 3—4; В. P. ПетковиН, Преиед

црквених ейоменика кроз йовеснииу срйско! народа,

Београд 1950, 338; Д. БогдановиЬ, В. J. ЪуриЬ,

Д. МедаковиК, Хиландар, Београд 1978, 86, сл.

62, 64—65.

3 В. J. ЪуриЬ, Визаншщске фреске, 72, нап.

на стр. 215—6.

1 Зашто се св. Сава ерпски слика овде, рас

правляемо у посебном раду.

6 Д. ТасиН, Живойис йевничко! йросшора црк-

ве Св. Айосшола у ПеНи, Старине Косова и Мето-

хи)е IV—V, Приштина 1968—1971, 333—5, 248—

9.
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борбе против Турака Kojn су осва)али делове Балканског полуострва. Српски народ je

тада очекивао помоЬ и заштиту од св. ратника-великомученика у борби против непри-

)ател.а хришКанства.8

У северно] йевници Св. Апостола у ПеКи, на неточном зиду, сликани су св. Симеон

Немакьа са натписом „ктитор светога места сего" и св. Стефан Првомученик, заштитник

лозе Неман>иЬа и личност на Kojy су се подвижници угледали. На северном зиду при-

казани су св. Павле Tueejexu у одеЬи од лишКа и св. JeeiüuMuje Велики. Остали ликови

препободних у северно) певници су уништени. Д. ТасиН фреске у обе певнице датира

измену 1346. и 1380, односно 1382. године,' а В. J. ЪуриН у треКу четврт XIV века.

У Богородичино) цркви у ПеКко) патри)арши)и (задужбини архиепископа Данила II),

пре 1337. године, св. ратници су сликани на северном зиду (веЬи део фресака je уништен),

а преподобии на jjoKHOM зиду цркве.8

Распоред фресака у два духовно Hajja4a манастира Српске цркве, у певницама

манастира Хиландара и Св. Апостола у ПеКи делу}е као уобича)"ено место, иако то нще,

нити je оно cny4ajno изабрано. Он je одрег)ен ирема теолошким иде}ама Koje су тесно

иовезане измену себе. Ту се пореди сличност живота и подвига св. мученика и препо-

добних. Oeaj проблем до сада raje уочен нити се о н>ему расправл>ало.

Св. ратници су, по ермишци Диониаф из Фурне, првенствено сликани око пев-

ничког простора: „Према певницама слика)те главне мученике, десно св. Георгща, лево

— св. Димитри}а и остале редом."9 По овом распореду, св. ратници су сликани у обе

певнице у црквама Моравске школе: у манастиру Раваници, око 1387. године, по пет

св. ратника,10 КалениКу, око 1413, по четири,11 Манасщи (Ресави), до 1418, по шест,12

Нове Павлице, пре 1389, по три у ceaKoj певници13 и другим. У овим црквама св. ратници-

-мученици су сликани у апсидама певница, али се св. мученици са кретом у руци annojy

на луцима централне куполе или на ступцима цркве, пошто су мученици стубови у цркви

Бога живога.1**

Разумл>иво je да су св. ратници-великомученици, мученици и преподобии сликани

у цркви, пошто се нъихова имена помшьу на проскомидщи пред почетак св. литурги)е.

Свештеник, вадеКи четврту честицу из просфоре, помюье: „Светога првомученика и

архиг)акона Стефана, светих великих мученика: Димитрща, Георпф, Теодора Тирона,

Теодора Стратилата (...) и светих мученица . . ." При ва!)ен.у пете честице из просфоре

помише: „Преподобних и богоносних отаца наших: Антонлф, JeBTHMHja, Саве (ОсвеНеног),

Онуфрэда, Максима Исповедника, JoBaHa Дамаскина, Симеона Новог Богослова, Петра

и ATaHacnja Атонских (. . .), Симеона Мироточивог . . ,"14 ПомоК св. ратника и испосника

ce o4eKyje као посредништво пред Богом.

Распоредом фресака у певницама манастира Хиландара и Св. Апостола у ПеКи

истакнута je повезаност и делатност св. ратника-мученика и преподобних отаца, то jeer

однос измену монаштва и мучеништва. И jeflHH и друга су се много мучили и пострадали

за Христа, али на разне начине.

Св. великомученици и мученици су CBojy веру у Христа посведочили смрКу и стра

данием. Мучеништво ce cacTojn у умираньу за Христа и сведочаье за иьега до смрти.16

Мученици су исповедали Христа-Тагн>е1в и били заклани као jara.ад. Они су себе прино

сили на жртву Богу да би добили царство небесно и велику награду на небу,17 а н>ихова

имена су написана у юьизи живота.18 Св. мученици ратници — реч мученик значи сведок

до смрти, Kojn he cBoje сведоченъе посведочити смрНу — обукли су се у све op)7Kje Бож}е,

• Исшо, 238—53.

' Mciûo, 265.

• В. Р. ПетковиК, IlpeLted црквених ейоме-

ника, 251.

• M. Didron, Manuel d'iconograpfùe chrétienne

greque et latine, Paris 1845, 321—2, 433.

10 В. P. ПетковиК, Hpei.ied црквених ейоме-

иика, 274.

11 В. Р. ПетковиК—Ж. ТатиК, КалениН, Вр-

шац 1926, 68—72; В. Р. ПетковиК, Преиед цркве

них ейоменика, 140.

11 С. CraHojeBiih, Л. МирковиН, Ъ. Бошко-

Biih, Манасшир Mauacuja, Београд 1928, 44—5;

В. Р. ПетковиК, Ilpeî.jeà црквених ейоменика, 284.

13 В. Р. ПетковиК, Преглед црквених ейоме

ника, 239.

13» Апок. 3, 12.

14 F. Е. Brightman, Liturgies Eastern and

Western I, Oxford 1896, 358; Божансшвене лишур-

iitje, превео J. С. ПоповиК, Београд 1978, 15—-6.

15 Апок. 6, 9; 12, 11; 20, 4.

" Апок. 13, 8; 1 Петр. 1, 20.

17 Мт. 5, 10—2.

18 Апок. 3, 5; 13, 18.
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опасали су CBoja бедра истиной, обукли се у оклоп правде, обули ноге у приправу jeeaH-

1)ел>а мира. Они су узели штат правде и кацигу спасеша, узели духовни мач Kojn je реч

Бонф.19 Они су сликани у BojiuMKoj опреми пошто су били Bojmuni у служби земал>ских

царева, али и во)ници Христове цркве. Мученици су сведочили да je Христос Спасител>

л>уди и да му они ocrrajy верни до смрти,20 Koja, по н>иховом вероваау, mije смрт веК

почетак бол>ег живота.21 .

Многи су мученици пре свога страдаша живели попут монаха скромно, уз многа

одрицаша.

IlocToje две врете мучеништва: мученишшво крвлу Koje су поднели мученици и

мученишшво caeeiuhy Koje су подносили преподобии (испосници).

Преподобнима се назива)у аскете Koje су се ради духовног усавршаваньа посветили

Богу. Црква их назива богоносним оцима, jep су увек носили Бога у ерцу, као архи1)акон

Стефан Kojn je био пун вере и Духа Светога.22 Он je у цркви Св. Апостола у ПеЪи сликан

поред н>их. Монахом се сматра OHaj Kojn ходи путем првомученика Стефана,23 као што

су ишли HajBehn подвижници. Они су тело потчшьавали духу и стално мислили на Бога.

Подвижници су молитвом и постом обуздавали у себи телесне тежше, желе и страсти,

све су покорили духу и стремили су Христу и царству небеском.

Монаси се нису помирили са светом Kojn у злу лежи,24 него су се повукли из таквог

живота ocTajyhH верни Христу. После престанка гон>ен>а хришКанства многи л>уди су

се преселили из градова и насел>ених места у пустииье и планине да распишу CBoje тело

тражеКи првенствено царство Бож)е и правду ньегову.25

Подвизи преподобних назива}у се мученишшво caeeiuhy или бескрвно мучеништво,

то jeer сведочевъе за Христа подвижничким живл,ен,ем.26 О томе први говори св. Ата-

Hacnje Велики у жипцу св. Антонина Великог. За време гон>ен>а цара Максимина (305—13)

многе мученике су водили у Александрщу, за шима je ишао и Антошке, Kojn je имао жел>у

да пострада за Христа, и личио je на ожалоптеног човека што mije страдао. Господ га

je сачувао у животу. После говъеша, Антон^е се из Александров вратио у манастир и

сведочио je попут мученика, али савешКу, и страдалнички се усавршавао подвизима

вере.27

По JoBaHy Дамаскину, мучеништво савешКу теже je од мучеништва крвл,у, jep je

flyroTpajHuje и напорное пошто се протеже током читавог живота правих подвижника,

Kojn живе мученички живот.28 И св. Теодор Студит види у монаштву нajcaвpшeниjй

и на)узвишешци начин живота на земл,и. Монаштво je добровольно мучеништво, на

првом месту мучеништво савешКу: борба са ржавим помислима помоКу молитве, суза,

поста, бдевьа, подношеше увреда, клевета, невол,а (. . .) То мучеништво je разноврсно

и flyroTpajHO, jep се води борба са разним страстима и лажним мисленим идолима, при

" Еф. 6, 10—7.

20 Апок. 2, 10; Jeep. 12, 4. Верни треба да су

спремни да претрпе мучеништво (Мт. 10, 38—9;

16, 24—5; Мк. 8, 34—5; Лк. 9, 23-^; Дел. ап.

15, 26; 20, 24 ; 21, 13; Филип. 2, 17). Награда за

мучеништво je венац живота (JaK. 1, 12; 2 Тим.

4, 8).

11 JoBaH Златоуст, Похвално слово св. Вавили,

1 ; A. Jeerah, Монашшво и мученишшво, Гласник.

Службени лист Српске православие цркве 1980,

255. У Солуну je од И. до 13. Maja 1980. одржан

Симпозиум са темом „Свети Димитрще и мо

наштво".

" Дел. ап. 6, 5.

" Свети Jobsh Лествичник, Лесшвица, са

грчког оригинала превео Д. БогдановиЬ, Београд

1963, 47.

" 1 Job. 5, 19; JoeaH Лествичник наводи

главне разлоге Kojn noôyljyjy л»уде да ступе у

пуста места ради подвига, да се уклоне од са-

блазни и ослободе греха, да постигну духовно

савршенство и да н>нма неко руководи (Свети

JoBaH Лествичник, нов. дело, 21).

" Гал. 5, 24; Рим. 6, 6.

** A. Jeerah, нов. дело, 255.

*' J. С. ПоповиЬ, Жишща свеших за janyap,

Београд 1972, 532—3. Монах некн je желео да

постане мученик за Христа. За време цара Кон

стантина Великог црква je била у миру. Монах

je молио св. ITaxoMHja Великог: Аво, помоли се

за мене Богу да постанем мученик. А светител,

му je саветовао да не пушта у ерцу такву помисао

Koja жели мучеништво, и говорио му je: Брате,

трпи jyHauKH подвиг монашки, подноси без роп

тала труд у манастирским послушан>има, стара)

се да беспрекорним живл>ен>ем угодиш Христу

и добиЬеш на небу удео са мученицима (J. С.

ПоповиЬ, Жишща свеших за ма], Београд 1974,

406).

** riourryjMo (. . .) апостоле (. . .) мученике

(...) и преподобие оце наше, богоносне подвиж

нике, Kojn су се страдалнички изборили кроз

flyroTpajmije и напорное мучеништво савести (. . .)

Гледа]уКи на живдон>е свих н>их, подражава)мо

веру Ваихову (Jeep. 13, 7), лубав, наду, ревност,

начин живота, подношение страдаша, тршьевъе

до крви, да бисмо са н>има били за(едпичарн и у

венцима славе на небу (JoeaH Дамаскин, De fide

IV, 15; упор. A. Jeerah, нов. дело, 254—5).
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чему се трпе свако)аке муке и умире сваки дан.29 Но истращи борац односи победу и

oHeKyje награду.30 Када се неко по савести подвизава и 04Hiiihyje себе од нападачких

демонских помисли, онда то и jecre свакодневно мученшишво. Jep рат je упоран, а мучени-

штво разнолико и многодневно. И ко се не npeflaje помислима, иако га стално муче; ко

се свесрдно и }уначки бори са страстима и no6el)yje их, Taj очигледно себе подвргава

мучевъу сваки дан, он сваки дан умире (1 Кор. 15, 31).31

Зашто je мучеништво полазни и првобитни елеменат монашког зваша и живота?

За то nocTojn више разлога. То je прво жел>а за pajeM Kojn се поново доби)а само кроз

многе невол>езг и же!) за обожен>ем преко страданьа за Бога. То васпоставл.ан>е у божанско

општеше jecre je3HK жртве, страдаша за Христа и царство Бож}е. Тако je мучеништво

и страдание постало саставни елеменат душе човекове, а Богу се, рекли бисмо, ничим

другим не угаг)а тако као страдашем, трудом и мукама,33 на што Бог узвраЬа вечним жи

вотом, због л>удске смрти ради н>ега.34

Оруг}е мучеништва монаха jecre аскеза, послушност, разноврсни подвизи, само-

уман>ен>е и смириье. Борилиште jecre пак келищ. Пошто je Kpaj монашког подвижништва

— Бог, монах неКе да зна за другу меру усхог)ен>а и обожеша,35 нити за завршетак усаврша-

ва»а и савршенства.36 Он зна само за мучеништво савешКу, Koje га чини подражаваоцем

и за}едничарем с Богом. Према томе, монашенке je почетак улажеша у мучеништво са

вести.37

И монаштво и мучеништво, као што смо видели, HMajy темел, на текстовима Новог

завета. Оба подвига су по вол>и Бoжjoj, а за аихово извршиье потребна je помок и flejcrao

благодати Бож}е.

Неке подвижнике сам Бог je позвао да живе као испосници. Тако Антошке Велики

говори да га je Господ позвао да живи усамл>ен у пустшьи и планини, када je прочитао

Христове речи богатом младиНу (4HTajy се при постригу мале схеме): „Ако xoheiu савршен

да будеш, иди и npoflaj CBoje иман>е . . ."зв AHTOHHje je продао иман>е и разделио сирома-

сима.3' Постао je другима наставник, пастир и учител. подвижничког живота и вот) ка

небу.40 MaKapnjy Египетском анг)ео je заповедно да се настани у пустшьи.41 Пахомщу

Великом таког)е je анг)ео, обучен у чин монаха велике схиме, заповедно да у пустшьи

заведе општежиКе монаха и предао му таблице на KojnMa су били написали устав и правила

за монашки подвижнички живот.42 Ови велики подвижници-аскете били су угодници

Бож)и и opyrja преко Kojnx се монаштво раширило.

Неуобича^ени распоред фресака настао je у два духовно Hajja4a манастира Српске

цркве. Хиландар je био HajymeflHnje монашко средиште за образова&е монаха, а ПеКка

naTpHjapumja седиште српских архиепископа и патрщараха. Патри)арсима и монасима

били су познати зборници монашких састава, жит^'а светих, богослужбене песме и многе

молитве, беседе као и други среднлвековни списи, па су из н>их узимали сижее и давали

сликарима да npnKa3yjy св. мученике и преподобие, }едне наспрам других, jep су знали

да су први претрпели мучеништво за Христа — крвл>у, а други подносили мучеништво

савешНу или бескрвно мучеништво.

" 1 Кор. 15, 31.

э» 2 Тим. 4, 7—8.

al J. С. ПоповиН, Жишща свеших за новем-

бар, Београд 1977, 245—6.

»• Дел. ап. 14, 22.

" Tpuropiije Богослов, Migne, PG 35, 1181.

" Емили)ан Светогорац, Мучеништво као

Полати елеменаш Православно! монашшва, превео

са грчког J. А., Теолошки погледи XIV, бр. 3—4,

1982, 105—6.

35 Григори>е Богослов, Migne, PG 35, 593.

" Свети JoeaH Лествичник, Лесшвица, 200.

3' Е.чнли^ан Светогорац, нав. дело, 109—10.

" Мт. 19, 21; Лк. 12, 33.

*• J. С. ПоповиЬ, ЖшТиуа свеших за janyap

522.

40 Исшо, 527.

41 Исшо, 580.

4* J. С. ПоповиК, Жишща свеших за Maj,

Београд 1974, 390.
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РУНО ГЕДЕОНОВО У СРПСКОМ СРЕДНЮВЕКОВНОМ

СЛИКАРСТВУ

У средн>ем веку ретко je сликано Руно Гедеоново. У српском среднъовековном сли-

карству представе Руна сачуване су у четири манастира из прве половине XIV века:

у Хиландару, око 1319. године,1 у Грачаници, пре 1321, у Дечанима, измену 1335. и 1350,

и у Леснову из 1349. године. У манастиру Хиландару Руно je приказано на пандатифу

северног кубета нартекса. Гедеон CTojn на гумну са лопатом у рукама. Испред н>ега je

руно и на н>ему насликана Богородица у медалюну. Из сегмента неба (у н>ему се налази

nonpcje Христа Емануила) на руно пада роса.2 Десно je поново приказан Гедеон како

над судом цеди руно на KojeM je медаллн с Богородицом (сл. 29).

У манастиру Грачаници Руно je насликано у олтару, у flpyroj зони северног зида.

Композицща je подел>ена у два дела. У првом делу, десно, вида се гумно и на н>ему crojH

Гедеон. Главу je мало подагао увис, као и десну руку, док у лево} држи лопату (Суд, 6,

1 1). Испред Гедеона на гумну je руно на Koje пада роса. У средини руна je медаллн са

Богородицом. У другом делу композищце Гедеон je приказан како цеди руно у суд с

постол>ем, Kojn подсеНа на старе путире. На руну се тако^е налази медаъон с ликом Бого

родице.8 Горн>и део композищф je оштеКен; у н>ему je, вероватно, био насликан сегмент

неба (сл. 30).

1 V. J. Djuric, Fresques médiévales à Cmïandar,

Actes du XIIe Congrès international d'études

byzantines III, Beograd 1964, 78. Он наводи

юпшьеше ранищх аутора о датоваку живописа

у католикону Хиландара (нав. дело, 71—76).

Живопис цркве и припрате пресликан je 1803—

1804. године.

1 Didron- Schaefer Das Handbuch der Malerei

vom Berge Alhos, Trier 1855, 126—127, § 137; B.

Р. ПетковиЬ, Прехлед црквених сйоменика кроз

йовесницу срйског народа, Београд 1950, 340. На

пандатифима северног кубета хиландарске

припрате насликано je joui неколико символа

Богородичиног раг)ан>а Христа: Неопалима ку

пина, Лествица )аковл>ева и Борба Дакова са

ангелом. Припрата je место где се обично oinKajy

Богородичини симболи; необично je да се они

ciiHKajy у куполи.

* V. R. Petkovié, La peinture serbe du moyen

âge I, Beograd 1930, pl. 63b. Падав>е росе на руно

и цег)ев>е руна слаже се са текстом Суд. 6, 37—38:

,,Ево ja hy метнути руно на гумно: ако роса буде

само на руну а по cBoj земл>и сухо, онда hy знати

да heur MojoM руком избавити Израиля, као што

си рекао. И би тако; jep кад уста сутрадан, ис-

цеди руно, и истече роса из руна пуна здела."

У падан>у росе на руно Гедеон жели видети знак

t] благодати божи)е ко)ом he избавити Jeepeje од

• Мадщамаца. Становници топлих предела, каква

je Палестина, сматрали су обил>е poce, Koja je

земл>у чинила плоднщ'ом и освежавала ваздух,

као велику милост Господау и знак н>еговог

благослова. Када je Исак благосил>ао JaKoea

(као и JaKOB |осифа), рекао му je: „Бог ти дао

росе небеске, добре эелиье и Пшенице и вина у

изобил,у" (упор. I Moj. 27, 28; ср. V Moj. 33, 13

и 28). Poca je овде симбол Христа и нлгове чо-

вечанске природе, jep она невидл>иво пада на

земл»у, а када падне, сви je виде. Тако се и Хри

стос невидоьиво оваплотио, а када се родио,

постао je видллв свима. Пшеница и вино су

симболи тела и крви Спасителеве (упор. Тео-

дорита Кирског у тумачен>у I Moj. 27, 28).

Да Господ благосил>а земл.у росом често се

помнн>е V Старом завету (упор. Job 29, 19; Пс.

109 (ПО), 3; 132 (133), 3; Ис. 18, 4; 26, 19; Ос.

6, 4; 14, 6; Мих. 5, 7). Poca je била знак благо

дати божще Koja he бита дарована кроз Ме-

cnjy — Христа [Пс. 71 (72), 6; Ис. 12, 2—3].

Роса освежава увело лишке и обнавлл л>уде

(Ис. 26, 19; Ос. 14, 6). У време судоце Гедеона

jeepejcKH народ се налазио у ропству и духовном
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Tpeha представа Руна (Ровно Гм,£шн{) налази се на неточном зиду, у nrjyroj зони

протезиса манастира Дечана. Гедеон се мало сагнуо и цеди руно у суд с постол>ем. Из

сегмента неба на руно naflajy капи росе (сл. 31). Позади руна су два планинска масива.4

Руно je насликано изнад лика св. Николе. Изнад св. Стефана Првомученика, на истом

зиду где je и Руно, приказали су први икос и други кондак Акатиста Богородици.5 Поред

фреске у протезису, Руно Гедеоново приказано je и у pa3rpaHaToj Лози JecejeBoj, на за

падном зиду цркве манастира Дечана. Десно CTojH Гедеон Kojn je главу и десну руку

подигао ка небу. Из неба пада роса. Поред Гедеона, с леве стране, доле, приказано je

гумно на KojeM je суд у Kojn je он исцедио руно и на ко)'и noKa3yje cßojoM левом руком

(сл. 32). Поред суда je исцелено руно.8 Занимл>иво je да сликар на руну, у протезису

и у Лози JecejeBoj у Дечанима, щф насликао медалюн с ликом Богородице као у Гра-

чаници и Хиландару.

Пета композищ^а Руна Гедеонова налази се у припрати манастира Леснова, на

западном зиду, у írpyroj зони. Изнад св. Mojcnja Етиопгьанина насликан je Гедеон како

цеди руно на KojeM je представа Богородице у медал>ону.7

Досаданьи проучаваоци символике руна махом су се задржавали на Руну Гедео

новой из манастира Грачанице, док су остале представе остале иконографски недовольно

oöjauHbeHe. J. Д. Штефанеску у cßojoj докторско) дисертацщи mije подробнее oöjacHHo

6ecnyhy, он га je ослободио. Обнавл>ан>е и спа

сете рода л>удског почин>е доласком на земл>у

MecHje — Христа.

У Палестини су се гумна обично налазила

под ведрим небом, изложена ветровима, а ноКу

je на лих падала роса. Гумно значи изабрани

народ божи)и (упор. Мат. 3, 12; Лук. 3, 17).

У посланици JeBpejHMa 11, 52, Гедеон се

помшье као xepoj вере и пример за хришЬане.

* В. ПетковиК, Манасшир Дечани II, Бео-

град 1941, 51, таб. CCLXVIII.

5 Упор. Исшо, 46, таб. CCLI, CCL. По В.

ПетковиЬу, Руно Гедеоново je симбол непороч-

ног 3a4eha Богородице.

* Исшо 51, таб. CCLXIX, CCLXX.

' В. ПетковиЬ, npeîjteà црквених ейоменика

кроз йовесницу cpûcKoi народа, Београд 1950, 171;

N. L. Okunev, Lesnovo, L'art byzantin chez les

Slaves II, Paris 1932, 239, тумачи руно као сим

бол Богородице.

У иконографии се Руно Гедеоново и падан>е

росе на шега често наводе као симбол Богоро

дице, оваплоЬен>а и раЬан.а Христа, односно

празника Благовести и БожиКа (Lexikon der

christlichen Ikonographie 2, Rom, Freiburg, Basel,

Wien 1970, 125—126; L. Réau, Iconographie de

l'art chrétien I, Paris 1955, 201—202; E. Mâle

L'art religieux du XIIIe siècle en France, Paris 1958",

14, 148 и дал>е; К. Künstle, Ikonographie der christ

lichen Kunst I, Freiburg im Br. 1928, 301 ; W. Mols

dorf, Christliche Symbolik der mittelalterlichen Kunst,

Leipzig 1926, 22, 27, № 42, 62).

У уметности Запада noeroje и друге типоло-

ruje из Гедеоновог живота Koje нису везане за

руно. Тако анЬео Kojn се jamm Гедеону и храбрио

га (Суд. 6, 11—14) одговара типу анг)ела Kojn je

крепко Христа у Гетсиманском врту (Лук. 22,

43) (L. Réau, Iconographie de l'art chrétien I, 204;

II, Paris 1956, 230; W. Molsdorf, Christliche Sym

bolik, № 305). Иста анг)ео приказу)е се у уметности

као праслика архангела Гаврила ko¡h je oöjaBHo

Богородици да he родита Христа (Lexikon der

christlichen Ikonographie 2, 125; L. Réau, Icono

graphie de l'art chrétien I, 201—202). АнЬео ко)и ce

jaBHO Гедеону (Суд. 6, 11— 14), по тексту из

зборника „Дамаскин" Дамаски на Студита, био

je арханЬео Михаил (П. Илиевски, Крнински

Дамаскин, Скоп>е 1972, 459—461).

Молсдорф наводи joui неке типологэде из

Гедеоновог живота Koje су приказиване у запад-

H>a4Koj уметности. Сумн>а Гедеонова у победу

над Мадщамцима и тражмье знака с неба (Суд.

6, 36 ff) симбол je неверства Томиног (Molsdorf,

№ 563—564; упор. Lexikon der christlichen Ikono

graphie 2, 126). Гедеонова смрт и полагайте у

гроб (Суд. 8, 32) праслика je полагала Христа у

гроб (Molsdorf, № 483). Илустращца текста

Суд. 7, 19 — типологэда je хватала и страдала

Спасителе (Molsdorf № 438); илустрацща, пак,

текста Суд. 8, 13 — симбол je паклa (Molsdorf,

№ 825).

Молсдорф не помшье Гедеонову жртву

закланог )арета и пресних хлебова, Kojy je принео

у Офри, а анЬео je додиром свога штапа запалио;

Гедеон je ту начинио олтар (Суд. 6, 18—24).

Старозаветне жртве закланих животин>а и прес

них хлебова праобраз су страдан>а и смрти Исуса

Христа (упор. Апок. 5, 6, 1 2 ; 1 3, 8). ЖртваГедеонова

у Офри илустрована je у ексонартексу манастира

СуЬевице у Молдавии (XVI век) поред компо-

зицэде Руна Гедеоновог (упор. J. D. Stefanescu

L'illustration des liturgies dans l'art de Byzance,

Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire

orientales III, Bruxelles 1935, 459).

О приказивашу Гедеона и других старозавет-

них личности и композищца из ьиховог живота

на порталима цркава на Западу вид. J. Sauer,

Symbolik der Kirchengebäudes und seiner Ausstattung

in der Aufassung des Mittelalters, Freiburg im Br.

1924, 332, 336, 341, 346.

Гедеон HHje посебно обраЬен у познатим

лексиконима за хришКанску уметност и иконо-

графи)у: Reallexikon zur byzantinischen Kunst II,

Stuttgart 1967—1971; Reallexikon fur Antike und

Christentum IX, Stuttgart 1973 ; Dictionnaire d'Arché

ologie Chrétienne et de Liturgie, Paris 1924—1953.
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руно.8 Он тврди да je оно у Грачаници симбол девичанства Богородице и наводи |едан

цитат и Псалтира са последовашем. С. Радо)чиК таког)е тврди да je Руно Гедеоново

симбол Богородице (што je тачно), као што су и композищф Премудрост сазида себи

дом и Скиюца, насликане на истом, северном зиду и у ncroj зони с Руном Гедеоновим

у Грачаници.9 За последнее две сцене HHje тешко об)аснити да су симбол не само Бого

родице веЬ и евхаристще. О томе he опширтф бити речи на другом месту.

Симболика старозаветних композищф тумачи се зависно од н>иховог места у цркви.

Ако су сликане у олтару, сигурно су везане за евхаристщу као н>ена праслика. Ако су

приказане у припрати цркве, свакако су симбол Богородице или Христа. Мег)утим, Руно

Гедеоново у олтару манастира Грачанице симбол je Богородице (то доказу}е сликани

медалюн на Руну), а у)едно и симбол евхарисще. Руно Гедеоново у протезису манастира

Дечана само je симбол евхарисще, док су представе Руна у припрати манастира Хилан-

дара и Леснова симболи Богородице, оваплоЬен>а и рог)ен>а Христа.

У Грачаници je Руно Гедеоново сликано у олтару, где се св. дари oceehyjy и свеште-

нослужител>и npH4euihyjy, а у манастиру Дечанима у протезису, где се врши проско-

Mimnja. Сигурно су обе композищф везане са евхарисп^у. Оваква симболика Руна у

нашо) науци imje об)ашн>авана. Ja hy покушати да je докажем.

По Суд. 6, 37—38, на руно Гедеоново пала je роса,10 а по псалму 71 (72), 6, на руно

je пала киша: „СиКи he као дажд на покошену ливаду, као капи Koje nopouiaßajy земл>у."и

Зато се у неким богослужбеним текстовима наводи да je на руно пала роса, а у другима

да je nao дажд. Да би фреске Руна Гедеоновог биле jacHnje, прво треба oöjacHHra символе

Kojn су везани за въега: симбол руна и симбол росе или дажда Kojn je nao на н>ега. Сликар

Грачанице га je протумачио као симбол Богородице и зато jy je на н>ему насликао у ме-

даллну. То одговара и текстовима из богослужбених юьига, Kojn joui огшшрнн^е тумаче

симболику руна и flonyibyjy сликара. Црквени песници су росу и кишу протумачили као

симбол Mecnje — Христа. „Мудрост божанска, Koja незадрживим током вода небеских

влада, Koja бездани зауздава и мора yKpohyje, као дажд на руно озго сиг)е и у утробу Деве

настани се."18 Светлосни облак у KojeM се налази Владика свих, као дажд на руно сиг)е

и оваплоти се нас ради и поста човек; беспочетни доби почетак. Велича}мо сви као чисту

Ма)ку Бога нашег13 — Ыкли дождь во чрЕво твое слово снид!: тони <ноли пречистаа дФво . . .14

Це^ен>е руна je симбол Богородичиног раг)ан>а Христа — Иже прежде Гедеч>нъ прЕД-

В-ВСТВЯЕТЬ ТЕВ*К ЧНСТ4А, БОЖЕСТВЕННОЕ рОЖДЕСТВО ИВ* °. ОКрННЬ ПрИНОЦШТЪ НСПОЛНЕНЪ ВОДЫ W ОЦИ-

ждеша pSHOBHdrw; весь бо въ та божественна вселиса, прЕчистал, БиагословЕнъ паодъ твоим- чрева

ЧИСТЛА.15

1едан од лесника Октоиха био je веома прецизан у вези с Гедеоновим и Давидовим

пророштвом о руну. По н>ему, Гедеон je предсказао зачеНе, а Давид oöjaBHO ро^егье:

ПрЕднапишт-ь Гедешнъ злчлт'п, и сказать ДавТдъ рождество твое, богородице: сниде bo wkw

ДОЖДЬ Hd р8Н0 СЛОВО ВО ЧрЕВО ТВОЕ, И ПрОЗАКИа ЕСИ БЕЗТ» СКЛЕНЕ, ЗЕЛМЕ CBATdA /HÏpOBH спасете, ХрТста

• J. D. Stefänescu, L'illustration des liturgies,

458. На стр. 459. наводи сцене из Гедеонова жи

вота у румунском живопису; не наводи представе

Руна Гедеоновог из манастира Дечана и Леснова,

jep су му сигурно биле непознате.

• С. Радо)чиК, Старо срйско сликарсшво, Бео-

град 1966, 115. Д. Нагорни je писан о сликарству

манастира Грачанице у Reallexikon zur byzan

tinischen Kunst II, Stuttgart 1967—1971, 907 ff,

али Руно Гедеоново ни)е поменуо нити je об-

jacHiio симболику старозаветних композитна у

олтару.

" Теодорит Кирски, у тумачен>у Суд. 6,

38, каже да je израюъски народ у рани je време

имао изобил>е благодати, као руно росе, а у по

следнее време народ израил>ски je постао сиро-

MauiHHjii у духовним даровима.

11 Теодорит Кирски у тумачен»у псалма 71,6,

каже да je руно у себе примило кишу не пушта-

jyhn никаквог шума. Тако се завршило и Влади-

чино оваплоЬеше, неосетл>иво и невидл>иво за

обручника (Тосифа) KojH je живео с Мартом.

Пророк овде слика Христово poheibe.

11 22. децембар, претпразнство Рождества

Христова, на noee4epjy канон, 5. песма, 1. тро-

пар.

13 Окшоих, глас 1, ирмос 9. песме канона.

14 Окшоих, гл. 7, у уторник на jyTpe»y, ка

нон noKajHH, други канон, 6. песма, Богороди-

чен.

15 Окшоих, гл. 2, у понеделен на noßeMepjy,

канон Богородици, 7. песма, 3. тропар. Рдд8йс<9>

р8н« шдВиквленно 1Ж1 I'iAiwHTi д-кво, превид'к (Акатист

пресв. Богородици, канон, 6. песма, 2. тропар).
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вога нашЕго, ваагодатнаА.1' Ряно и poca TtAïuiH» во нзаскнЕн'ш и>враз8Еам, рождество tboí прЕдпи-

ш8тк: ты во едина божественное слово носнши во чрЕв*к, lâKw дождь, д*кво тати.17

У неким песмама претпразнства и Благовести, празника Христова оваплоЬеньа,

тим дога1)а)ем почивъе искушьоье рода л>удског, лепо се опева (слика) руно: Божестве

нное р8НО, ГОТОВИСА Д"КВО НЕСКВЕрНаА : Hd ТА ВОГЪ iaKVy ДОЖДЬ СННДЕТЪ НС8ШИТИ ПОТОКИ ГК)£СТ8ПаЕ-

hïa,18 док ce у jeflHOM тексту на дан Христовог рог)ен>а пева: гакш на доно во ч^ев-к д^вы

сшеит» еси дождк XpïCTE, гакш кагми на ЗЕ/иак» капаюшыА. . .1в

Слично тумачевъе руна Гедеонова дали су и црквени проповедници. По Григор^у,

иноку и презвитеру, Гедеон je добио росу у време Koje HHje било за росу. Гумно je —

васел>ена, руно — Mapnja, а роса — Емануил.20 По JoeaHy Дамаскину, на руно je као

дажд сишао Син божи)и, kojh за}едно с Оцем uapyje и беспочетан je.21 Руно je Богородица.

Пророк Исаи)а je предсказао да he она зачети и родити сина Емануила (Ис. 7, 14), Kojn

he yjeflHO бити и Бог и човек.

Из наведених текстова можемо зашьучити да je чудо са руном Гедеоновим праслика

непорочног зачеЬа Богородице и Христовог рог)ен>а, да се односи на Богородицу и Месщу

— Христа. Пророштво je меафнско и марщанско yjenHO. Сликар у Грачаници je на

руну насликао медалон с Богородицом, jep je само руно шен симбол, Христа ни)е сликао

на Богородичиним грудима, jep руно ни)е симбол Mecnje Beh роса или киша Koja пада

на н>ега. А на мале ньихове капи не би се могао сместити медаллн с Христом. Иако Христос

HHje сликан на руну, то не значи да се сцена не односи и на вьега. Где год имамо симбол

Богородице или н>еног par)aiba Христа, поред Богородице велича се и Христос Kojer je

она родила, jep je Богочовек. Зато се у композищцама руна Гедеоновог не велича само

Богородица Beh и Христос.

Иако наведени текстови из богослужбених кн>ига и црквених проповеди говоре о

Богородици, оваплоЬен>у и рог)ен>у Mecnje, они ce yjeflHO односе и на евхариепцу. Фреска

Руна у манастиру Грачаници насликана je у олтару — у ncroj зони сликано je ПричешЬе

апостола — где се евхариспца свршава и сигурно je за н>у везана. Литурпча npHKaeyje

иде}у и дело искушьевъа рода л>удског и зато се радн>е односе на га^'едине floraÇaje из

дела спасен>а. Цела св. литурпф приказу)'е сва дела Исуса Христа: оваплоЬаье, рог)ен>е,

смрт, васкрсеае, вазнесеше на небо и други долазак, каже Никола Кавасила.22 У анти-

фонима на почетку литурпце — чин литурпце оглашених — хвали се оваплоЬени )еди-

нородни Син.23 Зато псалми Kojn ce neeajy на почетку св. литурпце значе прво време

ваплоЬен>а Христова, а оно што долази иза н>их значи оно што je дошло каснще.*4 Песма

„1единородни Сине и Речи бож^'а, бесмртан си, а изволео си да се ради нашега спасаьа

оваплотиш од свете Богородице и увек Деве Mapnje, и непроменгьиво постао си човек

. . ." noKaeyje да се оваплоЬеше Сина 6oH<Hjer остварило, KOHcraTyjyhH тако истинитост

пророштава Koja се односе на ваплоЬеше Исуса Христа.26 У литурпци св. Васялв)'а Великог,

за време певан>а песме „CßjaT, св)ат, CBjaT Господ Саваот ..." — Koja je канон евхаристще

— свештеник чита молитву у Kojoj се слави Бог и шегова eKOHOMHja спасаьа рода л>удског,

11 Окшоих, гл. 6, у недел>у на )утрен>у, на

слава и нише с)едален после 1. стихословще.

Ова)' текст налази се и у псалтиру с последова-

1ьем, Москва 1898, л. 378г и пева се у петак и

суботу увече на Бог Господ.

17 Окшоих, гл. 3, на малом повечер)у у су-

боту, канон пресв. Богородици, 7. песма, 2. тро

пар; упор. Р. Heinisch, Christus der Erlöser im

Alten Testament, Graz—Wien—Köln 1955, 380—381.

" 24. март, Служба претпразнству BnaroBjeui-

чени)а Богородици, на )утреньи, канон, 4. песма,

2. тропар. На jyipeiby Благовести, 4. песма ка

нона. 4. тропар пева ce Mко во дождь на о8но

гнндггь на та c<ioro отчее, ико влагокоан.

" 25. децембар, Рождество Христово, на

)утрен>у, 4. песма канона, 3. тропар, творение кир

Козме.

10 Григори)а инока и презвитера Слово на

Pohe/ье Богородице, Великим миней чешъи, сентябрь,

дни i—13, Санктпетербург 1868, 412.

11 Прва беседа на Усйеьье Богородице, Migne,

PC 96, 713.

" Упор. Migne, PG 150, 404.

гз Л. МирковиЬ, Православна лшйургика tutu

наука о богослужен>у Православие исшочне цркве,

друга посебни део, Београд 19662, 66.

" Упор. Никола Кавасила, Migne, PG 150,

404.

81 Упор. Л. МирковиЬ, нав. дело, 67. Благо

вести су дан када je об]авл>ена Tajua божи)а о

спасеау света оваплоЬен>ем Логоса, па се у тро-

пару празника Taj дан назива почетком нашег

спасеша (упор, и I Петр. 3, 19—20; Д. Ап. 2,

23; 4, 27—28). Грехом наших прародителе Адама

и Еве створена je пропал иja измену неба и земле;

Христовим рог)ен>ем je премошпена: землл и

небо опет су дсдижени, а човек je, оваплопен>ем

Бога, узнесен на небо (25. децембар, Рождество

Христово, стихира на лити)и).
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и где се, измег)у осталог, каже: . . . гллгмллъ еси натъ оусты ^лкъ твои;гъ проронишь,

предвозв'кфИА нажъ \0ТАфК выти спдсенТе . . ■ сгда же почнде исполнение врЕлинъ, глаголалъ еси

Hddrh Cd/WKrtlTi СЫНО/ИЪ TBOHrtVh ... И \1» Д'ВВЫ СВАТЫА ВОПИОфСА, ИСТОфИ СЕВЕ, SÇdKb OdBd

npÏE(HTv . . .

Текстови тумачеша почетка св. литурги]'е и одломак из Васильеве литурпце били

би доволши да oöjacHe Руно Гедеоново у Грачаници, не само као симбол Богородице

веК и евхаристще. НавешКу join неке текстове Kojn he то и потврдити. Пред сипаше

теплоте, а и за време сипавъа у путир, а то се врши пред причешКе епископа и свеште-

ника у олтару — у олтарско) апсиди сликано je причешКе апостола — изговара се текст

Kojn помшье руно и дажд kojh je nao на вьега. Ъакон подносеКи свештенику теплоту,

говори: „Благословы, Владьжо, святую теплоту", а свештеник, благосил^'уки je, каже:

„Теплота в^ры, святаго Духа." Ъакон, улива)уйи теплоту у св. путир, каже: „Се снидетъ,

яко дождь на руно и яко капля на замлю каплющая, всегда . . .".2в Последнее речи узете

су из псалма 71 (72), 6. По рукописном служабнику бивше петербуршке Духовне ака-

демще, № 518, л. 37 (рукопис je из XII века), за време сипан>е теплоте говори се текст:

„Исполнеше С(вята)го Д(у)ха. См-Ьшеше С(вя)таго тела и крови честныя Г(оспод)а

нашего 1(ису)са X(picr)a. Всегда . . . Дьяконь въливаетъ водоу г(лаго)ля се. Сънидетъ

яко дождь на руно и яко капля на землю каплющая. Всегда . . ,".27 Поред овог текста,

Муретов je пронашао joiu }едан сличай текст у словенском служабнику бивше петер

буршке Духовне академще, № 524 (не наводи из Kojer je времена) и у два грчка служаб-

ника из XV века Koje цитира по J. Goar, Evxolóytov, Paris 1674, 97 и 103. По н>има, при

ликом сипан>а теплоте у путир, измег)у осталог, говори се: „Спадаетъ яко дождь и яко

роса каплющая теплоты в-ьры С(вята)го Духа."28

Наведени текстови из два словенска и два грчка служабника из средн>ег века

доказу)у да се Руно Гедеоново у олтару манастира Грачанице не односи само на Богородицу,

Koja je у медальону сликана, Beh првенствено на евхарисщу Koja се врши у олтару. Теп

лота, Koja се сипа пред причешке свештеника у путир, по наведеним текстовима служаб

ника, пореди се са росом и даждом Kojn су пали на руно Гедеоново. GnHKajyhn Причешке

апостола у олтарско} апсиди Грачанице, а у продужетку, на северном и }ужном зиду

олтара, по три сцене старозаветних симбола евхариспи'е [Руно Гедеоново, Премудрост

сазида себи дом, Скинща (Koje су yjeflHO и симболи Богородице), Гостол>убл>е Аврамово

(Света Tpojmja), Аврам позива три ангела и Жртва Аврамова] и наручилац и сликар

су показали н»ихову везу са евхаристщом. Унутрапиьи смисао старозаветних и новоза-

ветних композицща разумльив je ако се уоче главне HAeje Koje су грачаничког епископа

водиле при распореду живописа у олтару цркве. Свака сцена за себе и све оне за}едно

caonurraBajy мноштво богословских мисли, схватавьа и, изнад свега, дух свога времена,

ученост високе jepapxnje и н>ено бавл>ен>е богословским проблемима црквеног живописа.

Фреске у олтару Грачанице HMajy дубоку литургщ'ску садржину Kojy у српском сли-

карству XIV века не среКемо нигде.

" А. Дмитриевский, Богослужение в русской

церкви за Первые Пять веков, Православный Со

беседник, 1882, декабрь, 383. Дмитрэдевски на

стр. 380 каже да ce у XIII веку 6poj молитава

проширио, а као пример наводи молитву при

сипан>у теплоте.

*' С. Д. Муретов, Последование Проскомидии,

великою входа и Причащения в славяно-русских

служебниках XII—XIV вв., Москва 1897, 37.

te цсти> Исторический обзор чинойоследования

Проскомидии, Чтения в Обществе любителей

духовною ПросвЬщения, Москва, 1893, июнь,

748. У другом издашу Goar-овог Ei>xo?.óyio»-a,

Venetüs MDCCXXX, 82, то место гласи: Kai

náixt ó óiiíxoi'oí «Vxo/iíjoaí то Çéov <pt¡ai. EvMyi/aov

бёалота rr)v áytav £íaiv. Kai evloyüi avzo Xéyei.

Zéaiç níaxewi Ttvevpaxoi áyíov, Kai kxxéaiv eiç то

âyiov лотщюУ /.éyei. KurußijoeTat toi veràç mm

лохоу, xai (bç axayiítv.

Из Христовог прободеног ребра потекла je

крв и вода. Теплота се улива у путир пред само

причешЬе да би се с]един>ен>ем тела и крви Спаси-

тел>еве добила топла моЬ, а приликом причепиЧи-

ван>а стекао ocehaj као да се причешЬу)е крвл>у

живог Христа, Koja тече из прободеног ребра

(Псеудо Герман, Migne, PG 98, 449). По Симеону

Солунском, свештеник улива у путир топлу воду,

а то чини у знак да je мртво тело Господа, после

одел>ен>а Душе, остало животворно и да су све

снаге Духа остале у ньему. Пошто топла вода има

животворну снагу, то се она пред причешКе

улива са том сврхом, да бисмо ми, дотичуЬи се

уснама путира и причеиледуКи се крвл.у, пили

као из животворног ребра (Migne, PG 155, 741).

Pannje смо видели да се теплота Koja се улива у

путир пореди се даждом и росом ko¡h су пали

на руно Гедеоново.
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У протезису манастира Дечана Руно Гедеоново je приказано у сажетщем облику:

падан>е росе и це^енье руна су у jeflHOj сцени. Ibera, као и у Грачаници, треба oöjacHHTH

истом симболиком и текстовима KojnMa се oöjaiuibaBa грачаничка представа. Сликано

je на неточном зиду протезиса, измену олтарске апсиде и нише протезиса, па je природно

да се тумачи као симбол евхаристи)е; утолико пре што je у ниши протезиса, испод про-

зора, у npBoj зони приказан Агнец. Северно од н>ега je св. ApceHHje I, архиепископ ерпски,

са главой подигнутом према Агнецу, кога благосил>а десном руком, док у лево} држи

путир. Према шему, jymHO од прозора, je св. Сава I, архиепископ ерпски, Kojn десном

руком благоешьа Агнеца, а у лево} држи еван!)ел>е.2в У flpyroj зони нише протезиса при

казана je Богородица са раширеним рукама, с обе стране клан^у joj се архаш)ели Михаило

и Таврило обучени као владаоци. У Tpehoj зони нише су три jepeja Kojn благосил>а)у

Богородицу (на столу су два суда с хлебом); изнад въих, у четврто} зони, je часна трпеза

са дискосом и путиром, иза Koje се налази херувим. Лево и десно од трпезе приказан je

по jeflaH архан^ео; у врху нише je Христос Емануил, Kojn обема рукама благосил>а дискос

и путир.50 Руно Гедеоново у Дечанима je симбол евхаристаце као и у манастиру Грачаници.

Уколико баш желимо да их делимо (иако то HHje потребно), jep je дечанско Руно сликано

у протезису, а не у олтару, као у Грачаници, оно се може o6jacHHTH симболиком „дискоса

и путира" (насликаних у ниши протезиса), Kojn приказу)'у OHaj дискос са гумна руна Геде

онова (Суд. 6, 37—38). „И као што je тамо роса без шума пала на руно, тако овде на дискос,

на хлеб [и путир] нисходи невидл>иво благодат Св. Tpojnne."31

У току св. литурпце, у возгласима и по)единим молитвама, епископ и свештеник

се oöpahajy Св. Tpojnira. У току канона евхарисще служашчи се у по)единим молитвама

обрайа Богу Оцу, Сину и Св. Духу. У молитви praefatio говори се о творачко) делат-

ности Бога Оца; следейе молитве sanetus и anamnesis прославл>а)у искупител>ски подвиг

оваплоЬеног Сина, а у молитви epiclesis призива се Св. Дух.3* Jep, Син божи)и je страдао

са сагласнопшу Бога Оца и саде}ством Св. Духа.

Руно Гедеоново у Дечанима насликано je у веома разгранато) Лози Jecejeeoj, као

)едан од симбола Богородичиног ра^авъа Христа. Исту символику има Руно Гедеоново

у припрати манастира Леснова (на руну je насликана Богородица у медальону)3* и у ма

настиру Хиландару.34 На хиландарско} фресци je наглашено да je Христос (сликан у

сегменту неба као Емануил) сишао као роса на руно и оваплотио се од Богородице. Господ

што je учинио чудо с руном Гедеоновим исти je OHaj Kojn се оваплотио — Бог Логос,

друго лице Св. Tpojnne. Композищцу у Хиландару об)'ашн>ава jeflHa црквена песма из

службе претпразнства Рождества Христова: Нын* дрюмАА разр^шютеА гавиежм: прТАтъ

во во оутров-к дФва ... И роса ншгк Tfдешнова на зммн npoaïACA, людТе возопТмгъ : царъ

краиасвъ ХрУстост» приходитъ.35

Композицще Руна Гедеоновог у ерпском средньовековном сликарству HMajy више

симболичних значен>а. Руно je симбол Богородице и н,еног непорочног зачеНа и раг}авъа

Христа. Капи росе или дажда Koje су пале на руно симбол су Христа. Фреска Руна Геде

оновог у олтару манастира Грачанице HHje само симбол Богородице веЬ првенствено

евхариепц'е и благодати Божще Koja у H>oj flejereyje. Руно Гедеоново у протезису ма

настира Дечана само je симбол евхарисице. Ова два приказа Руна у ерпском средвьо-

вековном сликарству проширили су и допунили въегову симболику, Koja се код нас више

неКе поновити.

" В. Петковик, Манасшир Дечани II, 22,

таб. CXLVI.

" Исшо, 55, таб. CCLI и CCLXXXIV.

" С. Д. Муретов, Поминоване безйлошных

сил на Проскомидии, Москва 1897, 27—28. Благо-

дат означава сваки дар без заслуга, Kojn се л>у-

дима дару;е ради спасоносних заслуга Исуса

Христа (Еф. 2, 8), kojh je био пун благодати (Job.

I, 14) J она je дарована кроз Христа (Рим. 1, 7; I

Кор. 1 , 3; II Кор. 1,2; Еф. 1 , 2). Извор благодати

су Св. TpojHua, н.у да;е Бог Отац ради заслуга

Бога Сина, а саопштава je Св. Дух.

" Архимандрит Киприан, Евхарисшия, Па

риж 1947, 217.

33 N. L. Okunev, Lesnovo, 239. Руно Гедеоно

во из манастира Пиве, живопис je из 1604—1606.

године (С. ПетковиК, Зидио сликарешво на йодруч-

jy ПеНке ua&pujapuiuje 1557—1614, Нови Сад 1965,

199), не спада у временски оквир овог текста а

№егова симболика je лако оГчаппыша.

31 В. ПеткониК, Преглед црквених ейоменика,

340.

33 22. децембар, прва стихира на Хвалите.

До оваплоЬе!ьа Бога nocrojao je расцеп и принц

ипа измену неба и земл>е, али je Господ cbo¡hm

оваплоКен>ем дединио небески свет са земал»-

ским и постао н.икона за(едничка глава, каже св.

JooaH Златоусти (Migne, PG, 62, 15).
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1ЕДИНСТВЕНЕ ПРЕДСТАВЕ BACKPCEIbA ХРИСТОВОГ

У СРПСКОМ СЛИКАРСТВУ XIV ВЕКА

ПосвеНено усйомени

йрофесора Лазара МирковиНа

Од када je почело интересован>е за православну хришКанску иконографщу, изу-

зетну пажвъу изазивала je представа Силаска у ад, jeflaH од два шегова облика кроз Kojn

се приказывало Христово васкрсеше.1 У последнее време необичности иконографще

више привлаче, jep су засноване на неуобича}еним текстовима, него редован изглед ових

слика. Тако je Е. Lucchesi Palli, мег)у öpojHHM приказима Христовог силаска у ад, издво-

jana четири Kojn су неуобича)ени, мег)у Koje cnaflajy и два из српске уметности XIV века.*

То су фреска из Богородичине цркве у IlehKoj патрщаргшпи, на Kojoj je сликана проповед

JoBaHa Претече у аду, и jeflHa мшифтура у Минхенском српском псалтару, на Kojoj je

приказана душа Христова у аду.3 Остали су, мег)утим, непознати юьижевни извори Kojn

су послужили за сликан>е ове две неуобича)ене представе.

Поред оних слика Koje je Е. Lucchesi Palli навела, не бавеКи се откриваньем шьижев-

них извора, nocToje у српском сликарству joui неке представе, таког)е ретке, Koje као

и две наведене, 3axTeBajy анализу и o6jauubeH>e.

I BACKPCEIbE ХРИСТОВО У ГРАЧАНИЦИ

У манастиру Грачаници, на целом неточном зиду изнад олтарског лука koj'h дели

олтар од соле)е, насликано je око 1320. огромно Васкрсевъе Христово (вьекриник) у виду

Христовог силаска у ад.* Композици}а припада циклусу Великих празника Kojn су рас-

1 Н. Покровский, Евангелие в памятниках

иконографии, преимущественно византийских и рус

ских, Спб 1892, 399—425; G. Millet, Recherches

sur l'iconographie de l'évangile aux XIV, XV et

XVI siècles... Paris 1916, 616—617; A. Grabar,

L'empereur dans l'art byzantin, Paris 1936, 245—249;

M. Bauer, Die Höllenfahrt Christi von ihren Anfan

gen bis zum 16. Jh. Diss. Göttingen 1948; R. Lange,

Die Auferstehung, Recklinghausen 1966. Опширну

литературу вид. Reallexikon zur byzantinischen

Kunst I, Stuttgart 1966, 142—148; Lexikon der

christlichen Ikonographie 2, Rom, Freiburg, Basel,

Wien 1970, 322—330.

* Anastasis y: Reallexikon zur byzantinischen

Kunst I, 147. Друге две неуобича)ене представе

Христовог силаска у ад налазе се на двема мини-

jaTypaiwa из XII века у Беседама Григори)а Бого

слова из Париске националне библиотеке, Par.

gr. 550, fol. 5, и у Беседама 1акова Кокиноватског

из Ватикана, Vat. gr. 1162, fol. 49.

3 Исшо, 147. У Lexikon der christlichen Ikono

graphie 2, 326, Пали пише да je фреска у Богоро-

дичижч црквиуПеЬко) патри)арши)и инспирисана

IX главой Никодимовог еванЬел>а, што нще тачно.

4 R. Hamman-Mac-Lean—H. Hallensieben, Die

Monumental Malerei in Serbien und Makedonien vom

II. bis zum 14. Jahrhundert, Giessen 1963, 37, Ab.

332, Plan 36; C. Paflojunh, Ciüapo срйско сликар-

сшво, Београд 1966, 114—116; В. J. ЪуриК, Ви-

заншщеке фреске у JyïocAaeuju, Београд 1974, 52.

а на стр. 204—205 доноси опширну библиогра

фий; Д. Милошевик, Грачаница, Београд 1968*,

12.

О сликан>у Силаска у ад вид. Lexikon der

christlichen Ikonographie 1, Rom, Freiburg, Basel,

Wien 1968 , 201—218 ; 2, 1970, 322—330; Reallexi

kon zur byzantinischen Kunst I, Stuttgart 1966,

142—148.
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перецени по странама сводова.5 Фреска Васкрсеньа подел>ена je у два дела. У горн>ем

делу приказано je звездано небо у 4Hjoj се средний налази хетимаоф са еванг)ел>ем.

Позади нъе je велики шестокраки крст са трновим венцем, кошьем и губом (сунг)ером).

Лево и десно од престола налазе се осам ангела (сл. 33). Прва два носе у рукама рипиду

и обучени су у г)аконски стихар са ораром на коме je натпис f АГЮС. Осталих шест

ангела у руци држи по лабарум са натписом f АГЮС, АГЮС, АГЮС.

У донъем делу композищ^е приказан je планински предео са пеКином ада. Христос

je насликан у слави како crojn на персонификации Ада у човечщ'ем облику и на разва-

л>еним вратима ада, поред Kojnx croje два ангела. Христос je обучен у тамноцрвени хитон

и кестегьасти химатион; у лeвoj руци држи крст, а десном избавл>а Адама из ада. На

левом делу сцене клечи праотац Адам; иза н>ега у саркофагу crojH четрнаест лица са

испруженим рукама у положа}у молитве (сл. 33), а испод ньих je други саркофаг са мнош-

твом л>уди. У десном делу композшцф клечи npaMajna Ева, а позади н»е у саркофагу

crojH више лица са светачким ореолима. Први je JoBaH Претеча ко'щ десном руком бла-

госил>а а у лево} држи свитак, симбол пророчке и учител.ске делатности. Иза 1ована

су цареви Давид и Соломон, а позади н>их je joui jeflaH цар. У дон>ем десном саркофагу

crojH мноштво л>уди у молитвеном положа)у према Христу. Лево и десно од врата при-

казани су юьучеви, браве, клинови, греде и други остаци разрушених врата ада. Ту су

насликана два ангела како oraiBajy сатану. Испод дон>ег левог саркофага приказана

je млада особа у iuiaBoj одеКи како CTojn или седи (фреска je доста оштеКена) изнад Koje

je натпис 'H СКН0РОПОТНС. У десном донъем делу композицще приказана су три

лица. Прво лежи на лег)има и приказано je као седи старац са кратком косом и брадом.

Изнад aera je натпис 'О 0ANATO(C). Испред овог старца седи на лево) нози младо

лице са десном руком на образу изнад кога je натпис . . . 0ОРА. Сасвим десно доле седи

joui }една фигура окренута удесно, доста оштеКена, изнад Koje je део натписа 'О КАНФ1А

(цртеж 1 1 ).

У средн>ем веку Васкрсенье Христово приказивано je као Христов силазак у ад

или Мироносице на Христовом гробу. Сликар манастира Грачанице je унео у компо-

зищцу Васкрсен.а Христовог неке детагье KojH се не cpehy на другим композицэдама:

хетимаочу са оруг)има страдан>а Kojoj ce miaaajy анг)ели и небо са звездама; у довьем

делу су символично приказана тешка стан>а душе као последица греха Koja доносе смрт

и влада)у у аду (у axv^Qomôrvç, ó bávarog, r¡ хатууею. и r¡ <p§oqá или r¡ ôiatp&oQa).

Грачаничко Васкрсен>е Христово има литурпцски карактер,8 иако je насликано

мel)у Великим празницима, пошто су у теговом горн>ем делу приказани хетимааца са

еванг)ел>ем7 и оруг}има страдан>а и служенье анг)ела. Симболика горн>ег дела композици^е

— евхариспца и служенье ангела — тематски je везана са дон>им делом на коме je при

казано Васкрсеае Христово и н>егова победа над адом.

У дон>ем делу композицще Васкрсен>а Христовог у Грачаници насликан je пла

нински предео као приказ Голготе на Kojoj je Христос био распет и у 4njoj близини je

1 Христово васкрсеже (Силазак у ад) сли-

кано je, поред овог у циклусу Великих празника,

и ме1)у сценама Христових страдаша у пето) зони

источног зида. Сачуван je десни део.

Н. Hallensleben (Die Malerschule des Königs

Milutin, Giessen 1963, 64, 152) mije се упуштао у

компликовану иконографи>у Васкрсен>а као ни

С. Pafloj4Hh и В. J. ЪуриЬ. С. Pafloj4iih (Сшаро

срйско сликарсшво, 114—116, сл. 13) доноси рас-

поред живописа у поткуполном простору и >чедно

истиче да je Силазак у ад монументалних Димен-

3nja, као и Успен>е Богородице на западном зиду

и Богородица у средне аспиди. В. J. ЪуриК

(Визаншщске фреске у Jyïoc.iaeuju, 52) тврди да

je Васкрсешу дато чак шцугледнще место — цео

зид над иконостасом — као да je остарели крал,

био заокушьен мисли.ма на смрт.

Нзвори за сликан>е Силаска у ад из Св.

писма: Пс. 15 (16), 10; 23 (24), 7—9; 29 (30), 4;

106 (107), 13—16; Ис. 25, 8; 26, 19; Ос. 13, 14;

Мт. 12, 40; 27, 51—52; Дел. ап. 2, 24—28; 1

Кор. 15, 20—22, 55; Еф. 4, 8—9; Jeep. 2, 14,

16; 1 Петр. 3, 19; 4, 6; Апок. 1, 19.

* „Литургщски облик" Васкрссььа срета се

на MiiHHjaTvpaMa Беседа Григорща Богослова из

XII и XIV века Ms. Рг. gr. 550 л. 5 и Ms. Рг.

gr. 543, л. 27 (H. Omont, Miniatures des plus an

ciens manuscrits grecs de la Bibl. Nat. du VI au

XIV siècle. Paris 1929. pl. CVII и CXIX). У гор

шем делу кошюзици)е приказани су ан^ели.

7 О сликан>у xeraMacuje вид. Reallexikon zur

byzantinischen Kunst II, Stuttgart 1971, 1 189—1202;

Lexikon der christlichen Ikonographie 4, Rom, Frei

burg, Basel, Wien 1972, 304—313.
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Црт. 11. Манастир Грачаница: Васкрсен>е Христово, око 1320. године

био сахрагьен.8 Унутрашнлст ада представ.ъена je као тамна Пекина, као што се onHcyje

у Епифашфво) беседа9 и у Св. пиему.10 Христос je приказан како силази у ад да би душама

старозаветних л>уди проповедао еванг)ел>е Koje je проповедао и на земли.11 Цил> Христо-

* A. Vaillant, L'homélie d'Épiphane sur l'ense

velissement du Christ, Radovi Staroslovenskog insti

tute 3, Zagreb 1958, 40 (y дал>ем тексту BajaH);

С. Северьянов, Супрасальская рукопис I, Санкт-

петерСург 1904, 455 (у дал,ем тексту Север(анов).

* BajaH, 24; CeeepjaHOB, 449, 451.

10 Job 10, 21—22; Мт. 22, 13; 25, 30; 2 Петр.

2, 17; Зудина поел. ст. 13. Ап. Петар га назива

тамницом (1 Петр. 3, 19).

11 BajaH, 24; CeeepjaHOB, 449; 1 Петр. 3, 19;

4, 6. По Клименту Атександрщском, Христос je

сишао у ад да би проповедао еванЬеле (Migne,

PG, 9, 268).
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вог силаска у ад и присуство многобро)них личности Koje cToje у саркофазима у два реда

об)ашн>ава — поред других текстова — Слово св. Епифашца Кипарског на Велику суботу

О Погребу шела Госйода и Bota нашег Исуса Христа, о 1осифу из Аримайще и Никодиму

и о силаску у ïpo6, После сйасоносних сшрадан>а,1г Koja je, HajeepoBaTHnje, и послужила као

кньижевни извор за илустраци)у фреске у манастиру Грачаници. Епифашф Кипарски

говори:

„Сада je сйасепе сейма на земли и онима xoju вековима cüaeajy йод землом. Сада dohe

сйасегье целом свешу како видливом шахо и невидливом. Сугуби je данас долазак ГосПод/ьи,

сугубо сшарапе Бога о свешу, сугуба лубав йрема лудима, сугуби силазак, смирен* и йосеша

лудима. Ca неба на землу и са земле йод землу Бог силази, врата адова се oiäeapajy. Bu шшо

вековима сйаваше — padyjme се, и xoju седише у шами и сенци смршно] — велику свешлосш

Примите. Ca робовима je — Госйод, са мршвима — Бог, са умрлима — живот, са одбаче-

нима — Праведник. Са онима щи су у шами — незалазна свешлосш, са заробленима — осло-

дигйел, са онима Koju су у Аду — onaj Kojuje изнад неба . . . И да сазнамо како je ПроПоведашм

o6acjao оне Koju су били у Аду13 . . . Зуче су Принеше две жршве будуНи да сйасенл бегие за живе

и умрле. Jydejifu везано jaïne клаху, а многобожии Бога у телу . . . Како живош (Христос)

смрш окуси? Како се у гроб йолаже onaj koju je необухвашлив? Како боравиу гробу не осшав-

Aajyhu Очев Престо? . . . Како се меЪу мршве yópaja onaj щи мршве ослободи?1* Како незалазна

свешлосш cubeу тому и сенку смрши ?п Куда иде и где силази ouaj кога смрш не може задржаши ?

Koju je смисао neïoeoî силаска у Ад? Свакако да везаног Адама, нашег Прщашела, изведе . . .

Долази да йосеши оне Koju cd)axy у шами и сенци смрши1* и да их oôacja. Долази да зароблене

Адама и Еву ослободи од сшрадан>а као Бог и син н>ихов . . . Исшиниши човеколубац долази

да снагом и влашНу великом изведе зароблене Koju живе у гробовима,17 где их мучи нейобедиви

мучишел, Koje од Бога, као Противник, украде и скуПи оне Koju су живели на йовршини. У

Аду je свезан Адам, xoju би Прей створен и умре Пре свих. Ту je panuje yóujenu Авел>,18 Прей

Праведник и йасшир Христов, koju je Праслика Христа Пасшира и нлговог невиног сшрадан>а.

Ту je Hoje — Праслика Христа, градгайел велике ла!)е—цркве Божще, koj'om сПасе од йошойа

ceoj род, и голубом — Светим духом из ne изгна нечисшог гаврана—1)авола. Ту je Аврам

— Праошац Христов и свешшенослужишел, xoju panuje бескрвну жршву Принесе Богу.

Ту je свезани Исак — Праслика Христа кога некада свеза Аврам. Доле у Аду je шужни JaKOB

koju некада би жалосшан због сина 1осифа. Ту je ]осаф xoju некада би свезан у шамници у

Ешйшу и Праслика je Хрисшовог везивапа. Доле у шамним дубинами je Mojcnje xoju некада

би у ковчегу у реци (Нилу) хао у шамници. Ту je Данило у Подземном гробу адову. Ту je Jepe-

MHja хао у шамнщ jomu глиба,19 у гробу Ада и смршно] шрулежносши. Ту у adcxoj ушроби

лежи JoHa — Праслика вечног Христа, xoju he живеши у све векове. Ту je Давид — ошац

Божщи од кога се Христос По телу роди. Шша да кажем за Давида, Jony и Соломона ? Ту

je и najeehu од свих Пророка — JoBaH xoju у ушроби шамнице и онима щи су у гробовима

ПроПоведа Христа. Сугуби Прешеча — йроПоведних живима и мршвима xoju je Послаш из

шамнице Иродове у шамнгщу Адову да ПроПоведа душама Пре векова умрлих Праведника и

12 BajaH, 17; Север)анов, 447—448.

" Мк. 4, 11; 1 Кор. 2, 7; Кол. 1, 25—26;

2, 2—3.

14 Пс. 87 (88), 5.

" Пс. 87 (88), 7.

" Пс. 106 (107), 10.

17 Гробнице-саркофази се слика)'у према Мт.

27, 51—52. Христос je испразнио гробове мртвих

(Велика субота, jyrpeibe, OraTuja I, 52) и васкрсао

оне ко)и cnaeajy од века (Статна II, ПО), и

васкрсао мртве из гробова и дубине грехова

(Стати)а I, 27). Праведници и пророци сликани

су у саркофазима-гробовима у два реда на мини-

)атури Беседа Jai<oua Кокиноватског Cod. Vat.

Urb. gr. 2 из 1 122. године (Stornajolo S. Minia

nte délie omilie di Giacoino moñaco, Komma 1910,

т. 90); на мозаику у катедрали у Торчелу око

1 200. године (V. Lazarev, Storia della pillura bizan

tina, Torino 1967, pl. 370); на мини)атури Беседа

Григори)а Богослова Ms. Pr. gr. 550 из XII

века (H. Omont, Miniatures, pl. CVII); на фресци

у манастиру СопоЬанима око 1265. године (В. J.

ЪуриЬ, СопоНани, Београд 1963, таб. XIX—XX)

и др.

„Данас Ад стен,уНи вапи)с: сруши ce Moja

држава, Пастир би распет и васкрсе Адама. Ли-

шан сам оних над ко|има сам царовао, и повратих

све оне Koje 6ejax прогутао. Распети испразни

гробове, изнеможе држава смрти" (Вел. субота,

вечерн>а, 6 стихира на Господи возвах).

18 npnKaeyje се од XIV века са пасторским

штапом у руцн.

19 Jep. 38, 6.
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грешника. Праведници и йророци20 непрестано мол>аху Бога да их ослободи жалосног и зло1

владала г^аволско! и вечног мрака."*1

Цео пасус из Епифани)еве беседе сликар je пренео на фреску, на Kojoj су праведници

приказани у гробовима како се моле Христу да их избави из ада. Поред Адама и Еве

сликар je насдикао праведног Авел>а са пастирским штапом. До шега би могао бита пра-

ведни Hoje, Kojn се у беседа поминье до Авелл и kojh се слика Келав у неким црквама,22

или пророк JoHa. Исак je приказан са прекрштеним рукама на грудима, а до ньега би могао

бита JaKOB са полукружном брадом. У десном доньем саркофагу приказан je 1ован Претеча

како проповеда Христов долазак, затим цареви Давид и Соломон,2* а иза въих би могао

бита цар Jooija. Епифашце у беседа говори да je Христос избавио праоце, оце и пророке

(i<ojH су сликани на фресци); у ibHxoBoj служби се на више места говори да су они старо-

заветни праведници и да су проповедали Христа, Kojn je живот и васкрсевъе нашег рода.24

Праоци, оци и неки пророци HeMajy ореоле као и на неким другим фрескама Васкресенэа

Христовог.24

Христос je приказан у слави као победник над Адом, пошто CTojn на разрушении

вратима и на персонификации Ада, приказано} у лицу седог окованог старца. Около

су браве, клинови, прагови и греде, чиме je сликар нагласио да je Ад побелен, а без врата

10 Више лица сликано je у Васкрсен>у на

мозаику у Неа Мони на Хиосу из 1042—1056.

године (В. Н. Лазарев, История византийской

живописи II, Москва 1948, таб. 103), на мозаику

у Дафни из Kpaja XI века (Е. Diez—О. Dermis,

Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge 1931, 69,

fig. 100—102), на мшпфтурн Беседа Григор^а

Богослова из XII и XIV века Ms. Pr. gr. 550 и

543 (H. Omont, Miniatures, pl. CVII и CXIX),

на мозаику катедрале у Торчелу око 1200. го

дине (V. Lazarev, Storia, 370), на мозаику у

цркви Св. Марка у Венецией из поч. XIII века

(О. Demus, Die Mosaiken von S. Marco in Venedig,

Baden b. Wien 1935, 31 f.), на фресци у Протату

из поч. XIV века (G. Millet, Monuments de VAthos

1, Les peintures, Paris 1927, 12, 4). У Крал>ево)

цркви y манастиру СтуДеници из 1314. године

(М. Ра)ковиЬ, Кра.ьева црква у Сшуденици, Бео-

град 1964, 57;Ойуде>шца, Београд 1968, 133—134),

на фресци из Kaxpiije uajwnje из 1315—1320. го

дине (P. A. Undervood, The Kariye Djami 3, New

York 1966, 340—359), на икони из Ермитажа из

XV века (V. Lazarev, Storia, pl. 532) и Другим

фрескама и иконама.

21 BajaH, 24, 50—54; Север)анов, 449, 460—

—461 . Нпнфашие у беседи не наводи имена проро

ка, али доноси н>ихова бро)на пророштва о Хрис

товом силаску у ад и спасен>у праведника: Из

утробе Адове завапих и услиши ме (упор. Тона

2, 3); ка Господу завапих у невол>и CBojoj и

услиши ме [Пс. 119 (120), 1—2]; нека заси)а

лице TBoje да се спасемо flic. 79 (80), 3, 7, 19].

Друга каже: OHaj што седи на херувимима, )ави

се [уп. Пс. 79 (80), 1 и 98 (99), 1]. Други: Гос

поде, извео си из ада душу Mojy [Пс. 29 (30),

3]. Друга: Jep неКеш оставити душе Moje у паклу

[Пс. 15 (16), 10]. Друга: Али ти извади живот

Moj из jaMe, Господе Боже Moj (JoHa 2, 7).

"Г. И. Вздорное, Фрески Феофана Грека

в церкви Спаса Преображения в Новгороде, Москва

1976, 34—35, 70—72. Праотац Hoje слика се Ьелав

са седом шиластом брадом (А. Didron — G.

Schäfer, Handbuch der Malerei vom Berge Alhos,

Trier 1855, 144).

23 У манастиру СопоКаннма сликано je у

Васкрсегьу пет царева (В. J. ЪуриЬ, Coüohaiiu,

таб. XIX) а у Kpaaeeoj цркви у Студеници три

цара (Сшуденица, Београд 1968, 133— 134).

*4 У Неделу св. праотаца говори се да je

Христос крстом CBojnM спасао праоце: ,,. . . да

прежде поползн8вшыяся спасеши праотцы нашя,

крестомь твоимь и воскресешемь, и расторгнивъ

смертныя оузы, совозставши вся, иже \Ь в~Ька

сзщыя вь мертвьгхъ (Недел>а св. праотаца на

вел. вечерн>и, 2. стихира на Господи воз). У

Недели св. отаца говори се да je Христос вас-

крсао мртве: „Страхомь теб-fe смертная Лверза-

ются врата, и сокрЬ'шатся вереи в-Ьчныя: чест-

нымь бо твоимь схождешемь восташа древши

мертвецы, весел!емъ поюще Хр1сте, воскресение

твое" (Недел>а св. отаца пред Рождеством Хри-

стовим, jyrpefte, 1. песма канона, 1. тропар).

Неделл праотаца и отаца, посвеКене су успомени

на нретке Христове по телу и уопште на све

старозаветне праведнике Kojn су очекивали н>е-

гов долазак. У npooj недели се прославлю] у ста

рки а у flpyroj касюци старозаветни праведници

(М. Скабалланович, Христианские праздники, кн.

4, Рождество Христово, Киев 1916, 48—49). У

служби неделе праотаца помилу се имена пра

отаца, naïpnjapaxa, праведника и пророка: Адам,

Авел, Сит, Енос, Енох, Hoje, Сим, Мелхиседек,

Аврам, Исак, JaKOB, Тосиф, Job, Jleenje, Дуда,

Mojcej, Арон, Op, Елеазар, Исус Навин, Варак,

Гедеон, Тефта), Сачсон, Самуил, Давид, Соломон,

Jocnja, Ил1ча, Делисе), Hcanja, JepeMHja, Дезекил,

Амос, Авдща, JoHa, Mnxej, Авакум, Софони)е,

Ma.Tiaxnja, Данило, AHaHnja, A3apnja, Мисаил, За-

харща и Дован Претеча. Од жена се помишу:

Ева, Сара, Ребека, Рахшьа, Рут, Девора, ]шя>,

Ана, Олдама, Jecrnpa, 1удита. Да je Христос по

бедно ад и из н>ега извео старозаветне зароблене

праведнике говори ап. Павле (Еф. 4, 8—10) а

нъихова имена наводи у поел. Jeep. гл. 11.

25 На мозаику у Неа Мони из 1042—1056.

године, на мозаику у Дафни из Kpaja XI века, на

MHHHjaiypaMa рукописа Беседа Григори)а Бого

слова из париске Националне библиотеке из XII

и XIV века (Ms. Pr. gr. 550 и 543), на мозаику

катедрале на Торчелу око 1200. године, на мо

заику у цркви Св. Марка у Венеци)и из поч.

XIII века, на фресци у Протату из поч. XIV

века, у Кралево) цркви у Студеници из 1314, у

Kaxpiije uaMujii из 1315—1320, у цркви Дванаест

апостола у Солуну из 1312, на икони из Ермитажа

из XV века и др. Литературу вид. у нап. 20.
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неупотребл>ив — уништен.28 Oßaj детал, грачаничке фреске Васкрсеша подробно oöjaiu-

аава Епифашфва беседа:

„Бог-Реч Посети лудске душе без шела, a н>егова божанска и Пречиста душа oöacja

Ад. Ibeïoeo божанство не би разлучено од шела" . . . Христос силази у Ад. Враша адова

узе на средины и крсшом их Христос разби, а враша м]една и Полуге гвоздене сломи2* и разруши.

И ceojuM рукама гвоздене и нераскидиве окове као восак расшойи. И кой/ье, Koje йрободе ребро

Божще, бестелесно срце мучител>ево йрободе. Ту луком сруши Moh гьегову кода крстом, као

луком, рукама Божьим окове као шешиву зашеже . . . Сада гледамо како Христос мучишела

свеза и како му главу размрска,29 како талшицу30 ibeïoey раскойа и оне Koju су били свезани

изведе. И где йроклешсшво обеси и зми)'у згази,31 Адама ослободи и Еву васкрсе.33 И разруши

Преградни зид,33 а злу змщу осуди и нейобедиве Победи. Ту смрт умршви и шрулежносш унишши,

и човека Посшави у Првобишно досшо^ансшво."34

Христос je приказан у слави.35 Тиме се желало истаЬи шегово божанство Koje

je свуда присутно и нще било разлучено од душе у аду нити од тела у гробу, што je истак-

нуто у Епифагацево} беседи.38 Када Сунце правде — тако се Христос назива у Беседа37

— си!)е са зелиье у ад (а када сунце помрачи, звезде cnjajy на небу), у време Христове

смрти на земльи je владала тама: звезде су зато приказане како светле у Христово) мандорли.

У дон>ем делу сцене два ангела држе врата ада, у ствари, руше га, а друга два ан

гела Be3yjy сатану. То je верна илустращца текста из Епифанщеве беседе:

„Данас анЦели боголеПно, yjedno храбро и владалачки силазе на Ад, на смрт и на мучи

телей што влада смрНу . . . Апрели иду на Ад да неПрщашела Победе, силазе у дубину земле

да би извели оне koju од века cüaeajy оковани. Найред иде архистратиг Гаврил koju обично

лудима радосш доноси и као лав Прошивничким силама говори: ,Подигнише враша кнезови

ваши'.36 С ним узвику)е и Михаил: ,Дижшие се враша вечна!.39 Зашим силе рекоше: ,Уда-

28 Врата ада caHKajy се испод ногу Христо-

вих од IX века, а укрштена од X века. Браве,

греде, катанци, кл>учеви и др. слика)'у се од поч.

XI века.

Христос je Ада оковао (Окшоих, гл. 7, кон

дак). У EnjicpaHnjesoj беседи поминке се Давидово

пророштво о рушен>у ада [Не. 23 (24), 7 и 106

(107), 16—20]. Рушеше врата ада )едан je од на)-

важни)их floraíjaja: „Снишель еси въ преиспо

дняя земли, и сокркшиль еси вереи в-Ьчныя"

(Ирмос 6 песме канона на Ускрс). „Отворише се

теби, Господе, врата смрти, а вратари адови,

видевши те — уплашише ce: jep си врата MjeflHa

разорив и железне довратнике сатро си, и извео

си нас из таме и сенке смртне, и наше везе рас-

кинуо си" (На Пасху на вечерк>и, на Господи

возвах, 6 стихира). „Када си се у нов гроб за

све положио, избавиоче свих, Ад, достеган по-

руге, видевши те, уплати се: прагови се сру-

шише, врата се сломише, гробови се отворише,

мртви устадоше, тада Адам благодарно, раду^уки

ce, Bonnjanie ти: Слава снисходл>ивости TBojoj

Господи" (Вел. петак, вечерша, на стиховн>е, 2.

стихира). „Христос Жизнодавац разорио je ад

божанском силом сво]'ом" (Вел. субота, jyrpejbe,

Статна III, 152). „Данас Ад стмьуЬи вашф:

боле би било Да нисам у себе примио ро1)енога од

Mapnje, jep дошавши мени, он разори Mojy држа-

ву, развали врата гвоздена, и душе Koje сам

израш^е држао, он, Бог, васкрее" (Вел. субота,

вечерн>а, на Господи возвах, 6. стихира).

2' По ATaHacnjy Великом, нити je божанство

напустило тело у гробу, нити се одво)ило од душе

у аду (Migne, PG 26, 1 156). То noTnpl)yje и JoeaH

Дамаскин (Migne, PG 94, 1097; 96, 632) као и

неке песме Страсне неделе (Велика субота, jy-

треше, 7. песма канона, 4. тропар).

28 Пс. 106 (107), 16. „Данас Христос разби

врата бакарна и полуге гвоздене сломи" (Пс.

45, 2). „Разби бакарна врата, да би тамница по-

стала неупотреблива. II mije полуге скинуо, него

их сломио, да би стража постала немоЬна. Где

нема ни врата ни полуга, тамо je немогуКе задр-

жати некога, макар неко и ушао" (JoeaH Златоуст,

Migne, PG 49, 394).

" Пс. 73 (74), 13—14.

30 Тако се ад назива у Св. писму (1 Петр.

3, 19; Пс. 141 (142), 7; Не. 42, 7; 61, 1).

31 3Miija je дракон пли 1)аво (упор. 1 Moj.

3, 1).

32 „Преблагословенная еси Богородице ДЪво,

воплощимбося нзъ тебе адъ пл-Ьнися, Адамъ

воззвася, клятва потребися Eva свободися, смерть

оумертвися, и мы ижихомъ, гЬмъ, восп'Ьвающе

вотемь . . ." (на jyrpeay после евлн^ел. стихира,

на ншье).

33 Еф. 2, 14.

31 Bajan, 58; CeBepjaHOB, 462.

3> Од IX века слика се у мандорли.

3* BajaH, 58; упор. нап. 27.

37 BajaH, 32—36, 48; CeeepjaHOB, 453—54,

459; Мал. 4, 2. Христос je цар славе [Пс. 23

(24), 7—9; Мт. 19, 28; 25, 31; 1 Кор. 2, 8; Лк.

23, 24] Koju je ад oöacjao ceojiiM божаиством

(BajaH, 50, 56; CeBepjanoB, 459, 462 и др.). ,,3а-

шао си под земл>у лучоношо правде, и мртве

си подигао као из сна, одгнавши сву таму i<oja

je у Аду" (Вел. субота, jyTpeae, Ста-nija II, 86).

„Да CBojoM славом све испуниш сишао си у Ад"

(Вел. субота, jyipeibe, 1 песма канона, 3 троп.).

„Сада je све пуно светлости, небо и земл>а и

пакао; нека, дакле, свака твар npa3Hyje Ускрс

Христов" (Ускрс, 3. песма канона, 1. троп.). О

сликан>у славе вид. Lexikon der christlichen Ikono

graphie 3 , Rom, Freiburg, Basel , Wien 1 97 1 , 1 47—49 ;

Reallexikon zur byzantinischen Kunst II, Stuttgart

1971, 867—882.

38 Пс. 23 (24), 7. ,

3S Пс. 23 (24), 7.
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лише се вратари Koju сше незакониши . . .' Ово говораху Госйод/ье сим йрошивничким силама

и yjeÔHO жураху. Jeduu тамницу из теметьа рушаху, a dpyîu йрошивничке силе ïoibaxy, Koje

бежаху у унушрагтьа и скриеена места uehuue. Jeduu везане (зле духове) Госйоду doeohaxy,

a dpyïu мучител>а везиваху,*0 а неки вечних окова везане ослобоЪаваху . . ."41

Христос je приказан са крстом у jieBoj руци (победни знак над адом и смрЬу), а

десном руком узима Адама за руку и преко въега избавл>а све старозаветне праведнике

из ада. Епифашце, велича|уКи Адамово избавл>евъе из ада, наглашава тренутак постав-

дьеша херувимског престола и унипггеаа смрти и трулежности у аду. Ова]' опширни део

Епифани|еве беседе об)'ашн>ава зашто су насликана нека тешка стан>а душе, проистекла

од греха и зашто je у горшем делу приказана хетимааф:

„Све шшо се догадало у Аду и шресло га, говорило je сейма да Не Госйод cuhu у дубине

Ада. Адам, koju би йрви створен и умре йре свих луди, бете унушра чврсшо везан, и чу ход

Госйодн>их ногу шшо долажаху к свезаним и йозна глас онога koju je улазио у тамницу. И

рече сейма koju су били с ним свезани од века : ,Ход ногу неког човека 4yjeM Koju к нама долази.

Ако заисша зажели овамо dohu, ослободиНемо се окова, ако заисша \ьега (Христа) гледам,

избавикемо се из Ада\

Овако Адам говораше сейма Koju беху с гьим. И yhe Господ к н>има држеЬи крст,42

победно оруиф. Када га виде Адам, koju би створен и йрви свезан од луди, са страхом ôujyhu

се у йрса кликну сейма йокореним од века, и рече : ,Госйод Moj doh¿ (Госйод Moj са сейма). И

odioeopu Христос Адаму : ,И са духом ûieojuM'.*3 И ухваши га за руку,** и васкрсе говореНи:

,Усшани од смрти (сна), васкрсни из мршвих, oôacja те Христос. Ja, Бог meoj, ради тебе

бих син meoj.'' Сада говорим и са влашНу napehyjeM онима Koju су зароб.ьени: ,ИзаЪише, а

ви Koju eme у Щами — свешлосш Примите, а ви koju лежите — уешанише. А шеби (Адаме)

зайоведам да устанет из смрти, йошшо те нисам сшворио да будет у аду окован. Усшани

из мршвих, jep сам ja лудима живот и васкрсен>е.1Ь Васкрсни сшворен>е Moje, васкрсни лику

Moj, koju би створен йо лику моме. Усшани и изаНи одавде, jep ши си у мени и ja у шеби, jeduo

и неразделиво лице.** Ради тебе Бог meoj би син meoj. Ради шебе Госйод meoj йрими изглед

слуге. Због тебе ja, Koju сам изнад небеса,*'1 cuhox на землу и под земл>у. Ради шебе йосшадох

Како два ангела вез\)У сатану приказано

je на фресци у манастиру Сопоканима (В. J.

ЪуриК, СойоНани, таб. XIX), у Перивлепти у

Мистри (G. Millet, Monuments byzantins de Mistra,

Paris 1910, 114, 3). У стручно) литератури сматра

ce да ce везиваше г)авола слика према VI глави

апокрифног Никоднмовог еванг)ел>а. Мег)утнм, у

Пс. 67 (68), 30, говори се о везивашу сатане као

и у другим делима византийке кн>ижевности.

41 BajaH, 60—72; Север)анов, 463—467. Уло-

гу анг)ела у рушен>у Ада, и везиван>у сатане, Епи-

фашч'е у беседи драматично и опширно omicyje:

,,. . . Узвисите се врата jep дог)е Христос да не-

беским вратима пут отвори (упор. 1 Moj. 28,

17; Jh. 10, 7 и 9). Господ му je име [Пс. 67 (68),

5] и долази на врата смрти [Пс. 67 (68), 2]. Ула-

зак смрти ви створисте, а излазак из смрти доЬе

сам да учини (отвори). Зато подигните врата

кнезови ваши и не оклева)те. Ако чекате, отво-

рике врата без руку. Узвисите се врата вечна,

кликнуше силе и врата се отворише, гвоздени

окови и надвратници сломише се [упор. Пс. 106

(107), 16], застори отпадоше и темелл тамнице

срушише се. Противничке силе бежаху и )едне

друге претицаху . . . 1едни зеваху crojehn, а други

коленима лице скриваху, а неки стрмоглавце па-

даху . . . 1едни беху ужаснути, а други лежаху у

беди, а неки се склошаху у унутрапиьа склоништа.

Ту их посече Христос. Зли дуси разрешите enoje

везе говореНи: ,Ко je Taj цар славе, [Пс. 23 (24),

10], Kojn оволика учини чуда? Ко je Taj цар славе,

Kojn никада не беше у Аду? Ко je Taj ко>и одавде

изводи везане? [Пс. 67 (68), 7]. Ко je Taj Koju

руши нашу непобеднву силу и бори се жестоко?'

Одговорише силе Господнее: ,XoheTe да знате

ко je та) цар славе? Господ крепак и силан, Гос

под силан и непобеднв у 6ojy [Пс. 23 (24), 8].

То je onaj Kojn вас из небеских места збаци и посла

у проклетство као преступнике закона и мучи

теле . . . Ово je OHaj исти i<ojn вас изобличи крстом

(упор. Кол. 2, 14) и ослаби станове ваше. То je

она) исти Kojn вас свеза и посла у мрачни бездан.

То je OHaj ко)и he вас послатн у пакао и игам,

вечни. Зато не o^enajTe и не 4eKajTe, него се

подигните и заробл>енике изведите Koje до сада

држасте. Ваша сила разруши се, ваше мучение

престаде, ваша буна разруши се и ваша гордост

ослаби, ваша моЬ погуби се" (BajaH, 62—70; Се-

BepjaHOB, 464—467).

42 Од XI пека Христос се у Васкрсенл- слика

са крстом у руци „Kojiiw je разрушио смрт" (Ок-

шоих, гл. 7, тропар; Окшоих, гл. 3, на вел. вечер

ней, на Господи возвах, 1 стихира). Крстом Хри

стос je обновив род л.удски дару^уКи му живот

и нераспаддивост {Окшоих, гл. 7, на вел. вечерши-

на Господ, воз. 5 стихира). Крстом Христовим

сва твар се обукла у слободу, пише Методн)е

Патарски (Migne, PU 18, 400).

43 Упор. 2 Тим. 4, 22 и Kpaj литурп^е вер-

них на Златоустово) литурги)и.

44 Код И. Я. Порфирьева за десну руку

{Апокрифические сказания о новозаветных .тцах и

событиях по рукописям Соловецкой библиотеки,

Спб., 1890, 226), као и у неким другим руко-

писима.

" Jh. 11, 25.

44 Jh. 14, 20; 17, 21.

4' Пс. 8, 1.
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новей — човек becüoMohan да освободим мршве . . .48 Похледа.) Moje йой.ьувано лице, Koje због

гйебе йримих да ше йоврашим у йрвобишно сша/ье. Види ударце xoje йримих да ûieoj изойачени

лик йоврашим у йрвобишни изглед. Види ране на wtehuMa mojum, Koje йримих да унишшим

бреме грехова koju лежаху на meojuM йлеКима. Iloí.iedaj Moje руке ексерима йрободене, кoje

раширих на дрвешу (крешу), због шебе шшо си йружио руку ка дрвешу зла. Види ноге клино-

вима йрободене*9 и йребщене на дрвешу, због ûieojих ногу Koje хишаху ка дрвешу зла. У шести

дан би iäeoja осуда, а у шести дан ойеш iüeoje ослобо1)ен>е и ошварапе paja. Ради шебе окусих

жуч, да би ше исцелио од сласти онога йлода (kcju cu üojeo са дрвеша йознавшьа добра и зла).

Окусих оцат, да разорим üteqjy смрш оцшену. Йримих губу (cyuhep) да ойерем рукойисанще

швога греха.50 Узех треку у руку да найишем слободу роду човечщем. Умрех на крету и кошьек

йрободен бих у ребро, због шебе шшо си заейао у pajy, извадих iüeoje ребро и сшворих Еву, Moje

ребро исцели болеет швога ребра.51 Moja смрш йробудиНе ше из смршног сна.52 Moje койле

зауешави огнлно койле Koje би окренушо на шебе. Зашо уешани и изаЪи одавде. Ранще ше

изгнах из paja на земли, а сада ше nehy йосшавиши у paj eeh на небески престо. Ранще ши

забраних йрисшуй дрвешу живоша, а сада, йак, себе приносим за живош ûieoj. Онда зайоведих

херувиму да ше ройски чува, а сада hy учиниши да ши се херувими клагыду. Tu се сакри од

Бога jep си био наг, али у себи не сакри Бога нага. Обукао си се у смршну кожну ха^ьину,6*

а Бог ûieoj се обучеу тело iüeoje и у кожну ха.ъину шела швога . . . Зашо уешанише и изаЪише

из трулежи — у нешрулежносш, из смрти — у живош. Уешанише и mahuûie одавде, из шаме

— у вечну свешлосш,5* из сшрадапа — у веселе, из ройсшва — у слободу,55 из шамнице —

у îoptbu Зерусалим,5* из окова — ка Богу, из мука — на pajcKy храну, иейод земле — на небо.

Зашо умрех и васкренух да владам живима и мршвима,5' а деведесеш и девегй анЬелских оваца5*

4eKajy свога йрщашела Адама кода he васкренуши, изаКи и врашиши се Богу. Херувимски

трон je йрийремлен,5* а они koju узносе Mohuu су и ейремни. Трпеза je припрешьена, ]ела

згошовлена, вечна йребивалишша и домови ейремни су, ризнице блаженим ошворише се, не

бесно царство би йрийрем.ъено йре свих векова. Шшо око не виде и ухо блажених не чу, и у

ерце човечще не dohe,w сада човека oueKyje.'

Овако îoeopauie Госйод. Васкрсе Адама, с н>им васкрее и Ева, али и многа свеша шела

уешадоше умрла йре векова, üpoüoeedajyhu шродневно Госйодн>е васкрсен>е. Koje светло да

йримимо, видимо и загр/ьени са анЦелима AUKyjeMo и архан^лима üpa3uyjeMo, и yjedno славимо

Христа Koju нас васкрену од трулежи . .

У дон>ем делу колшозшнф, у дну ада, приказан je пораз сатане и унишшегье греха,

чи]и творац je 1)аво. СмрКу сатане у аду су страдали и греси, Kojn ce noKa3yjy у разним

" Пс. 87 (88), 6.

«• Пс. 21 (22), 16—17.

10 Кол. 2, 14.

м У синаксару Великог петка говори се шта

je Христово тело поднело за род л>удски: глава

— трнов венац, лице — пл.уван>е, образи — ша-

маре, уста — жуч помешану са сирКстом, плеНа

— би)С1ье, руке — треку. Ору1)а страдан>а се

вслича)у у песми: „Честный креегь твой почи-

таемъ и гвшзди, Xpïcre, и святое коте съ тро-

ctïio, вЪнецъ иже <и тернш имже & адова iicnit-

ш'я избавихомся" (Окшоих, гл. 6, недел»а, jyTpeibe,

други канон, 4 песма, 1 тропар). Поред Епифа-

ни)еве беседе и други писци onucyjy симболику

opyt)a страдан>а. „Христос je кретом уништио

древну клетву, а трновим венцем учинио i<paj

Адамовим мукама, jep je Адаму после пада било

речено: Земл>а да je проклета у делима tboíhm;

трнл и коров he ти ра1)ати (1 Moj. 3, 17—18).

Кроз жуч он узе у себе горчину и муку смртиог

живота л.удског. Кроз оцат он прими на себе

лудску промену нагоре, и подари повратак на

боли. Скерлетном халином означава царство,

треком — немоЬ и трулежност Ьаволске силе.

Примажем шамара и подношением наших увреда,

опомена и удараца — он oöjaBH нашу слободу"

(Кирнл Александр^ски, Migtie, PG 75, 1465—

— 1468). Tpuropnje Богослов пише: ,,. . . Ради

тога je дрво за дрво, и руке за руку; руке, jyna4KH

распрострте, за руку неразумл>иво пружену. Руке

приковане — за руку самоволну. Ради тога je

подизаше на крет — за пад, жуч — за jeflcae

забран,еног рода, трнов венац — за р^аво госпо-

даренл, смрт — за смрт, тама за светлост, погреб

— за повраКаше земл>и, васкрееше — за васкр-

сен>е . . ." (Migne, PG 35, 432—436).

" Телесна смрт представлю се као сан (5

Moj. 31, 16; Job. 7, 21; 14, 12; Дан. 12, 2; Мт.

9, 24; Jh. 11, 11—13; 1 Кор. 15, 18; Кол. 4, 13;

2 Петр. 3, 14).

" 1 Moj. 3, 21.

14 Упор. Jh. 8, 12.

14 Упор. Рим. 8, 21.

5« Гал. 4, 26.

57 Рим. 14, 9.

58 Упор. Мт. 18, 12.

*• „Данас смо ми, Koju смо се показали недо-

CTojHii земл>е, узнесени на небо. Ми недосто)ни

земал>ске владавине, узвисили смо се до виппъега

царства, узишли смо на небо, заузели смо царски

престо. 11 она иста природа, од Koje су херувими

чували paj, сада седи изнад херувима" (Joeaii

Златоуст у беседи на Вазнесекл Христово, Migne,

PG 50, 445).

«» 1 Кор. 2, 9.

" BajaH, 72—82; CcBepjaHOB, 468—471 ; Пор-

фир)ев, 226—228.
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видовима моралног зла, пошто je Христос сатро онога кощ има власт над смрНу, Tj. г)авола82

и установив победу добра. У аду се налазе четири лица, алегори)е побег)ених грехова:

о bàvaxoç, tj tp&ogá, или r¡ óiayboQá, аииЬдштсбтщ и хащщкх. Реч 6 &àvaroç значи смрт,

уби)ан>е, усмрКиваае, осуда некога на смрт.98 Смрт je приказана у ставъу пораза пошто

лежи на лепима. Реч {¡ <p&ogá или r¡ óiarp&ogá значи уништевъе, пропаст, трулежност,

пропадл>ивост, погибну84 и на фресци je приказана у ставъу Kpajiber o4ajaH>a.86 Ове две

aneropnje греха о ôàraroç и i) (p&ogá или Ôia<p&oçà, илустроване су према Eпифaниjeвoj

беседи у Kojoj се каже да Христос у аду смрт умртви и да трулежност уништи, да човека

постави у првобитно ставъе, а праведнике изведе из ропства у слободу.68 Адама je Христос

извео из „трулежности у нетрулежност, из смрти у живот".87

Друге две речи Koje су исписане изнад тешких стак>а душе Koja су последица греха

i¡ oxv§Q<únÓTr¡s и rj xarr¡(pEia не налазе се, изгледа, у EnncpaioijeBoj беседи на Велику суботу,

а нема их ни у молитви за време певан^а Победне песме у BacmnijeBoj литурпци. ' H ащЬ-

QwnÔTTjç значи жалост, меланхоли}у, намрштеност.88 ' Ы xarr¡<peia значи тугу, сету, потиш-

«ä Jeep. 2, 14.

'* У ускрцпьем тропару пева се да Христос

васкрсе из мртвих, смрЬу смрт сатре и онима у

гробовима живот дарова. „Животе, како умиреш!

... И рушиш царство смрти и подижеш мртве

из Ада" (Вел. суб. jyrpeibe, Cranija I, 2). Спасение

човека jecre разорение смрти. Када Господ оживо-

творава човека, то jeer Адама, онда je смрт разо

рена (HpHiiej Лионски, Contra haeres III, 23, 7).

,,Дан васкрсен>а Господа нашег Исуса Христа —

основ мира, почетак помирен,а, прекраКиваше не-

прщателских делатности, разорение смрши, пораз

Ьаиола. Данас су се л>уди помешали са анг)елима,

и обучени у тело за;едно са бестелесним силама

сада узносе славословлю. Данас je оборена власт

Ьаиола, данас су раскинута окови смрти, уништена

победа Ада . . . Данас je Господ наш Исус Хри

стос развалио врата гвоздена (Ис. 45, 2) и уништио

само лице смрти" (JoeaH Златоуст, беседа на

Ускрс, Migne, PG 52, 765). По JoeaHy Златоусту,

у Велику (Страсну) недел>у разрушено je дуго-

TpajHo царство Ьаиола, истреблена je смрт и рас

кинуто проклетство; отворен paj и небо постало

доступно човеку (беседа на 145. псалам).

" Истл'Ьше се налази у Св. писму [Пс. 15

(16), 10; 87 (88), 12; 89 (90), 4; 102 (103), 4; Дел.

ап. 2, 27, 31, 34—37; 2 Петр. 2, 19; 1 Кор. 15,

42, 45 и др.] ,,Из трулежи (пропадгъивости) иза-

шао си, Животе, Спасител.у Moj, кад си умро и

мртвима пришао и сломио адове прагове" (Вел.

суб. на jyTpeiby, Статика I, 18). „Где je трулело

Лаудско тело, тамо Исус полаже eeoje сопствено

тело. И где je л,удска душа држана у смрти,

тамо Христос noKaeyje да je н>егова душа л>удска,

да не би он, као човек, био држан од смрти, и

да би као Бог разорио државу смрти; да би,

где je била nocejaHa трулеж, изникла нетрулеж- у

ноет; да би, где je царовала смрт, он бесмртни,

представши у облику душе л>удске, jaimo бес-

смртност; и на Taj начин учинио нас учесницима

eeoje нестрадалности и бесмртности, у нади на

васкрееше мртвих. Христос je nojaBOM душе у

смрти — уништио смрт, а погребом тела у гробу

— уништио трул>ен>е тела у гробу, показавши из

Ада и из гроба бесмртност и нетрулежност . . ."

(Атанасэде Велики, Migne, PG 26, 1124). По

Кирнлу Александри)ском, Адам je (едан корен

л>удске природе, а Христос други корен. У своме

првом корену, Адаму, л>удска се природа разбо-

лела трулежношЬу (Migne, PG 76, 209).

•* У Васкрсешу Христовом у манастиру Де-

чанима (око 1348—1350. године) насликана су

два лица без натписа, од Kojnx je )едно приказано

у 04ajaH>y. HajBepoBaTHnje ту су представлзене

смрт и трулежност (?) (В. Р. ПетковиК, Манасшир

Дечани II, Београд 1941, 30—31, сл. CCLXIV—

—CCLXV).

" Рим. 8, 21; BajaH, 60; CeBepjaHOB, 463.

*' Bajan, 80; CeeepjaHOB, 470. У молитви за

време певан>а CßjaT, св)ат, CBjaT Господ Саваот . . .

у Baai.'injcuoj литургии налазе се речи смрт и

трулежност (пропадл>ивост). Реч j} tpbooá налази

се у Св. писму: Пс. 15 (16), 10; 87 (88), 12; 89

(СО), 4; 102 (103), 4; Дел. ап. 2, 27, 31; 13, 34—37;

2 Петр. 2, 19; 1 Кор. 15, 42—45. Ад се представла

као место трулежи [Пс. 54 (55), 22]. Реч ó »даато;

значи смрт и често се помшье у Св. писму [као

Пс. 17 (18), 5—7; 9, 14; 106 (107), 10; Ис. 28,

16; Ос. 13, 14 итд.], а Христос je победно и

уништио смрт (Ис. 25, 8; Рим. 6, 9; 1 Кор. 15,

55—57; 2 Тим. 1, 10; Апок. 1, 18). Телесна смрт

je последица греха (1 Moj. 2, 17; 3, 17, 19; Ис.

66, 24; Jes. 18, 4, 18; Рим. 6, 16, 21; 8, 13; Jan.

1, 15). Смрт се назива погиблу [Job 31, 3; Пс.

91 (92), 7; Мт. 7, 13; Рим. 9, 22; 1 Тим. 6, 9;

Фил. 3, 19; 2 Петр. 2, 12] и представл,а се као

срамота (Job 8, 22; Ис. 66, 24; Jep. 23, 40; Дан.

12, 12), неволл и туга (Рим. 2, 9). Ъаво влада

државом смрти (Jeep. 2, 14), а Син бож)и дошао

je да раскопа дела 1)авола (1 Job. 3, 8; Jh. 8, 44).

По JoeaHy Дамаскину, човек je првородним

грехом ocytjeH на смрт и постао подложан тру

лежности (De fid. III, 1, Migne, PG 94, 981).

Као што кроз je,HHora човека (Tj. Адама) грех

yt)e у свет, а кроз грех смрт, и тако смрт уг)е у

све л,уде, пошто сви сагрешише (Рим. 5, 12).

Ъаво je установио у природа човеково) закон

греха и смрт uapyje кроз дела греха (Атанаси)е

Велики, Migne, PG 26, 1141), а последица греха

су: смрт, трулежност, туга и жалост Kojn су при-

казани на фресци у манастиру Грачаници. Кроз

Адамов грех л,уди су постали смртни, а н>нма je

овладала поквареност и трулеж (Атанаст^е Ве

лики, Migne, PG 26, 117), а смрт трулежношЬу

uapyje над свима л,удима (Атанаоф Велики,

Migne, PG 26, 109). Они ко')и су под грехом

лишени су славе Божи)е (Рим. 3, 9, 23; упор.

7, 14) па су зато дела греха сликана у аду и та ми.

Грех je назван делима таме (Ис. 29, 15; Рим. 13,

12; Еф. 5, 11).

•* Ова реч )авл>а се у Св. писму [Пс. 37

(38), 17; Мт. 6, 16; Лк. 24, 17].
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теност, срамоту, пониженье.69 Грех доноси туту70 и води у вечну погибну.71 У Епифа-

HHjeBoj беседа ан!)ели позива)у зле духове да отворе врата ада: „. . . Ваша сила разруши

се, ваще мучен>е престаде . . . ваша охолост ослаби, ваша моЬ се погуби".72 Христос je

принео себе добровольно на жртву рада очишЬеша од греха73 и дао себе у откуп смрти,

а сво)'им васкрсеньем уништио je смрт74 и донео спасенье Koje je избавл>ен>е од греха.78

Хетимаоц'а у горшем делу композищф Васкрсеша стакана je према Em«faHHjeBoj

беседа у Kojoj се каже да je „херувимски престо припремл>ен, а они Kojn узносе моКни

су и спремни; трпеза je припремл>ена, )ела зготовл>ена . . ."7в и да je Христос боравио

у гробу не оставл>а)уКи Очев престо.77 Хетимааца означава часну трпезу (престо), Haj-

важшци део олтара на Kojoj се свршава евхариспч'а Koja се назива трпезом Господином.78

На хетимас^и се налази усправлъено затворено евант)ел>е. Оно у том положа}у CTojn

од почетка литурги)е и представл>а Исуса Христа као учителка истине.79 Позади хети-

MacHje сликана су оруг)а страдан>а:80 осмокраки крст,81 трнов венац,82 кошье83 и губа

(сунг)ер),м Koja су илустрована на фресци према Епифагацевс^ беседи где се наводи да

je тело Христово примило многа страдааа (на рукама и ногама виде се ране), да му je

на треки додан сун!)ер из Kojer je HanojeH са жучи и сирКетом, да му je ребро прободено

копл>ем и да je Христос умро на крету . . .8S

Ова реч налази се у Новом завету (Jai<.

4, 9).

,0 Job 20, 11; Пс. 105 (106), 43; 106 (107),

14; Приче 22, 8; Jep. 4, 18; 30, 14—15. Последица

човековог пада су мука и туга (1 Moj. 3, 16—19;

Рим. 8, 20—22). Смрт се назива тугом (Рим. 2,

9). „О Пасхо, радости, о Пасхо, избавл>ен>е од

жалости" — пева се на Ускрс (Васкрс, jyTpefte,

стихире Пасхе, 4 стихира).

71 Пс. 54 (55), 23; Мт. 13, 41—42; 25, 41—46;

Jh. 5, 29; 2 Петр. 3, 7.

'* Bajan, 70; CeeepjaHOB, 467.

" Jeep. 10, 5—9; Jh. 10, 11—15, 17—18;

Гал. 2, 20; Еф. 5, 2; 1. Тим. 2, 2; 1 Петр. 3, 18;

1 Job. 4, 10.

" Ис. 25, 8; Рим. 6, 9; 1 Кор. 15, 55—57;

2 Тим. 1, 10; Апок. 1,18.

75 Мт. 1, 21 ; Дел. ап. 3, 26; Тит. 2, 14; Jeep.

2, 26; 1. Job. 3, 5.

'• BajaH, 80; CeeepjaHOB, 470. „Ходите верни,

насладимо се високим умом Господн>сг стана и

бесмртне трпезе на на)вишем месту (t¡. на небу),

насладимо се Логоса i<ojH се вазнео, поучавани

од Логоса, кога славимо" (Вел. четвртак, jyTpeH>e,

ирмос девете песме канона).

" BajaH, 48; CeBepjanoB, 459. Христос je ,,био

у гробу телесно, у Аду с душом као Бог, и у Pajy

с разбойником, и на престолу био си, Христе, са

Оцем и Духом (Светим) неописиви, све испунэа-

BajyhH". Oßaj тропар говори свештеник после

проскомиди)е док кади часну трпезу, као и по

сле Великог входа када су св. дари на 4acHoj

трпези, пошто престо значи гроб Христов али и

н>егов престо на небу нлговог цароваша са Оцем

и Духом. Тропар се пева на часовима и noee4epjy

Пасхе и Светле седмице и у Октоиху (гл. 4, у

недел>у на jyTpefty, 1. песма првог канона, 2.

тропар). Христос je сапрестолник Оцу и Духу

(ÊpHropHje Богослов, Migne, PG 35, 604).

;" 1 Кор. 10, 21. Часна трпеза je престо Бо-

>KiijH, 1ьегов гроб и место васкремьа, али и небески

престо на коме седн Бог кога носе херувими

(Герман, патрщарх цариградски, Migie, PG 98,

389; Симеон Солунски, О храму, гл. 98). У Епн-

(pamtjeBoj беседи наводи се пророштво о Хри

стовом доласку: ,,Она) што седи на херувимима,

jaBH се" [Пс. 79 (80), 2; BajaH, 54; CeeepjaHOB,

461]. Трпеза се налази у олтару ко\я значи небо

у коме живи Бог у слави царства свог (Симеон

Солунски, О храму, гл. 4). Црква je эешиьско

небо у коме борави небески Бог.

Олтар yjeflHo означава и TajHy Св. Tpojfflíe,

Koja je по суштини несхватл>ива, али се позна)е

у свом промишл>ен>у о л>удима и силама (Симеон

Солунски, О храму, гл. 4). Небо je престо Божищ

[Пс' 10 (11), 4; 102 (103), 19; Ис. 6, 1; 66, 1—2;

Дел. ап. 7, 49; Мт. 5, 34; 23, 22; Jeep. 8, 1]. По

што олтар значи небо, сликар je на грачаничком

Васкрсешу Христовом приказао небо са звездама

и yjeítHo том симболиком рекао шта значи. Кан-

дила што горе у олтару 03Ha4yjy звезде на небу.

Часна трпеза се налази на средний олтара jep

je Христос извршио искупл>е1ье у средний земл>е

[П. 73 (74), 13; Симеон Солунски, О храму,

гл. 132; Л. МирковиК, Православна лишургика

или Наука о бо\ослужен>у Православие исшочне

цркве. Први, општи део. Београд 1965*, 101] о

чему се говори у EnucpaHujeBoj беседи (BajaH, 28;

CeBepjaHOB, 451).

" Симеон Солунски, О храму, гл. 13 и 133;

Кавасила, Туманен* на лишурги/у, гл. 20; Л. Мир-

ковиН, Православна лишургика I, 103.

ripHKa3yjy се у хетимаси)и од XI века.

" ОруЬе на коме je Христос принет на жртву

Богу ради спасен>а рода л>удског. Крст указу-je

на Христову жртву, а где je жртва ту су и н>ена

ору^а. Крст означава присуство Исуса Христа

као искупителл. Облик крета yKaeyje на Св.

Tpojuny; усправл>ени крак yKa3yje на Оца, а по-

пречни на Сина и Св. Духа (Симеон Солунски,

О храму, гл. 133).

82 Симболизу^е трнов венац Kojn je био став-

л>ен на главу Христову [Мт. 27, 29 ; Пс. 69 (70),

19; Ис. 53, 3].

"3 Представл>а оно копл>е ко)ИМ je пробо

дено ребро Христово на крету (Jh. 19, 34).

81 Губа (сун!)ер) i<ojoM je додат оцат помешан

са жучи Исусу Христу за време страдаша да н>име

угаси жеЬ (Мт. 27, 48; Мр. 15, 36; Лк. 23, 36;

Jh. 19, 29).

" BajaH, 76—78; CeBepjaHOB, 469—470.
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Анг)ели су сликани поред xeTHMacnje на фресци Васкрсевъа Христовог, jep се у

EnHcpamijeBoj беседи каже: „Херувимски трон je припрелиъен, а они ко]'и узносе (анг)ели)

моНни су и спремни";86 све небеске силе прате Господа и цара, даре му приносе и neBajy.87

Прва два ангела kojh служе поред хетимаси)е обучена су у г)аконски стихар беле 6oje88

са ораром на коме пише f АГЮС. Орар означава два анг)елска крила, ко)има непрестано

лете и служе Богу.89 Ъакони када служе у храму слика су ангела. Два анг)ела-г)акона

у рукама држе по рипиду, на Kojoj je приказан шестокрили серафим.90 Ъакони за време

певаша победне песме „CBjaT, cejaT, cßjaT Господ Саваот . . ." машу тихо рипидом изнад

св. дарова, да не би нешто нечисто пало на н>их.91

Осталих шест ангела (по три са сваке стране престола) нису обучени у богослужбене

одежде, али сваки од н>их у руци држи лабарум са натписом f АГЮС, АГЮС, АГЮС,

а другу руку су испружили у молитвеном ставу према хетимаси}и.92 Натпис песме се

односи на )едног Бога у TpojHUH,93 кога прославл>а небеска и земал>ска црква . . . Овим

речима поздравлю се Христос на литурпци у часу када има да се принесе на жртву Богу

ради спасевъа рода л>удског.м

За време певавъа песме „CßjaT, cejaT, cejaT Господ Саваот . . ." на Васшпфво)

литурп^и (служи се на Велику суботу, дан када црква слави Христов силазак у ад),

чита се молитва у Kojoj се говори да Господ створи човека и настани га у pajy и даде му

храну бесмртног живота:

„Човек, йо наговору ^авола, дату зайовесш наруши и због ïpexa йосшаде смршан и изгнан

je из Paja . . . Али Бог установи гьему сйасаье кроз Христа . . . Посла Пророке да йроричу

сйасегъе (сликани су на фресци Васкрсевъа у Грачаници), а када dofye исйун>е>ье времена гово-

раше кроз Ста, Koju je cujaibe славе Teoje . . . Koju je раван шеби Богу и Оцу . . . Лревечни

Бог jaeu се на земли и са лудима Поживе . . . Пошшо кроз човека ylje грех у свеш, а кроз грех

смрш, благоизволи jedunopodnu Cm Eootcju, Koju je у napynjy тебе Бога и Оца, и родивши се

од свете Богородице и ûpucHodjeee Mapuje, осудиши грех у шелу свом, да се они, Koju у Адаму

умиру, оживошворе у Христу швоме. И йоживе у овом свешу и даваше зайовесш сйасегъа

. . . Jedunopodnu Син нас йриведеу йознан>у исшинишог Бога и Оца; и очистивши водом и осве

тивши Духом светим, и даде себе у откуп смрти, Koja je нас, продане под грех, држала.

И сишавши крстом у ад, да словом исйуни све и собом ослободи све од болести смршне, и васкрсе

у ütpehu дан и отвори сваком шелу йуш у васкрсен>е из мршвих . . ."95

"* BajaH, 80; Север)анов, 470.

87 BajaH, 60; CeeepjaHoe, 463.

" Бела 6oja je због чистоте и благодати (Си

меон Солунски, О св. лишурги/и, гл. 83; Л. Мирко-

виК, Православна лишурШа I, 123). Бели стихар

Закона подсеЬа на светлу одеку ангела ко)И су

се травили за време васкрceiba и вазнесела Хри

стовог и у Kojoj служе Богу (Лк. 24, 4; Дел. ап.

1, 18; Л. МирковиЬ, Православна лишургика I,

125).

" Migne, PG 87/Ш, 3988; Migne, PG 98,

385; Л. МирковиЬ, Православна лишургика I, 126.

Зато су у среднем веку на орарима извезиване

речи âyioç, âyioç, äytog, ко)има ан^ели на небу

непрестано славе Бога и Koje г)акони изговара^у

приликом облачеша орара.

,0 Рипиде представл^у невидъиво облетан>с

небеских сила око св. дарова (Migne, PG 98, 432).

О рипидама се говори у VIII кн>изи Апостолских

установа, гл. 12. Шест крила серафима ко)и се

приказу)у на рипидама значе и крст Христов:

горн>а и дока два крила приказу)у усправно

дрво, а средн>а два крила попречно дрво крста

(Симеон Солунски, Migne, PG 155, 318).

91 Л. МирковиЬ, Православна лишургика или

Наука о богослужепу Православие исшочне цркве.

Други, посебни део (дневна богослужежа св. ли-

турги)е и седмична богослужена), Београд 1966",

95. То je црквена пракса почев од Литурги)е

Апостолских установа до Литурпце Baciwuja Ве-

ликог и JoeaHa Златоуста.

,г У цркви Успеша Богородице у Himejn

(из VII века) на своду олтара биле су насликане

четири небеске силе са лабарумом у рукама где

су исписане речи: АГЮС, АГЮС, АГЮС, а ис

под н>их je xeTHMacHja са еванЬел>ем и голубом

(Св. Духом) (V. Lazarev, Storia, pl. 24—26). О

сликан>у xeTiiMacnje вид. A. Grabar, L'empereur

dam l'art byzantin, Paris 1936, 197—200.

" Да je пророк Hcaiija (6, 1) y виз^'и видео

Св. Tpojnny jacHo je из контекста Jh. 12, 41;

Дел. an. 28, 25—28. „Када серафими славе Бога

говореКи трикратно Свет, свет, свет Господ Са

ваот, они славе Оца и Сина и Светога Духа . . .

Jep Отац и Син и Св. Дух jecre Господ Саваот,

)ецио божанство и )едан Бог у три испостасе"

(ATaHacnje Велики, Migne, PG 26, 1000). Тако je

HcaujHHy nji.mjy протумачио и лесник Октоиха:

„Сднаго Господоначальника образны икы видЬ

1 J caía Бога въ тр'Ъхъ лицахъ славословима пре

чистыми гласы серафшъ посланъ бысть пропо-

в-Ьдати аб!е трисвЪтлое существо и единицу три-

солнечную" {Окшоих, гл. 3, неделл, 5. песма

канона, на полуноЬницн 1. тропар).

•4 Л. МирковиЬ, Православна лишургика II,

93—94. ,,Васкрсен.е TBoje, Христе Спасе, анЬели

neBajy на небесима, и нас на земл>и сподоби чи

стим срцем тебе славнти" (Ускрс, песма на по-

четку jyrpeiba).

" F. Е. Brightman, Liturgies Eastern and Wes

tern I, Oxford 1896, 324—327.
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После ове молитве у BacmaijeBoj литургщи се каже:

„А осшави нам ову усйомену сйасоносноха ceoîa страдала, Koje Приносимо йо mïoeoj зайо-

весши",

а затим се говори о успоставл>ан>у евхаристи)'е оне ноКи када даваше себе (на жртву)

за живот света:

„Ово чинише у мо) сйомен, када год jedeiüe oeaj хлеб и üujeiüe чашу, Mojy смрш jae.baiüe, Moje

васкрсепе исйоведаше. Cehajyhu се, дакле, Владико, и ми нъеювих сйасоносних сшрадапа, жи-

воШворнош крсйга, шридневнога Погреба, васкрса из мршвих, узласка на небо, седе/ье с десне

айране Бога и Оца, и славног и сшрашног dpyioï нтовог доласка, Приносимо ши iûeoje дарове

од üieojux дарова . . ."9в

На грачаничком Васкрсевъу Христовом приказана je и литурпца. То je жртва Koja

je по суштини иста OHoj Kojy je Христос принео на крсту, jep се и овде приноси исти дар

Оцу небесном, Tj. Исус Христос, и са истом сврхом, Tj. оптуштавъа грехова рода л>удског.97

Анг)ели су насликани због тога што они на литургщи, у ликовима Закона, са свештени-

цима саслужу}у.в8

У crpy4HOj литератури влада мишл>ен>е да je за сликанье Васкрсен>а Христовог

(Силаска у ад), поред Св. писма, служило као извор апокрифно Никодимово )еван5ел>е.

Мег)утим, nocTojn знатан 6poj беседа на Велику суботу и Ускрс великих учител,а цркве

као што су JoBaH Златоуст, ipHropnje Богослов, Епифанще Кипарски, Григори}е Нико-

миди)ски, JoBaH Дамаскин и др., затим служби Ускрса и Страсне седмице, Koje су несум-

ньиво служиле као юьижевна подлога за приказиваше Васкрсен>а.

При сликан>у грачаничке фреске употреблена je, сви су изгледи, беседа на Велику

суботу Епифашф Кипарског. Она je била преведена на старословенски je3HK у XI веку.

Сачуван je веКи 6poj аених преписа из средоьег века." Caжимajyhи Епифанщеву беседу,

доносимо на}важнще ставове на Koje се ослонио сликар грачаничке композищце: Христос

je са сводом душом сишао у ад, не оставл>а)уКи Очев престо, да би спасао старозаветне

праведнике и пророке, чща су имена наведена у беседи; Христос се спустио у ад у руци

држеНи крст, победим знак; при рушешу ада и окиваньу сатане учестовали су анг)ели;

у аду су владала жалосна ставъа душе о О-аштос, г) oxvbooinÔTrjç, r¡ tpboqá, и f¡ хащсрем,

Koja су настала као последица греха; Христос je на себе узео грехе света и уништио смрт.

" Исшо, 329—330; упор. стр. 19, 53, 133

и др.

" Л. Мирковин, Православна лишургика II,

Београд 1966», 39.

•* У молитви за време Малог входа говори

се да анг)ели са свештеницима саслужу)у као и

у херувимско) песми: „Ми херувиме TajHo пред-

ставл>ал1о у животворно) TpojnuH трипут свету

песму певамо." На Велику суботу на BaoumjeBoj

литурги)и пева се херувимска песма: „Нека Ьути

свако тело човечи)е ... и ништа земалско нека

не помишл>а, jep Цар над царевима и Господар

над господарима иде да буде заклан и да се да

вернима као храна. Пред н>им иду зборови (хо-

рови) анг)елски са сваким старешинством и влаш-

hy." У молитви „Никтоже достоин" за време

певаша херувимске песме каже се да je „служеье

теби велико и страшно и самим небеским силама."

Hfleja о HeôecKoj служби Koja се са Христом и

аш)елима врши на небу и истовремено са цркве-

ним обредима у цркви веома je стара (Cf. H. L.

Grondijs, Croyances doctrines et Iconographie de la

Liturgie céleste, Mélanges d'Archéologie et d'His

toire 74/2, Bruxelles 1962, 665—703).

Сликаше анйела и хетимаа^е на композиции

Васкрсен>а Христовог допуниКе епиграм исписан

у олтару базилике Св. Ахили)а на Мало) Преспи

у претпоследао) децени)и X века: ,,Гледа)уНи

постоял трпезе Господнее стани дрхтеКи човече,

и дубоко се крала)уКи. Jep Христос се ту приноси

на жртву сваки дан и сви одреди бестелесних

ангела чиноде)ству)уКи окружу)у га у страху."

(Н. Радошевип-МаксимовиЬ, Ейшрам из базилике

Ce. AxuAuja на Мало; Пресйи, Зборник радова

Византолошког института 12, Београд 1970, 9, 12).

HajcrapHjH препис je у Клочевом зборнику,

писаном глаголицом у XI веку (V. Vondrák, Gla-

golita Clozúv, Prague 1893, 752—956; A. Dostál,

Clozianus Praha 1959, 94—104, 270—305); y

Супрасал>ском рукопису, чти-MHHej за март, ста-

рословенске редакци)е из прве половине Xi века,

ко)и се чува у Универзитетско) библиотеци у

Л>убл>ани Cod. Сор. 2 (С. Северьянов, Супрасаль-

ская рукопис I, Санктпетербург 1904, 447—471;

В. Мошин, Ъирилски рукойиси у IIoeujecHOH му-

3ejy Хрвашске. Койишарева збирка словенских руко-

йиса и IJojcoe Нирилски одломак у Л>убл>ани, Бео

град 1971, 149—151, 156); у Панегирику, зборнику

празничних омшпф за март—август, Kojn je пи

сан за jeflaH од манастира кра.ъа Милутина у

последи^ четврти XIII века, а чува се у Архиву

Дугославенске академи)е знаности и yMjeraocTH,

бр. III с 19 (V. Moîin, Cirilski rukopisi Jugoslaven-

ske akademije I, Zagreb 1955, 95—100; фототипско
издание Mihanovié, Homilijar, Graz 1957, л. 125r—

1 34г) ; y зборнику Златоуст из Kpaja XIII или

поч. XIV века (V. Jagié, Bericht über mittelbulga

rischen Zlatoust des 13—14. Jahrhunderts, Sitzungs

berichte CXXXIX, Wien 1898, 13—56); У Фо-

чанском панегирику KojH je писан око 1445.

године, а чува ce у Myeejy Српске православие

цркве (л. 206, 209) и другим.
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О хетимаси)и, сликано} изнад Васкрсетьа, у беседи се говори да je херувимски престо

припрелиъен и да Господу служе анг)ели. Тело Христово много je страдало на крсту и

кроз страдаша дало je роду човечи)ем спасетье па су у хетимаси)и приказана opyí)a стра-

дан>а, симболи искушьен>а.

У onuinpHoj латинско} верзщи Никодимовог }еванг)ел>а100 и у кратко) редакции101

не говори се о хетимаси}и нити о великом 6pojy старозаветних праведника у аду, па ни

о Еви, анг)елима Kojn су рушили ад, ни о тешким стааима душе Koja су последица греха,

те je извесно да апокрифно Никодимово )еванг)ел>е mije послужило као гаьижевни извор

за сликан»е грачаничког Васкрсен>а.

У манастиру Хиландару, ко;и je обновио крал> Милутин 1293. године (у северном

трансепту на неточно) страни), налази се фреска Христов силазак у ад [' H eiç äöov

x<z&oôo(ç) to(v) x(vqíó)v\ Koja je сликана око 1318—1320. године.102 У дошем делу при

казан je Христос у слави како избавл>а Адама и Еву из ада, поред Kojnx croje старозаветни

праведници: пророк JoBaH Претеча, цареви Давид и Соломон и други. Изнад Христа

jeflaH анг)ео држи крет, други сунг)ер, а повише н>их je исписана песма што се лева на

Ускрс на почетку jyrpeiba: Воскр(е)с(е)н1е твое Xp(ï)cre Спасе Агг(е)ли поють на н(е)бесЬхъ.

У горшем делу композищф приказана je хетимаоф на Kojoj се налази отворено еван!)ел>е

са грчким текстом из Jh. 1, 4: EN AYTO ZOH HN К' Y ZOH El TO ФОЕ TQ AÑ9Ñ

K' TO ('Ev avrcjj Çcori rjv, xal r) Çcur) ftv то çwç rwv ávbQÚ¡n(ov. Kai то . . . — У н>ему бешо

живот, и OBaj живот беше светлост л»удима. И . . .). Пролог JoeaHOBor }еванх)ел,а (1,

1—18) чита се на Ускрс на литурпци. На престолу лево je путир, десно голуб (Св. Дух),

а позади су opyrja страдаша: шестокраки крет са трновим венцем, кошье и сунг)ер. Лево

и десно од хетимаоф je дванаест ангела са упал>еним свеКама у рукама (сл. 34).

Иако се грачаничка и хиландарска фреска разлику^у у неким ш^единостима, суш-

тина шихове тематике je иста, jep je приказана хетимааф са анг)елима и оруг)има стра-

даша. HflejHH распоред живописа у обема црквама и учени садржа} дало je, HajBepoBaraHje,

исто лице — Данило II, нajближи сарадник крал>а Милутина и после светога Саве Haj-

веЬи ерпски богослов. Он je, пре избора за ерпског архиепископа, био хиландарски

игуман (1306—1311), епископ бан>ски (1311—1315) и хумски (1317— 1321). После смрти

крал>а Милутина (1321. године) отишао je у манастир Хиландар и у н>ему провео три

године. Пошто се вратио у Cpönjy, изабран je за ерпског архиепископа 1324. године.103

За монументалну композиц^у Васкрсен>а Христовог у Грачаници, Koja по cBojoj

тематици садржи на}важ1пце HUeje хришКанског учен>а, одабрано je место на неточном

зиду изнад олтарског лука, Koje подвлачи н>ену репрезентативност и тесну повезаност

са литургсцом. Она je пред очима верника — окренутих олтару где се врши литурп^а,

на чщи смисао ynyhyje насликана хетимааца — откривала да се кроз литургщу добща

улазак у царство Божще — горн>и 1ерусалим. Фреска Васкрсеша Христовог има литур-

rajcKO значение jep je Ускрс (Пасха) главни и HajcrapHjH од свих хришЬанских празника,

основ и врхунац хришКанске црквене године, средиште покретних празника. Григорще

Богослов назива Пасху (Ускрс) „Царица дана, празник над празницима и свечаност

над сведочанствима, Koja превазилази као сунце звезде не само човечанске и земал>ске

празнике но и празнике у част Христа."104 Ускрс je основ хришКанске вере: „Ако Христос

100 Jb. CrojaHOBHh, Неколико рукойиса из

Царске библиотеке у Бечу. II Дам^анов зборник из

Kpaja XV или йоч. XVI века, Гласник Српског

ученог друштва LXIII, Београд 1885, 89—120.

101 D. Danicic, Dva apokrifna evangjelja. Sta

rine IV, Zagreb 1872, 130—149. Текст на немач

ком je3. доноси Е. Hennecke — W. Schnemelcher,

Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Uberset

zungen I, Tübingen 1959', 348—353.

G. Millet, Monuments de VAthos. I. Les

peintures, Paris 1927, pl. 99, 3; В. Р. ПетковиЬ,

Прехлед црквених ейоменика кроз йовесницу срйскох

народа, Београд 1950, 336, 339; V. J. Djuric. Fres

ques Médiévales à Chilandar, Actes du XIo Congrès

international d'études byzantines III Beograd

1964, 78; B. J. ЪуриЬ, Визаншщске фреске y Jyïo-

cAatuju, 52; на стр. 205 доноси библиографи)у.

103 M. А. ПурковиН — В. Мошин, Игумани

манасшира Хиландара, Скошье 1940, 18—27;

М. А. ПурковиН, Срйски ейискойи и мишройолиши

cpeàneia века, Скопле 1937, 24—26; Ъ. Cmijen-

чевиК, Хумско-херцеговачка eúapxuja и ейискойи

(мишройолиши) од 1219. до Kpaja XIX века, Бого-

словле XIV (1939), 249—269; опширну библио-

графщу о Данилу доноси D. Sp. Radojicic, Danilo

Stariji, Leksikon pisaca Jugoslavije I, Novi Sad

1972, 565—566.

104 Migne, PG 36, 624.
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HHj'e устао, празна je проповед наша, празна je и вера наша",108 на васкрсенъу Христовом

оснива се нада и очекиваше сопственог ускрса.10* У празнику Васкрсеша Христовог

„славимо умртвл>ен>е смрти, адово разрушение и почетак другог вечног живота".10'

ХришКани npa3Hyjy Ускрс у спомен искугоьен>а рода л>удског страданием, смрЬу и васкр-

сешем непорочног и пречистог jaraeTa Христа,108 Kojn je хришЬанска Пасха109 — „Пасха,

Господина Пасха, од смрти ка животу, од земл>е на небо, Христос Бог преведе нас KojH

певамо победне песме."110

Када се говори о хришЬанском празнику васкрсеша, треба разликовати славл>ен>е

недел>е од Ускрса. Недела, дан Господеьи, представ1ьа седмично славл>ен>е васкрса Хрис

това, а Ускрс je ньегово годиппье славл>ен>е. Седмично je старее од годишн>ег. Недел>а

je веК прославл>ана од апостолског времена. Она je обнавл>ала успомену на васкрсеае

Христово, Koje се догодило у Taj дан. Према томе, свака неделъа je била тако реЬи Ускрс,

а свака евхариспф je славлъеше Ускрса.111

С евхарисщ'ом се увек почин>ало славл>ен>е Ускрса, за хришЬане Hajeehe TajHe

страдаша, смрти и васкрса Христова. Та Tajm се об}авл>у)е и oÖ3HaH»yje у евхаристии

на Kojoj се — према црквеном учешу — тело чисти од греха и спрема за улазак у царство

небеско. Славл>ен>е Ускрса од стране цркве евхариспном mije само cehaae на страдан>а

и васкрс, но йонавла/ъе крене жршве и васкреегьа и извршен>е спасеша л>уди. Oiüyda и

йошиче нщшеиаъа веза измену Ускрса {Пасхе) и eexapuciäuje,112 као TajHe вечног живота

(Jh. 6). Према томе, и евхариепца je славл>ен>е страдаша и ускрса.113

Цела година са CBojnM богослужением — од Влаговести, Рог)ен>а Христова, Сретиьа,

Крштеша итд. — стреми ка своме тежишту и врхунцу: Ускрсу са славл>ен>ем евхаристи}е.

Свака седмица у години са cBojnM богослужением иде ка недельи, славл>ен>у Ускрса са

eBxapHCTHjoM. Цео круг свакодневног богослужеша опет иде и стреми ка литургией,

уколико може да се врши, славл>ен>у ускрса у току jeflHor дана. Дакле, суштина бого-

служеша и црквене године je славл>ен>е ускрса Христова и евхарисщ'е: „Jep кад год

OBaj хлеб jeдeтe и чашу гацете, смрт Господину обзнан^ете, док не дог)е."114 Значи, евха-

pneraja je понавл>ан>е крене жртве, али за^едно са васкреом, вазнесен>ем итд.116

По славл»еньу, суштини, садржини и смислу евхаристща се поклапа са Ускрсом,

jep je евхариепца бескрвно понавлъанье крвне жртве на крету (paeneha са ускрсом). Она

HaTKpmbyje све остале TajHe и crojH у средишту eKOHOMHje спасен>а.11в JoeaH Дамаскин

назива евхаристщу Пасхом; зато се на литурпци пева ускршн>и канон: „О Пасхо велика,

о HajcBcraja, Христе! О Мудрости и Речи Бож)а! Да] нам да се присшф (него сада телом

и крвл>у под видом хлеба и вина) тебе причешК^емо у незалазном дану царства твога."117

На 3eMan>cKoj литypгиjи приносе се тело и крв Христова, Koja je одражаван>е вечне

небеске литурпце што се непрестано евршава у недрима Свете Tpojnne изван времена

и места на престолу горше славе. О томе треба да размишл>а верник, да сагне главу и

Ьути и да се умно npH4eiiihyje, док анг)ели служе око престола Божщег.118

105 1 Кор. 15, 14.

1 Кор. 15, 22—23.

,0' Ускрс, )утрен>а, 7. песма канона, 2. тро-

пар; вид. и синаксар Ускрса.

101 1 Петр. 1, 19.

I0* 1 Кор. 5, 7. Пасхално jaribe симболише

Исуса Христа, Kojn je распет уочи Пасхе, па je

Ускрс — ХришЬанска Пасха. Пасха je симбол

мистичног хран.еи.а самим Христом у тацш при-

чешЬа. Жртва Христова принета je jeflHOM за

сва времена (Jeep. 9, 26; 10, 12).

110 Ускрс, jyTpefba, ирмос 1. песме канона.

111 Л. МирковиЬ, Хеоршолоща или llciûopuj-

ски развишак и богослуже/ье йразника Православие

исшочне цркве, Београд 1961, 175.

11! Курзив je Moj.
lls Л. МирковнЬ, Хеоршолохща, 195. Евхари-

CTHja васкреава оне Kojn jefly и niijy од 1ье (Jh.

6, 48—54). ,,Ко je;ie Moje тело и nnje Mojy крв,

има живот вечни и ja hy га васкренути у послед

ней дан" (Jh. 6, 54).

1,4 1 Кор. 11, 26.

115 Л. МирковиК, Хеоршолохща, 195—196.

О вези Ускрса и евхариепче говори се у литур-

гщама Апостолских установа, 1аковл>ево), Марко-

Boj и др., а Васильева и Златоустова служе се и

данас (F. Е. Brightman, Liturgies Eastern and

Western I, Oxford 1896, 19, 53, 133, 329—330

и др.).

11$ Л. Мирковик, Хеоршолохща, 197.

117 Ускрс, jyTpeH>e, 9. песма канона, 2. тро-

пар. EKOHOMiija спасеша л>удског рода велича

ce у jeflHoj песми на Ускрс: „СлавеКи Teoje благо

лепно снисхог)енэе, славимо те Христе: Родио си

се од Щеве и неразлучан си био са Оцем ; постра-

дао си као човек, и вол>но претрпео крет, вас-

крсао си од гроба, да спасеш свет, Господе слава

ти" (Ускрс, jyTpcHjC, на хвалите стихире васкрене,

4. стихира; Окшиих, гл. 1, у недел>у на jvrpeiby,

4. стихира на хвалите).

118 Архимандрит Киприан, Евхаристия, Па

риж 1947, 342, 231.
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Ha rpa4ami4Koj фресци Васкрсе1ьа Христовог OBaj празник je приказан као средиште

целокупног богослужеша и целокупног живописа у цркви. На ньо] je изнесена xapMOHnja

васкрсевъа Христовог и евхаристи]'е Koja се врши у олтару.

II ПРОПОВЕД JOBAHA ПРЕТЕЧЕ У АДУ

ИЗ ПЕЪКЕ ПАТРЩАРШЩЕ И БЩЕЛОГ ПОЛ>А

Богородичину цркву у nehKoj патрщарпнци подигао je }едан од Hajeehnx српских

мислилаца у средвъем веку — архиепископ Давило II. Живопис je настао пре 1337. го

дине.11* Од MHoroöpojHHx добро очуваних композипэда jeflHa од HajHCTaiaryTHjHX je Васкр-

сенье Христово (вьекрпыш), приказано као Христов силазак у ад, на неточно} страни север-

ног свода цркве120 (сл. 35). У средн>ем делу композицще Христос crojH на разрушении

вратима ада изводеЬи оданде Адама и Еву. Иза н>их crojH праведни Авел> са пастирским

штапом у руци, а изнад адске таме су пет анг)ела од Kojnx први држи шестокраки крст.

У довьем левом делу композищце приказана je проповед 1ована Претече о Христовом

силаску а ад старозаветним патрщарсима и царевима, а у десном довьем делу окивавье

1)авола и ватра. По проф. С. Радо}чиЬу, никада — ни paraje ни касщф — нису у старом

српском сликарству са толико га^единости описане прилике у адско) тами.121

Проповед JoBaHa Претече у аду насликана je и на делимично очуваном Васкрсен>у

Христовом (вьскр«ни|), приказаном као Силазак у ад, у цркви Св. апостола Петра и Павла

111 В. Р. ПетковиЬ, Прехлед црквених сйоме-

ника кроз йовесницу cpücKoi народа, Београд

1950. 248.

1,0 Фреску су описали В. Р. ПетковиК, Жи-

войис цркве Св. Богородице у ílampujaputuju ílehcKoj,

Известия на Български Археол. Институтъ IV,

София 1927, 156—57, табл. XV; М. ИвановиЬ,

Црква Богородице Oduxuûipuje у riehxoj üaütpujap-

uiuju, Старине Косова и Meioxnje II—III, При-

штина 1963, 144, сл. 31; С. Радо)чиК, Старо

срйско сликарсйио, Београд 1966, 124. сл. 74.

Ни)едан се аутор ни;е бавио писании извором

ко)и je послужио за (шиканье Проповеди св.

JoBaHa Претече у аду.

1,1 С. PaflojMHh, Сшаро срйско сликарсшво,

124.
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у Бщелом Полу, живописано) по захтеву крал»а Милутина, измену 1318. и 1321. године122

(цртеж 12). У горшем делу композшпф je анг)ео са шестокраким крстом, десно cTojn пра-

ведни Авел>; у доньем левом делу представльен je JoeaH Претеча како проповеда Хри

стов силазак у ад старозаветним патрщарсима и праведницима (цртеж 13).

Занимлэиво je да Васкрсеае Христово у цркви Св. апостола Петра и Павла у Бщелом

Пол>у и у Богородичино} цркви у IlehKoj патри)арши]'и садржи проповед JoeaHa Претече

у аду. HflejHH распоред у обе цркве и и>ихове учене теме дало je исто лице — Данило II,

Kojn je пре избора за српског архиепископа био хумски епископ, 4Hje седиште je било

код цркве Св. апостола Петра и Павла. Данило II je био у Бщелом Пол>у од 1317. или

1318. до 1321, када je отишао у манастир Хиландар и у ньему остао три године. Као српски

архиепископ,123 подигао je Богородичину цркву у riehKoj naTpHjapuuijH.

Основни проблем у разрешаван>у ових иконографски занимл>ивих сцена било je

пронаЬи текст Kojn je учени српски архиепископ Данило II дао зографима да га пренесу

на фреску Васкрсен>а Христовог у ПеНи и Бщелом Пол>у. Како сам утврдио, то je Слово

на Велики йешак о силаску св. JoeaHa Прешече у ад од JeBceBHja, епископа александрщског

или емеског,124 Koje je веома рано преведено са грчког на словенски je3HK. JeflaH од Haj-

crapnjHx преписа je из XII века.125

„Л>ублени, добро je pehu о йройоведи Joeana Прешече у аду и како ta йишаху они шшо

беху у н>ему . . . Чу}Ше велику ша}ну. БудуНи да овде (на земли) би Госйод/ьи Прешеча желаше

и у аду биши ûpe neïa. Они щи беху у аду йишаху ïa за Госйода да ли he dohu да нас изведе

или не? . . . Завршивши ceoj живош Госйодгьи Прешеча cube у ад и йознадоше ta сви koj'u беху

у гьему : Аврам, Исак, JaKoe, Mcauja, Давид и сви свеши йророци. И йишаху JoeaHa о Гос

йоду : Иде ли да нас ослободи од ових сшрадан>а или не? Завршише се йророшшва о н>ему.

Зар nefie смрш йримиши за нас? Пророци шврНаху да Не Госйод умреши. Ми схватисмо шша

Не се доюдиши и шо йрорицасмо целом свешу. Одговори им JoeaH : Кажише ми шша

сше прорицали? Прей odïoeopu йророк и цар Давид и рече: Ja разумех да Не мирно и шихо

сиНи с неба и рекох : ,СиНи Не као роса на руно'. Исаща рече : ,Ja разумех да Не се од девочке

родиши . . .'12в

и« Исти, 109; Р. ЛубинковиЬ, Хумско ейар-

xujcKo власшелинсшво и црква Свешог Петра у

Бщедом Полу, Старинар, н. с. IX—Х/1958—1959,

Београд 1959, 123.

1,3 Ъ. Сл^епчевиН, Хумско-херцеговачка ейар-

xuja и ейискойи (мишройолиши) од 1219. до Kpaja

XIX века, Богословле XIV (1939), 249—269; М.

А. ПурковиЬ, Срйски ейискойи и мишройолиши

cpedhbeïa века, Скопле 1937, 24—26.

1,1 Научници се не слажу о 1евсеви)у Алек

сандровском или Емеском. По (едни.ма, то je исто

лице, а по другима, то су две личности. 1едни

мисле да je живео у IV веку (умро 359. године),

а други у V—VI веку. Шегова беседа имала je

поучни карактер. Грчки текст штампан je код

Migne, PG 86/1, 384—406; 510—536.

1" У Успенском собору № 1 75 и у TpojnuKoj

лаври, № 12. У збирци Хлудова налазио се пре-

пис из XIV века (А. Попов, Библиографические

материалы. I. Ойисание сборника русскою йисма

конца XII века, Чтения в Императорском общест

ве истории и древностей российских I, Москва

1879, 33—34; Усиенский сборник XII—XIII вв.,

Москва 1971). Код нас су познати многи преписи.

1едан од на)стари|их je у Панегирику, зборнику

празничних омили)а за март—август Kojn je пи

сан у последню) четврти XIII века у jeflHOM од

манастира крал>а Милутина и чува се у Архиву

1угославенске вкадемще бр. III с 19 (V. MoSin,

Cirilski rukopisi Jugoslavenske akademije I, Zagreb

1955, 97); Mihanovic, Homiliar, Graz 1957, л.

94r—99v); y My3ejy Српске православие цркве у

Београду чува се Фочански панегирик, писан

око 1445. године, л. 211v—218r; у Архиву Српске

академще наука и уметности бр. 112 (147) из
XVII века, л. 60v—69r (Jb. CrojaHOBuh, Каталог

рукойиса и старых шшамйаних кн,та. Збирка

Српске крал.евске академи)е, Београд, 1901,

192); Дам;анов зборник из бечке Царске библио

теке, писан у XV или поч. XVI века (Jb. Oroja-

новиК, Неколико рукойиса из Бечке Царске библио

теке, Гласник Српског ученог друштва LXIII,

Београд 1885, 78—88).

l" Jb. CrojaHOBHh, Неколико рукойиса из

Бечке Царске библиотеке, 78—79 ; Фочански пане
гирик, л. 211"—21 2Г. Да je JonaH Претеча пропо-

ведао Христов силазак у ад познато je из н>еговог

тропара ,,. . . благов'Ьстилъ сси и сущымъ во адЬ

Бога нвлыиагосА плот!ю, вземлющаго грЪхъ

Mïpa . . .", као и из Слова на Велику субошу од

Епифанов Кипарског Kojn говори да се меЬу

старозаветнима налази и ,,на)веЬи од свих про

рока — JobaH Kojn у утроби тамнице и онима

Kojn су у гробовима йройоведа Христа. Сугуби

Претеча — проповедник живима и мртвима

Kojn je послат из тамнице Иродове у тамницу

Адову да проповеда душама пре векова умрлих

праведника и грешника" (BajaH, 54; CeBepjaHOB,

461). О томе пишу и црквени оци: Иполит Рим

ски, De Christo et antichristo XLV (Migne, PG 10,

764); Ориген у тумачеау I Цар. 28 гл. Никифор

Калист у Црквено} ucmopuju I, 19, 21 (Migne, PG

145, 689, 696).
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Цар Давид и йророци Исаща, Зеремща u dpyïu говоре шша су Предсказали о Христу127 . . .

Ово йророци ïoeopaxy и радоваху се Прешечиноу йройоведи."123

JoeaH Претеча на фресци у Пеки у лево) руци држи свитак — симбол пророчке

и учительске делатности. Он проповеда старозаветним праведницима, а десном руком

их благосшьа. Праведни Аврам je испружио десну руку и noKa3yje да са осталим л>удима

слуша Иванову проповед. У Слову JeeceBnja Александри)ског наводе се личности ко)'има

je Претеча проповедао: Аврам, Исак, JaKOB, Hcanja, Давид и сви старозаветни пророци.128

Тим редоследом сликар их je приказао на фресци. Цару и пророку Давиду види се део

лица и круна на глави.

Иако je на nehKoj фресци проповед тованова у аду у доаем делу композищче,

она je у Слову о силаску Joeana Прешече у ад од тевсевща Алексацщщ*ског на почетку.

Управо, шегова проповед je претходила Христовом силаску у ад, Kojn je приказан у

горшем делу композицэде, а може се oöjaaorra другим делом JeeceBHjeBor Слова. То

се првенствено односи на ангеле, силазак Христов у ад и н>егово рушеше.

„. . . Понижени })аво видевши чуда Koja беху за време pacûeha Xpucmoeoï : супце йомрачи,

земла се йошресе, завеса црквена се йоцейа на два дела и каменл се расйаде, оде Аду иречему:

,Тешко мши jaÔHOMe jep сам Понижен, йомози ми. Зашвори враша да шу1)е {Христос) унушра.

Ушврди их йреворницама гвозденим'. Ад зашвори враша и бравама их гвозденим заклуча.

И гле, dofje Госйод до ада ionehu $авола, а силе {анЦели) Госйод/ье ut)axy Пред гьим. Враша

адова беху ушвр^ена. И рекоше апрели: ,Ошворише враша кнезови ваши, ошворише враша

да yl)e цар славе' . . . И рекоше силе : ,Цар славе йрошивника гони и culye да га свеже и да из

ада шведе заробллне'130 и апрели рекоше : ,Ошворише враша кнезови да ytje цар славе',,131 Ад

дрхшаше од страха. Цар Давид рече: ,Сада се исйуни Moje йророшшво. Док óejax на земли

разумех и рекох : ,Враша щедна сруши и греде гвоздене сломи1.132 Сада се заврши йисмо : ,Где

ши je смрши жалац? Где ши je, Аде, Победа?'133 Тада Госйод узе 1)авола и свеза ia оковима

нераскидивим. И йророке шведе из ада ïoeopehu: ,Идише у paj . . .' "m

Ан^ели представл^у BojcKy небеску. На фресци у ПеКи насликани су будуНи да

се у Слову JeßceBHja Александри}ског говори да су они ишли испред Христа приликом

аеговог силаска у ад. ]едан од ангела у рукама држи крст Kojn обично у овим компо-

зици)ама носи Христос. Ме^утим, пошто Христос обема рукама изводи Адама и Еву

из ада, крст држи први ан^ео; он je симбол Христове победе над адом.185

На фресци у Богородичино} цркви у Пеки приказан je Адамов и Евин син, праведни

Авел>, са пастирским штапом у руци. Он je — по схваташу цркве — био први смртник

и први мученик у роду човеч^ем, а потом je био, за}едно са родител>има, први становник

поново вракеног paja. У Епифани}евом Слову на Велику субошухз* Авел> се наводи као

жител> ада, невино yönjeH, поставши тако праслика Христовог невиног страдаша. Што

на nekKoj фресци Христос спасава из ада праведног Авел>а, поред н>егових родителе,

Jb. GrojaHOBuh, нав. „ело, 79—80; Фочан-

ски Панегирик, л. 212. ,,Ад, чувши разговор н>ихов,

рече 1)аволу: ,0 коме говоре? Ко je Taj ko¡h he

донети велику радост? О коме им проповеда не

знам, али видим да меЬу н>има влада велика

радост'. Ъаво одговори Аду: ,Нншта се не плаши

и не 6oj ньихових речи. То je велики проповедник

JoBan Претеча. Док беше на земли, много гово-

раше о човеку том (Христу) и многа зла ми учини.

Он говораше да he (Христос) спасти васе.ъену'

(Jb. CTojaHOBnh, нав. де.ю, 79; Фочански Панегирик,

л. 212v).

1,1 Jb. CTojaHOBnh, нав. де.ю, 80; Усиенский

сборник, 360.

Jb. CTojaHOBnh, нав. дело, 79; Фочански

Панегирик, л. 21 1У.

но Исти^ ST-фочански Панегирик, л. 217. У

JcBceBiijeBOM Слову се говори о препирци измену

Ада и 1)авола (Jb. GrojaHOBHh, нав. дело, 87—89).

1,1 Пс. 23 (24), 7—9. Овим цитатом ce JeBce-

ви)е користи за Христов силазак у ад, а неки

црквенн оци се н>име користе у беседама на Вазне-

сеше Христово. При вазнесен>у Христу се отва-

pajy врата неба, а при силаску у ад врата пакла.

У српском Минхенском псалтиру, писаном и илу-

минисаном у flpyroj пол. XIV века, Пс. 23, 10

илустрован je Христовим силаском у ад (J. Strzy-

gowski. Die Minialuren des serbischen Psallers der

Königl. Hof. — und Staalsbibliothek in München,

Wien 1906, Taf. XI). И Пс. 67, 2—3 такоЬе je

илустрован Силаском Христовим у ад {нав.

дело, Taf. XXIII).

132 Пс. 106 (107), 16.

Ос. 13, 14; 1 Кор. 15, 55—56; Jb. Croja-

HOBHh, нав. дело, Ий;Фочански Панегирик, л. 21 8Г.

1,4 Jb. CrojaHOBHh, нав. дело, 88; Фочански
Панегирик, л. 218г.

m Окшоих, гл. 2, у суботу на вел. вечерн>и,

стихире васкрсне на Господи возвах.

13' BajaH, 50—52; CeeepjaHOB, 460; Фочан
ски Панегирик, л. 205v—206v.
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природно je, jcp ce y 1евсеви)евом и Епифани^евом Слову говори да je он спасао правед

нике.187

Ъаво je на nehKoj фресци приказан као црно 1филато биЬе са човечщим телом и

главой. Он живи у аду, као вог)а отпалих, и збачених с неба ангела.138 БудуКи да je г)аво

оличетье греха и живи у тами, на фресци je насликан црном 6ojoM. Има крила jep je био

створен као добар анг)ео.139 По JeBceBnjy Александр^ском, Господ je г}авола свезао оковом

нераскидивим.140 Пошто су Христу обе руке заузете избавл>ен.ем Адама и Еве из ада,

1)авола OKHBajy flBojnna архангела (Михаиле и Таврило). Тако je постао немоЬан, каже

JoBaH Дамаскин.141 Тиме je приказан аегов пораз.142

Иако се у науци обично сматра да je композищф Христовог силаска у ад настала

према апокрифном Никодимовом }еванг)ел,у, оно сигурно HHje )едини нити HaicTapnjH

извор, jep текстови Св. писма и црквени оци говоре о томе. Христов силазак у ад и Про-

повед JoBaHa Претече у аду у Богородичино) цркви ПеКке naTpHjapuinje и у цркви Св.

апостола Петра и Павла у Б^елом Пол>у илустроване су према Слову на Велики йешак

JeBceBHja Александри)ског, чн]и су öpojiui преписи настали од XII до XV века, док су

преписи апокрифног Никодимовог еванг)ел>а много рег)и и махом су из XV и XVI века.

У словенском преводу опширне латинске Bep3Hje овог апокрифа143 помин>е се боравак

JoBaHa Претече у аду као и н>егово наговештававъе Христа, али се не говори да je Joean

Прешеча йройоведао у аду долазак Христов Авраму, Исаку, JaKoey, цару Давиду и йроро-

цима, шшо има у Слову Jeeceeuja Александрщско\. УПраво шу üojeduHoeiü сликар je верно

йренео на фреску у Eoiopodunmoj цркви у IJehKoj üaüipujapiuuju и у Бщелом Полу.

III ДУША ХРИСТОВА У АДУ ИЗ МИНХЕНСКОГ ПСАЛТИРА

У Минхенском псалтиру, насталом у Србщи у последил} четврти XIV века,144

на fol. 228г, илустрован je тропар Kojn се пева у недел>у после непорочних: аггаекы

ChEOÇh Оу|диВН CE 1$í\ ТЕБЕ ВЬ /фьТВЫхСк) Bh|rtVKHUJ4 | СЕ. СК/Ирь|тН0уК1 ЖЕ | СЛСЕ Kfrt|n0CTh

разорим, и сь собо|ю ада<«а| вь?д(к)вигшл и w | ада вьгкхь свовожд(ь)ша148. Тропар je

1,7 BajaH, 76—82; Север)анов, 469—471;

Фочански Панегирик, л. 21 1Г. Авел> се прославл>а

као први праведник и мученик истине KojH he

царовати вечно са Христом, старозаветним праве-

дницима, пророцима и апостолима, док he н>егов

брат KajuH бита осушен на вечно мучен>е Оован

Златоуст, 19, 6, беседа на кн»игу Поставка).

Авел> je принео жртву Богу Kojy je он примио,

затим je yönjeH и тако био принет сам на жртву

и праобразовао Христово страдание (KnnpnjaH

Картагенски, Epist, 16, De exhortatione Marlyrii).

Као први пастир, Аве.ъ je праобраз Христа, главе

стада и Доброг пастира (упор. Jh. 10, 11). Као

праведник, Авел> je праобраз невиног Христа,

Kojn je по одлуци jeepejcKHX старешина и прво-

свештеника принет на жртву, Koja je била виша

од старозаветних жртава (Кирил Александр^ски,

Migne, PG 69, 40—44 ; 70, 900). Жртва Авелева

била je прва жртва принета чистим рукама и

срцем, она je преобразовала жртву Сина бож^ег

на крсту. Авел. je на жртву принео jartbe Koje je

преобразовало Jaribe-Христа, о коме говори

пророк Hcaiija, а за Koje je JoeaH Претеча рекао

да je JarH»e Koje на себе узима грехе света (Jh. 1,

29, 36; упор. Апок. 5, 6). Невиног Авелл убио je

из зависти брат KajnH, безгрешног Христа су

распели Jeepeju. Авел. je био пастир, Христос

себе назива Добрим пастиром (Мт. 15, 24; 18,

12; Лк. 15, 37; Jh. 10, 1—27; 21, 15—17) Kojn

чува стадо enoje.

139 Ис. 14, 12; Лк. 10, 18; Апок. 12, 8—9.

139 Упор. Jh. 8, 44; Апок. 12, 9—10; 2 Сол.

2, 9.

140 Л>. OrojaHOBiih, на», дело, 98; Фочански
ûaiieiupuK, л. 218г. У Слову JeBceBHja Алексан-

др^ског на Велики четвртак о страстима Хри-

стовим каже се да Господ г)авола узе и свеза га

оковима нераскидивим и баци га у оган> неугасиви

(Mihanovic, Homiliar, Graz 1957, л. 93).

141 Migne, PG 94, 1101.

142 Апок. 20, 1—3. Христова победа над

1)аволом предсказана je у 1 Moj. 3, 15 и Пс. 67

(68), 18.

113 Л>. OrojaHOBHh, Неколико рукоыиса из

Бечке Царске библиотеке, Гласник Српског ученог

друштва LXIII, Београд 1885, 89—120, о боравку

JoeaHa Претече у аду, стр. 108—109. GrojaHOBHh

je o6jaBuo Никодимово jeean^e,be према препису из

Даяцановог зборника, писаном KpajeM XV или

поч. XVI века. Немачки текст о Христовом си-

ласку у ад доноси Е. Hennecke- Schnemelcher,

Neutestamenliche Apokryphen in deutscher Über

setzungen I, Tübingen 19593, 348—353. СкраЬену

верзщу Ннкодиновог )еванг)е.ъа oöjaBiio je Ъ.

ДаничиЬ, Dva apokri/iia evangjelja, Starine JAZU

IV, Zagreb 1872, 131—154, али се у н>ему не го

вори да je JoBaH Претеча проповедао у аду.

141 С. Рад^чиЬ, Минхенски йсалшир, Збор-

ник Филозофског факултета VII—1, Споменица

Виктора Новака, Београд 1963, 277. Минхенски

псалтир се чува у Државно) библиотеци у Мин-

хену, Cod. slaw. 4.

14i Oaaj тропар пева се и на Велику суботу

на jy'Tpefty, први тропар после непорочних иза

треке Статье.
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илустрован мшпфтуром са представом Христовог силаска у ад14в (сл. 36). Jonf1*« Штри-

говски запазио да je ова миюцатура ]'единствена, а у последнее време то je истакла и Luc-

chesi-Palli.147 Особеност ce cacrojH у сликан>у душе, са натписом 1С ХС, као повщеног

детета (како се душе обично npœ<a3yjy у xpninhaHCKoj средвъовековно) уметности, нпр.

у композищцама Успен>а Богородице), a Koja Buje насликана у другим композищцама

Христовог силаска у ад. Сликаньем душе Христове на минщатури желело се истаНи уче

нье да je он с душом сишао у ад, што je догма Цркве од почетна хришКанства.

По учешу православие цркве, Христос je, после телесне смрти на крсту на Велики

петак, сишао у ад — царство мртвих— и тамо остао три дана, све до телесног васкрсеньа

на Ускрс. Да Христос mije сишао у ад, искушьен>е рода човеч^ег било би ограничено

само на живи човечщи род, док би огроман 6poj умрлих био осушен да вечно живи у

тами и без наде на избавл>ен>е. Христос je дошао да спасе и живе и умрле, и оне Kojn су

живели на земл>и и оне Kojn су се мучили у аду.148 Христос je с душом сишао у ад и у

н>ему проповедао }еванг)ел>е душама умрлих л>уди,149 исто оно jeBarfJ&ibe Koje je пропо-

ведао живима на землей,1 50 а потом je душе старозаветних праведника из ада извео и

увео у paj.

Док je смртно тело Христово лежало у гробу, душа je била у аду, али су и душа

и тело били cjeflHHberai са н>еговим божанством. По Атанаацу Александрщском, нити

je божанство напустило тело у гробу, нити се oдвojилo од душе у аду.151 Та свуда при-

сутност Христова Haj6on>e je изражена у jeflHOM тропару: „У гробу телесно, у аду с душом

као Бог, а у Pajy с разбо}ником, и на престолу био си Христе, са Оцем и Духом светим

Kojn све испушаваш, Неописиви".16* Учен>е православие цркве о Христовом силаску

у ад сажео je HajBehn средшовековни догматичар JoeaH Дамаскин:

„Христос je умро као човек, а гъегова се света душа раздвоила од йречисшог тела, ийак

je tbetoeo божансшво осшало Hepa3ÔeojeHO и од душе и од шела, ше се шако jedna ийосшас nuje

раздвоила у две ийосшаси, jep су и шело и душа од самоХ йочешка смрши имали üocmojaibe

у ийосшаси Jloïoca. И мада су се за времв смрши душа и шело раздвоили jedno од dpyioi, ийак

се сваки од н>их сачувао, uMajyhu jedny ийосшас Логоса. И сшога je jedna ийосшас Логоса била

yjedno и ийосшас Логоса, и ийосшас шела, и ийосшас душе, jep никад ни душа ни шело нису

имали йосебну ийосшас мимо ийосшаси Логоса. А ийосшас Логоса je увек jedna, и никад две.

Следсшвено, ийосшас Христова je увек jedna. Мада се душа расшавила од шела йо месту,

ийак je ийосшасно била фдигъена са гьим кроз Логоса".153 Да би могао дочарати целу драму

Христовог силаска у ад и што jaomje приказати основну и дубоку догму Цркве, мини-

jaTypncT je као илустращцу тропара, Kojn се пева у недел>у после непорочних, у Мин-

хенском псалтиру насликао душу Христову с KojoM je он сишао у ад, али и ийосшас

J. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen

Psalters der König. Hof. -und Staatsbibliothek in

München, Denkschriften d. Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-histo

rische masse LH, Wien 1905, 85, Taf. LIX, 149.

Силазак Христов у ад илустрован je joui на Двема

минщатурама у Минхенском псалтиру: Taf. XI,

26 илустру)е псалам 23, 10, a Taf. XXIII, 50 илу-

crpyje псалам 67, 2—3. На обема мини)атурама

Христос je приказан у мандорли, а лево и десно

од н>ега налази се веЬи 6poj личности Koje се

слиюцу у ово) композицией. Ни на jeдно) од ових

миюцатура сликар HHje насликао Христову

душу.

14 ' Anastasis у Reallexikon zur byzantinischen

Kunst I, Sttutgart 1966, 147.

148 По HpHHejy Лионском {Contra haeres. IV,

22), Христос je дошао не само ради оних Kojn су

у време hecapa Тиверца поверовали у н>ега, и

Отац je промишл>ао не само ради оних i<ojn сада

живе, него за све луде уопште, Kojn су се од

почетка 6о)«ли Бога и л>убили га, и праведно и

побожно односили према ближн>има и желели

вндети Христа и слушатн шегов глас.

14> Упор. 1 Петр. 3, 18—19. О томе говоре

и Дел. ап. 2, 24—32 као и Пс. 15, 10.

140 1 Петр. 4, 6. По Атанаслцу Александри)-

ском, Господ у ад HHje сишао телом веН душом

(Migne, PG 18, 599—602). Ориген пише да je

Христос без тела проповедао л>удским душама

без тела (Migne, PG И, 865). Адам и Ева, као и

сви старозаветни праведници, у аду су били

душом, а не телом (упор. 1 Петр. 3, 19—20 и 4,

6), док их сликар приказу)е у телесном облику,

као и анЬеле, да би их л>уди бол>е могли разу-

мети.

151 Migne, PG 26, 1156.

15! Oeaj тропар свештеник чита пред кра)

проскомидэде, као и на литурпци после Великог

входа.

113 Migne, PG 94, 1097. У Дамаскиновом

Богослов/ъу Koje je преписано у XIV веку и до

другог светског рата налазило се у манастиру

Крушедолу а сада je у Myeejy Српске православие
цркве у Београду, бр. 176, л. 164v—165г ово

поглавл>е има наслов: ,,w ют шразлоучмсу прЬ-

BklTH М0В4 ВЖ[с]ТВ*у Д[$]ШЕ H II.IhTII И Bk C<HMÇk'TH

г[оспод]нн. и Нднн0«н»5 пр-ккытн скгтлвоу" (С. Пет-

ковиК, Ойис рукойиса манасшира Крушедола, Сре-

мски Карловци 1914, 128).
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Логоса/доиказану у човечи)'ем облику, Koja je свуда присутна и у исто време je ипостас

и душе и тела Христовог184.

Испод Христових ногу на мигацатури су приказане душе шесторице праведника,

у облику iioBHjeHe деце, пошто су умрла лица душом, а не телом, била у аду. По Штри-

говском, душе се налазе у саркофагу (као Адам и Ева), у KojeM се понекад приказу^у старо-

завстни праведшщи на по^сдиним средоьовековним фрескама и мюпцатурама155, што

je илустрашф текста из )еван1)ел>а: „И гробови се отворише и усташе многа тела светих

Koja су помрла."1**

Груиа ангела приказана je изван адске пеЬине. Штриговски je мислио да они плачу.

Мс1)утим, само ]сцан од н>их плаче, док су други ан1)ели зачу1}ени Христовом победой

над Адом, што je верна илустращф текста тропара: „Ан1)елски збор се зачуди (задави

ce), ivic/iajyhH тебе (Спасител,у), yöpojaHa ме!)у мртве, где разори силу смрти, и подаже

са собом Адама и ослободи све од Ада". То допун>у)у црквени песници: Христа су окру-

жавали чинови ант)елски и славили га с мртвима у аду као Творца и Господа.157 „Када

бесмртни живот си1)е к смрти, он тада умртви ад блеском божанства; а када мртве васкрее

из ада, тада све силе небеске клицаху: .Животодавче Христе, Боже наш, слава теби'."148

JonaH Дамаскпн, Migne. PO 96, 632.

111 II на друге две мншпатуре Хрнстовог

смласка у ал у Ммнхенскам псалтиру Адам и

Búa и старозаветнн праведница приказами су

како croie у саркофазнма J. Strz\go\vski, DU-

Miniaturen des serbischen Psalters, Taf. XI. 26 и

Tat. XXIII. 50).

Mt. 27, 52.
li7 Велика субота, 1утрен>е, слала и нише

после првог адедална.
li> Окшоих, глас 2, тропар.
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ТУТИЪЕВА ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ У ПРИЗРЕНУ

У Призрену, у дворишту куЬе у Улици Миладина ПоповиНа бр. 3, налази се црква

Св. Николе. Она je данас метох манастира Дечана. Цркву je подигао Драгослав (у монаш-

тву Никола) Тутик са супругом Белом 1331/32. године и обдарио je куЬама, виногради-

ма, земллм и свим што je имао пошто HHje имао деце. То се види из натписа на камено)

нлочи Koja je припадала цркви. Oßaj натпис открио je и oôjaBHO И. С. Ястребов,1 руски

конзул у Призрену, а од ньега га je преузео Jb. CrojaHOBHh.2 У време када га je JacrpeôoB

читао, плоча се налазила у зиду „дуЬана цркве Св. Tk>pî)a", ко)и се наславъао, односно

био призидан, уз отарску апсиду цркве Св. Николе. Интересантно je да Ястребов HHje

сазнао да се ту у непосредно} близини налази оштеКена црква Kojoj je плоча припадала,

него пише: „. . . мора бита да се налазила на самом том месту где je сачуван камен с нат-

писом, то jeer у дуКану цркве Св. Ъор^а".3 Када je срушен дуКан, плоча je пренета у

цркву Св. Ъор^а, звану РуновиЬа. Она се cacrojana од неколико фрагмената Koje je 1968.

открио и сакупио М. ИвановиК и пренео их у Покра)'ински завод за заштиту споменика

културе у Приштину и прекопирао калк натписа и oôjaBHO въегову реконструкщцу*.

Нема сумвъе да je плоча с натписом из 1331/32. године припадала управо цркви

Св. Николе у Улици Миладина ПоповиЬа бр. 3. Плоча се налазила у граничном зиду

дуКана и олтарске апсиде цркве, i<oja je посвеЬена светом Николи, што се види по очу-

ваном лику светитеша изнад улазних врата у цркву, Kojn се у натпису помюье као патрон

храма. Остаци сликарства noKa3yjy све стилске особине живописа тридесетих и четр-

десетих година XIV века.

Натпис уклесан у камену плочу не пружа много података о властелину Драгославу

ТутиЬу. КЪегов положа) у cpncKoj држави био je сигурно угледан пошто je био у могуН-

ности да подигне цркву и плати зографима да je ocraKajy. Он je CBojoj задужбини даро-

вао потребне рукописне богослужбене кн.иге, одежде, сасуде и иконе. Драгослав и ньего-

ва жена Бела, по ктиторском праву, HajeepoBaTHHje, су сахравъени у цркви или поред

нье и да им се „илл л'кти д^на и пожина".

О цркви Св. Николе писано je кратко, мало и узгред. Историчари су ce Hajenine

задржавали на натпису са плоче, али нису могли да одреде место где се црква налазила.

И. С. Ястребов5 je oôjaBHO натпис са плоче с o6jauiH>eH>eM: „у Призрену, у дуЬану цркве

1 Подашци за ucuiopujy срйсне цркше, Београд

1879, 60—61.

s Сшари срйски займи и нашйиси I, Београд

1902, бр. 60.

* И. С. Ястребов, Сшара Сербия и Албания,

Споменик СКА 41 (1904), 44.

* М. ИвановиЬ, Црква Св. Николе, задуж-

бина Драюслава и Беле Tyiuuh у Призрену, Проб-

леми эаштнтс и егзистентое споменика културе

на Косову и Метохи)и, Приштина 1967, 210 (50);

Исти, Прилози о сйоменицима Meíüoxuje, Ново-

брдске Криве Реке, СириниНке и НикшиНке жуйе,

Саопштеша XV (1983) 214—215, сл. 22. Ту je и

полемика са Г. ТомовпН Koja je ставила калк

натписа у своме делу Морфологща Нирилских наш

ита на Балкону, Београд 1974, 52—53, сл. 31.

Подашци за uciüopujy, 60.
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Св. ЪорЦа (40 Kopa4aja од цркве) на улици 'Папас чарши)а' узидан je на зиду дуНЩа

)'едан камен с овим натписом". П. КостиК" пише кратко о цркви и плочи: „Рекло би се

да je Taj натпис припадао цркви Св. Николе у noMeHyroj MmyrneBoj куКи, у Дечанско}

улици, Koja je преко пута цркве Св. Ъор^а." По КостиКу, не зна се да ce у H>oj служило

нре сто педесет година.7 М. А. ПурковиЬ8 мисли да се црква Св. Николе налази „можда

негде код Призрена". Ъ. С. Радо}ичиНв тврди „вал>да je била у Призрену и црква Св.

Николе, Kojy je 1331/32. године подигао Никола, а зовом мирским Драгослав ТутиЬ".

Ништа прецизщц'и HHje ни В. Р. ПетковиЬ10 „црква код Призрена (?)?". Из свега овог

се види да се нико од паучника mije одре^ешф H3jacHHO да се плоча са натписом односи

на цркву Св. Николе, задужбину Драгослава ТутиЬа, у Улици Миладина ПоповиКа

бр. 3.

После другог светског рата архитекта С. М. НенадовиЬ oöjaBHO je цртеже основе

и пресеке цркве Св. Николе. Он je ньену архитектуру датовао у XIV век и утврдио велику

сличност са црквом Св. Спаса у Призрену. Претпоставио je да би то могла бити задуж-

бина Драгослава ТутиЬа. „По живопису Kojn je у H>oj не би се могло претпоставити да

je она тако стара, али je живопис можда и мла1)и од н>е.п" Први одреЦсшце о цркви Св.

Николе пише В. J. ЪуриК.12 Ме^утим, очувани живопис, поред тачно датоване архи

тектуре и натпис у камену потврдиЬе да je у питан>у ТутиКева црква Св. Николе.

У средоьем веку у Призрену било je више цркава посвеКених св. Николи и данас

се зна где су биле пошто су очувани темел,и. Познате су цркве: капела Св. Николе, jyro-

источно од Св. архангела, задана у исто време када и задужбина цара Душана; PajKOBa

црква Св. Николе обновлена je 1857. и налази се у дворишту школе „Младен УгаревиК";

црквица Св. Николе у градиЬу Призренцу (Вишеграду) више Св. архангела, Kojy je

крал, Милутин приложив Богородици JbeBHiuKoj, а крал, Стефан Дечански je потврдио

Taj дар13 и КораКева црква Св. Николе, Koja Hnje идентична с PajKOBOM црквом Св. Ни

коле нити ТутиЬевом задужбином. Црква je претворена у цамшу.14 Све наведене цркве

су датоване, {едино je остала недовольно расветл>ена локашца цркве Св. Николе, задуж

бина Драгослава ТутиКа.

Црква Св. Николе се не види с главне улице као ни са осталих страна пошто се

налази у склопу околних зграда са }ужне и северне стране. ]ещаш прилаз je из дворишта

у Улици Миладина ПоповиЬа бр. 3. Тек када ce yt)e у н>у, види се да je то црква а не

обична зграда. Црква Св. Николе има правоугаону основу малих димензи)а. На источ-

Hoj страни има полукружну апсиду. Имала je кубе Koje je данас порушено, али су остали

делови свода и прислошени лупи. Оно што je карактеристично за ову малу цркву je то

да су кубе носила два свода на западно) и неточно} страни и два прислоньена лука на

jjoKHOj и северно} страни, а чишава ова конструкцией Почивала je на конзолама. Овакав

начин изво^ен>а кубета je врло редак и joui се налази у цркви Св. Спаса у Призрену.16

Црква Св. Николе je доста мрачна jep светлост улази )едино кроз врата. Уски

прозори (на апсиди, три на северном и два на }ужном зиду) зазидани су у време дозиг)и-

ван>а зграда уз храм. Црква je зидана сигом, ломл>еним каменом и опекой. Колико се

данас види, HHje била украшена пластичном декоращцом. Западни зид при врху, спол>а,

президан je и фугован цементом пред други светски рат. У то време ставлен je и нови

кров на две воде. Терен око цркве на западно} страни данас je доста виши него што je

првобитно био. ТутиЬева црква Св. Николе припада архитектонском типу властелин-

ских задужбина XIV века Koje су подизане у Призрену и aeroBoj околини.

• Црквени живой* Православию; Срба у При

зрену и H>eioeoj околини у XIX веку (са успоменама

писца), Београд 1928, 91.

' Исто, 81.

8 IIoüuc цркава у старо) cpñcKoj држави

(Библиотека ХришЬанског дела, 8), Скопле

1938, 38.

" О Поленику Св. Богородице Левишкс, Стари-

нар 3 cepnja, шь. XV (1940), Београд 1942, 65,

нал. 3.

10 llpeï.ied црквених ейоленика кроз йовесницу

cpûcKoï народа, Београд 1950, 218.

11 С. М. НенадопиК, Белешке са йуша йо

Кослешу, Музе>и 7 (1952) 179, сл. 5.

12 В. J. ЪуриЬ, Иконе из Jyïoc.iaeuje (каталог),

Београд 1961, 36.

13 В. Р. ПетковиЬ, llpeï.ied црквених ейоле

ника, 218.

14 П. КостиЬ, Црквени живош, 91—92.

11 С. М. НенадовиЬ, Белешке са ûyiûa, 179;

А. Дероко, Монуленшална и декоративна архитек

тура у cpediboeeKoeuoj Cpôuju, Београд 1953, 167,

сл. 219.

ПО

http://www.balkaninstitut.com



Нема података о времену када je црква Св. Николе страдала и запустела. Можда

je то било 1690. године за време сеобе Срба иод патриархом Арсением III Чарно}еви-

Нем или 1795. године када je Махмуд-паша Бушатл^а ошьачкао Призрен и разорио неке

цркве.16 Не зна се када je црква постала метох манастира Дечана. HajBepoBannije je то

било у средаем веку. 3axBaibyjyhn дечанским монасима, храм je сачуван од уништен>а.

Живойис цркве Св. Николе нще ойисан и об]авлен. Сачувана je }едва шестина фресака

и то HajeehHM делом у фрагментима. ВеНина натписа je оштеКена, сачувано je неколико.

На}бол>е су очуване фреске на западном зиду. Осим композиторе Крштеньа Христовог,

целих композищца скоро да и нема. Прилично добро су сачувани делови сцена Успеша

Богородице и Изда}ство тудино.

У олшару, у конхи апсиде, приказана je Богородица Оранша са раширеном десном

руком, лева je уништена. Обучена je у мафорион и химатион тамно црвене 6oje. Она CTojn

на постол>у. Десно од Богородице види се само крило ангела и део ореола. Сав остали

живопис у олтарско} апсиди je прэпао.

У ceßepHoj ниши, йроскомидщи, налази се до nojaca фигура св. Стефана Првомуче-

ника са дарохранилницом у лево} руци. Лице му je оштеЬено. Обучен je у бели стихар

а на левом рамену je орар. Лево од аегове главе налази се дужи натпис у шест ( ?) редова

Kojn je веНим делом оштекен. Слова су доста бледа.

На нужном зиду, у npBoj зони од истока ка западу, насликани су св. рашници : св.

Георпце Кападоюцски (Пюргиос Кападокниск) од кога je сачуван део одеКе на грудима,

св. Димишрщ'е Солунски (сты ДилштрТв Gc/i8h . . .) оштеЬеног лица. У десно} руци држи

мач а у neBoj лук и св. Прокойще (сть Прок . . .), обучен у одеКу ратника. У десно) руци

држи кошье. Лице му je оштеКено.

У flpyroj зони }ужног зида живопис je пропао. У Tpehoj зони, измену )угоисточног

и jyro3anaflHor пандатифа, сачуване су две жене са архитектурой у позадини. Десна

фигура има сличности с Богородицом. Не nocTojn довольно елемената за идентификащцу

композищце. Пошто су у на}вишим зонама сликани Велики празници, HajBepoBaTHjije

je ту сликана нека од почетних сцена овог циклуса.

На северном зиду, у npBoj зони, фреске су уништене. У flpyroj зони су биле сликане

сцене из циклуса Сшрадан>а Хрисшовог. Издщсшво Jyduuo насликано je веКим делом на

западном зиду, а ман>им делом на северном. У Hcroj зони налази се детал» Pacüeha Xpuciüo-

eoï од кога je делимично сачуван Исусов лик, тело до nojaca, лева рука и крст. На таблици

на крсту сачуван je део натписа сл&ы (цар славе). У Tpehoj зони биле су насликане Цвешч.

Сачувано je тело магарца.

На зайадном зиду фреске су на}бол>е очуване у свим зонама. тужно од улазних врата,

у npBoj зони, био je насликан архан^ео у функци}и чувара улаза у храм. Сачуван je део

аеговог тела, нимба и крила. Са северне стране улаза у цркву приказали су св. цар Конс

тантин и царица 1елена измену Kojnx je насликан часни крст. Цар je обучен у тамноцрвену

хал>ину с лоросом, круна му je богато украшена бисером и драгим камиьем. Лице царице

1елене je оштеКено. Сачувана je круна Koja се на гораим ивицама npouiHpyje. Поред н>е

може да се прочита блшл.

У flpyroj зони западног зида, изнад архангела, била je насликана композищца од

Koje се контуре jeflBa назиру. До н>е, у средний, приказано je Усйеме Богородице (цртеж 13),

на)веНа композици)а од Koje je сачуван ман,и део. Богородица лежи на одру, виде се само

ноге, остали део тела je оштеКен. Апостол Павле je carao главу на ноге Богородичине

а руке je испружио. Обучен je у хитон црвене 6oje. Изнад и позади Павла налази се седам

апостола Kojn плачу. Изнад н>их приказана je гра^евина с капителима.

Лево од Успен>а Богородице, а изнад св. цара Константина и телене, приказано

je Изда]'сшво Jydum (цртеж 14) Koje се ман.им делом налази на северозападном делу се-

верног зида. Сачуван je део натписа пр'кд. . . Спасител> je окренут полулево, брада му

je кестенэаста и кратка а коса дуга. Обучен je у хитон црвене и химатион тамноплаве

6oje. Христу je пришао 1уда да га пол,уби. Он je представл>ен као млад и леп човек. Леву

руку je ставио на Исусово раме. Око Христа се налази петнаест л*уди и BojraiKa богато

наоружаних BojHOM опремом XIV века: мачевима, копл>има, штитовима, ножевима,

мал>евима и дугам ножевима. То су во}ници и JeBpejn Kojn су дошли да ухвате Христа

'* П. КостиЬ, Црквени живош, 80—81.

111

http://www.balkaninstitut.com



Црт. 13. Призрен, ТутиЬева

црква Св. Николе: Успенье

Богородице, детал>, 1331—32.

године

у Гетсиманском врту. Позади Исуса налази се младиЬ ко'щ у руци држи дуги нож и за-

махнуо je да га убоде. Bojimim на главама има)у шлемове. Део композите Изда}ство

1удино сликано je на северном зиду. Види се неколико личности, вероватно апостола,

коje нису добро очуване. Од свих фигура на{лепше су насликани ликови Христа и 1уде.

У последн^, Tpehoj, зони западног зида представлено je Преображен* Христово

( жени.). Приказан je Тавор са три врха, на средн>ем врху crojH Христос у мандорли

од Koje се шире зраци. Обучен je у беле хал>ине. Лице му je уништено. У лево} руци држи

свитак а десном благосил>а. Лево од Спасителе на гори cTojn пророк Mojcej (/Ионси)

са таблицама у рукама, а десно, тако^е на врху планине, je пророк Или)а са испруженим
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Црт. 14. ТутиНева црква Св.

Николе: Изда)ство 1удино,

1331—32. године

рукама у ставу молитве. Лица пророка нису добро очувана. У довьем делу композшцце

представл>ени су апостоли Петар, JoBaH и JaKOB kojh леже на земл>и у разним положа)има.

У средний je JoeaH са оштеЬеним лицем. Обучен je у плаву хал>ину. Он пада на ле^а од

чудесне славе Христове, десну руку je испружио у страну, а левом руком штити очи од

jane светлости. У десном делу сцене je апостол JaKOB KojH пада на земл>у стрмоглавце.

Левом руком се ославьа на земл>у а десну je принео очима. У левом делу сцене налази

се апостол Петар, Kojn HHje изгубио присуство духа и смело подиже главу и гледа у славу

Христову.

На зайадном своду насликане су две композици)е из циклуса Великих празника.

На jyro3anaflHoj страни свода налази се добро очувана сцена Кршйшье Христово (крьцинив).

У реци 1ордану crojn Исус (10 XG) на плочи у облику крста, као на слично} композиции

у манастиру Грачаници.17 Брада му je кратка и кестевьаста а коса дуга. Преко бедара

има бело платно. Десном руком благосил>а воду }ордана, у ширем смислу воду крштевьа.

" V. R. Petkoviè, La peinture serbe du moyen

âge II Beograd, 1934, pl. LXIII.
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У гораем делу композите налази се сегмент неба из кога се шири зрак светлости на

Христову главу у 4njoj средний се налази Св. Дух у облику голуба (сл. 37). На обали

Jopflara, с Христове десне стране, стощ Jobûh Претеча (ICD) са дугой косом и брадом.

Подигао je главу ка небу и Св. Духу. Шаку десне руке ставио je на Исусову главу према

тексту песме: Какш п^осв"ктит*к св'ктилннк'ъ св*кта, какч> поиожнтъ равъ на владык» ?18

Претеча je ставио руку на Христову главу да би га погрузив у воду, а он je на себе узео

грехе света и покрио их водом 1ордана.1в JoeaH je обучен у плаву хал>ину од камюье

длаке и опасан белим nojacoM. Позади н>ега je планински масив.

На лево} обали реке JopflaHa представл>ена су три ангела Kojn су испружили руке

према Христу. Први ан!)ео je Haj6<wbe очуван, обучен je у хитон л.убичасте и химатион

црвене 6oje. Лице другог ангела mije на)бол>е очувано, а треКем ангелу je веКи део лица

уништен. Изнад ангела сликан je планински масив. У 1еван1}ел>у се не говори о при-

суству ангела при Христовом крштеньу. Ме1)утим, песме Службе на Бого}авл>ен>е потвр-

Çyjy да je BojcKa ангела окружавала Христа док се крштавао у тордану и славила с тре

петом велику TajHy.20 У егзонартексу цркве Богородице Л>евишке (1310—1314) сликан

je опширан циклус Крштенье Христово у коме су приказани и ан^ели. У цркви Св. Николе

у реци JopflaHy приказане су crpyje о KojnMa се пева у песмама на Бого)авл>ен,е као и о

рибама поред Христових ногу.

На северозападном делу свода представлена je композищца Васкрсегье Лазара.

Христос cTojn испред гроба, обучен je у хитон црвене и химатион плаве 6oje, десном

руком благосгоьа мртвог Лазара а у лево} држи свитак. Лазареве сестре клече испред

Исуса, Mapnja je ставила главу на н>егове (Христове) ноге, а Марта гледа у васкрслог

Лазара, Kojn je приказан увиден у бело платно испред едикуле гроба. 1едан човек при-

држава плочу гроба. Лево од Христа crojH група Jeepeja. Позади Исуса су три апостола

Kojn су присуствовали овом чуду: Петар, JoBaH и JaKOB. Н>ихова лица нису добро очувана.

Композищца je веКим делом одво}ена од зида и прети опасност да jeflHor дана падне на

земльу.

На темену западног свода, у медаллну, насликан je Исус Христос, великог савеша

anfjeo са крстастим ореолом. Он се помин>е у кнъизи пророка Исаще 9, 9: „Роди нам се

дете. Нзегова моН je исписана на аеговим плеКима. Богу припада сва Moh, ангелу великог

савета, оцу будуЬег века." Христос десном руком благосил>а. Обучен je у црвени хитон

и плави химатион.

На исшочном своду, на северно) страни, приказано je Вознесет Христово (Еьзш . . .)

из циклуса Великих празника. Спаситель се узноси на небо у бело) мандорли Kojy носе

апрели. Благосшьа обема рукама. Обучен je у бели хитон и жути химатион. Сачувана

je фигура левог дошег ангела Kojn je обучен у црвену хал>ину. Фреска je доста оштеНена.

У йодкуйолном Простору измену североисточног и jyroHcro4Hor пандатифа, на белом

убрусу, насликан je Нерукошворени образ Христов. Очуван je мали део лица.

На зуюзайадном йандашифу очуван je део фигуре jeflHor }еван!)елисте са юьигом

на коленима. Лице му je уништено. Ликови осталих ^евангелиста су пропали пошто je

кубе срушено, очувана je само шегова основа и делови пандатифа.

На сполыьо} страни западног зида, у лунеши изнад улазних врата, приказан je св.

Никола, коме je црква посвеНена и кощ се слика на овом месту. Обучен je у фелон и велики

омофор с крстом. Очуван je десни део светител>еве главе. Изнад десног рамена св. Ни

коле насликан je Христос до колена. Лице му je добро очувано. Обучен je у мрки хитон

и црвени химатион. Он десном руком благосшьа светител,а а левом му npeflaje }еван!)ел>е.

Пропао je лик Богородице Koja св. Николи flapyje омофор. Сличай приказ св. Николе

налази се на фресци из Kpaja XIII века у цркви Св. Апостола у nehKoj naTpnjapuiHjH.41

Прва зона храма Св. Николе првобитно je била намешена сликашу св. Закона,

ратника, врачева и других светитегьа. У flpyroj и Tpehoj зони приказан je циклус Великих

празника и циклус Христових страдала. По^едине композипэде у TyrnheBoj цркви Св.

11 Muuej за jmiyap, 6. дан, Просв)ешчени)е,

Велико ocBeheibe воде, слава и нин>е.

" Mwtej за janyap, 6. дан, jyrpeifce, 1. песма

канона, I. тропар; jvTpeibe 2. и 4. стихира на

хвалите.

20 Munej за janyap, 6. дан, велико вечернее,

стихира на Господи возвах; стихира на лити)и,

глас 8. и с)едален на jyrpeiby глас 4.

21 V. R. Petkovic, La peinture serbe du moyen

âge II, pl. LXXXV.
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Николе сводом иконографи^ом и размешта]'ем блиске су живопису у цркви Св. Спаса

у Призрену и налазе се на истим површинама зидова у оба храма.22 Фреске у Св. Николи

су у)едначеног квалитета, рад су просечног локалног сликара Kojn je умео да се при-

држава сликарства великих уметника: ни)е миьао складне пропорщи'е фигура, нити

je деформисао облике. тедино му je нeдocтajaлo способности да се домогне оригиналности.2*

Лепо су обликована лица на очуваним композищцама: апостоли из Успеша Богородице,

Христа и Jyae из сцене Изда^ство ]уцяно, 1ована Претече и Христа из Крштеньа.

Натписи на композищцама и поред crojehrcc фигура су на словенском je3HKy српске

редашвф. Код св. Геороца исписано je име на грчком je3HKy — Георгиос. Слова натписа,

по палеографским особинама, HMajy све карактеристике српске редакщце из тридесетих

и четрдесетих година XIV века.

Ш4Ш

сода»

Црква Св. Николе налази се у веома тешком сташу, кубе je срушено, кров mije

сигуран и на више места проюшпьава, зидови су напукли на више места као и камена

плоча изнад врата. Зидови су пуни влаге Koja je уништила веки део живописа и прети

опасност да уништи преостале фреске. У цркви се не врши богослужение веЬ сто осам-

десет година.24 тедан старац и старица цркву чисте, пале кандила и 4yeajy je колико

могу од дал>ег пропадаша. Они станку поред храма у куКи Koja je власништво манастира

Дечана.

Црква Св. Николе нще ставл>ена под заштиту државе иако у самом Призрену

и H>eroBoj околини има веКи 6poj споменика ман>е важности KojnMa ce nocBehyje веКа

пажн»а него што заслужу}у, док je задужбина Драгослава ТутиЬа потпуно заборавл>ена.

Пре десет година могло се много више учинити и сачувати неке композицщ'е Koje je ша-

литра веК уништила. Треба очекивати да he jeflaH од завода за заштиту и научно про-

учаваше споменика културе предузети хитне мере да се фреске у цркви Св. Николе

спасу од дал>ег пропадаша, пошто то cbo¡hm квалитетима и старошЬу заслужу{у.

* * *

После об5авл.иван>а овог рада „ТутиЬева црква Св. Николе у Призрену", 1962.

године, Покра]'ински завод за заштиту споменика културе у Приштини ставио je цркву

под заштиту државе.26 У току 1969. и 1970, по npojeKTy архитекте С. М. НенадовиНа,

приступило се рестаурацщи и конзерващци ТутиКеве цркве Св. Николе. Извршена je

рестауращца поткуполних лукова са пандатифима, куполе са осам прозора и калотом.

Кров je покривей оловним лимом. На неточно} страни цркве порушен je nocTojehH дрвени

21 В. J. ЪуриЬ, Иконе из JytocAoeuje, 61; м П. КостпЬ, Црквени жшош, 81.

Иста, Визаниппске фреске у Jytocjiaeuju, Београд , _ _ _ . .1974 61 г" Проблемы зашшише к егзиаиенцще сиоме-

ника кулшуре на Косову и Meiüoxuju, Приштина

23 Иста, Bu3aimujcKe фреске, 61. 1967,210 (50).
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киоск за рекламе биоскопског репертоара kojh je закланьао цркву и откопан je терен

до првобитног нивоа. Рестаурисани су горвьи делови источне фасаде као и облик саме

апсиде. У унутрашнюсти храма реконструисан je под од камених плоча. Под цркве je

укопан 24 см у земшу. Северну и jy>KHy фасаду цркве заклан>а}у дозидани трговачки

локали. Преостали живопис у цркви je очишКен и конзервиран.*'

После рестауращце и конзервацэд'е ТутиКева црква Св. Николе добила je cBoj

првобитни изглед и сачувана je од дал»ег пропадаша. Ca куполом црква je спол>а висока

9,60 м, а изнутра 9,30 м. До постол>а куполе црква je висока 5,80 м, купола je сгоиьа висока

3,80 м, а шеи пречник изнутра je 2,55 м. Укупна дужина цркве спол.а je 6,85 м, северни

и jyH<HH зид су спол>а дуги по 6,05 м, апсида je дуга 0,80 м. Зидови су дебели 0,70 м. Апсида

спол>а je широка 2,60 м. Ca апсидом црква je унутра дуга 5,50 м, без апсиде северни и

)ужни зид су дуги по 4,75 м, апсида je дуга 0,75 м. Храм je спол>а широк 4,38 м, а изнутра

2,98 м. Апсида je изнутра широка 1,48 м. Улазна врата су широка 1 м, а висока 1,75 м.

Прозори су високи 1,55 м, а широки 0,30 м.

" М. ФолиН и М. ЛукиЬ, Информативны

йрехмд конзервашорских радова на сйоменицима

кулшуре Косова од 1968. до 1972. године, Старине

Косова VI—VII, Приштина 1972—1973, 247—

248.
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ИКОНОГРАФЩА ЖИВОТА И ЧУДА СВЕТОГ ДИМИТРЩА

НА ФРЕСКАМА МАНАСТИРА ДЕЧАНА

JeflaH од нащоштованищх светаца je свети Димитр^е. У Солуну je записано и

одржано предаше да се он ту родио, живео и умро мученичком смрНу 26. октобра почет-

ком IV века за време владе цара Максими)ана (285—305). 1 Први храм, носвеЬен светом

Димитри)у, подигао je у Солуну 415. године2 префект Илирика JleoHTHje, а други у Сирми-

jyMy. Н>егов култ, као заштитника града Солуна, починке HajKacHnje од VI века.3 Он

се сматра заштитником, заповедником, господарем и посредником града Солуна. Постощ

чврсто верование становника да над шиховим градом непрестано бди н>ихов суграЦанин,

вечно будни и скоро свемоКни свети Димитри)'е.4

У HOBHjoj литератури наилазимо на оспораваше ове солунске традищф. IIocTojH

тврднъа да je Димитри)е био граг)анин римског Сирмщума (Сремске Митровице) и да

je ту као г)акон погублен због ширеньа хришЬанства 9. априла 304. године.5 ЬЬегов култ

je KacHHje пренет у Солун, вероватно због борбе за примат ова два града Илирика.

У crapoj cpncKoj кн>ижевности може се пратити ширенъе култа светог Димитр^а

код Срба од времена светог Саве. У Жишщу ceeiTwi Саве се каже да се клашао моштима

овог светительа и сигурно je служио у цркви Светог Димитри}а. Bpahajyhn се из HnKeje

1219. године, свети Сава je дошао у Солунски град и поклонио се светом великом чудо

творцу Димитрщу.6 После повратка с првог путовавъа по Палестини, свети Сава je бора-

вио у CBeroj Гори и манастиру Хиландару. При повратку у Cpönjy „дошао je у солунски

град и поклонио се светом Димитрщу и целивао въегову часну руку."7 Свети Сава je

прорекао оцу Симеону Неман>и: „Jep ти дошавши у Свету Гору jaenheui се Господом

као велики мироточац, подобан светом Димитри)у."8 Српски архиепископ Данило II,

пишуКи о крал»у Милутину, каже: „свагда боловаше за отечество cBoje као свети Ди-

MHTpHje."9

У среднтовековно} Србщ'и и Македонии култ светог Димитров био je велики

због близине града Солуна. У том периоду подигнуто му je осамнаест цркава и манастира,10

1 Migne, PC 116, 111— 1 1 1 8i_ Ф. БаришиК,

Чуда Димишри/а Солунско! као uciüopujcKu извори,

Бсоград 1953, 16.

« Migne, PG 116, 1124; Ф. БаришиК, Чуда

Димишри]а Солунског, 1 6.

» Migne, PO 116, 1127; Ф. БаришиИ, Чуда

Димишри)а Солунског, 16.

* H. Delehave, Les recueils antiques des miracles

des saints. Anal. Bol. 43 (1925), 57—64; Л. Мирко-

Biih, Хеоршолоща или HcüiopujcKu развишак и

6о10Служен,е йразника Православие исшочне цркве,

Београд 1961, 74.

4 H. Delehaye, Les légendes grecques des saints

militaires, Paris 1909, 103—108. Cf. Ф. БарншнЬ,

Чуда Димишри)а Солунскох, 16; Б. Фер)анчнЬ,

CupMujyM у доба Визаншще, у кн»изи: Civitas

sancti Demetrii Сремска Митровица, Сремска

Митровица 1969, 36—37.

* До.ментИ)ан, Живоши ceeüioia Саве и ceeüioia

Симеона, превео Л. МирковиЬ, Београл 1938,

121; Живош ceeüioia Саве од Teodocuja монаха,

Старе српске 6norpa<pnje, превео M. БашиЬ,

Београд 1924, 186.

' Доментоцан. Живоши ceeüioia Саве и ceeüioia

Симеона, 164.

' Доменти)ан, Живоши .... 292.

' Архиепископ Данило, Живоши кра.ьева и

архиейискойа срйских, превео Л. МирковиЬ,

Београд 1935, 106.

10 М. А. ПурковиК, Пойис цркава у cüiapoj

cpücKoj држави, Скопле 1938, 21—22.
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од KojHX су на)познати]'е црква Светог Димитрщ'а у ПеКко) патри)арши]и и Марков ма-

настир код Скошьа. Подигнуте су му и живописане две капеле.

Циклус светог Димитр^а у средньовековно) Србщи и Византщи слика се на фрес-

кама у XIV веку. Тако je сачуван циклус од десет композици)'а у Митрополии у Мистри,11

Koja je била посвеКена овом свецу. Црква je подигнута измег)у 1304. и 1310. године.

Код Срба HajcTapnje сачуване фреске из циклуса светог Димитpиja налазе се у

jy>KHoj капели цркве Богородице Л>евишке у Призрену, Koja je ньему посвеКена. Сачу

ване су само три сцене: Свети Димитров пред царем Максими]аном, Нестор no6er)yje

Jlnja и Смрт (Успенье) светог Димитр^а.12 Фреске су сликане измену 1310. и 1313. године.

Циклус светог Димитрэда сачуван je у цркви nocBeheHoj овом свецу у IlehKoj патрщар-

ши}и, Kojy je подигао архиепископ Никодим измену 1316. и 1324. године,13 а осликана

je око 1345. године.14 Сачувано je шест сцена из XIV и из XVII века.15 У Марковом

манастиру код Скошьа, Kojn je почео зидати крал, Вукашин, а довршио га крал> Марко

око 1376—1381. године,16 циклус светог Димитри)а сликан je у припрати, изнад циклуса

светог Николе.17 Све сцене циклуса постале су видллюе после чишНеша фресака.

Црква манастира Дечана посвеКена je Вазнесен>у Христовом. Подигнута je измену

1327. и 1335. а живописана je до 1350. године.18 Крал> Стефан Дечански сигурно je много

поштовао светог Димитрща, заштитника водника и ратника и помагача у борби против

непри}ател,а, пошто му je посветио северни параклис (капелу) уз бочни брод цркве у

манастиру Дечанима. ]ужин параклис крал> je посветио светом Николи Kojn му je по-

вратио вид за време заточеништва у Цариграду.19 У манастиру Дечанима сачуван je

HajonuiHpHHjn циклус посвеНен светом Димитрщу у српском и визанпцском сликарству

средньег века. Он има дванаест сцена, од Kojnx су четири {едино сликане у овом мана

стиру. Хронолошки Кемо описати све сцене а юьижевним изворима oöjacinmi н>ихов

садржа}.

Прва сцена je насликана на северном зиду параклиса Светог Димитрща и Hrrycrrpyje

noratyaj како Свеши Димишрще daje милосшин>у. Композищца се не cpehe у другим српским

и BH3aHTHjcKHM средшовековним храмовима. Она je доста оштеКена. Свецу се глава )едва

назире. Он седи на средини сцене. Обучен je у хитон и огртач. С десне стране свецу при-

лазс четири сиромаха KojnMa je преко бедара платно, а плеКа су им делимично покривена

11 То су компознцще: Свети Димитрще

учи народ (Migne, PG 1 16, 1 176), свети Димитрще

пред царем Максимщаном, свети Димитрще у

тамници, свети Димитрще благоси.ъа Нестора,

Борба Нестора и Jlnja, Нестор убща Лща, Нестор

пред царем, Смрт Нестерова, Смрт светог Ди-

митри)а и Погреб светог Димитрща (G. Millet,

Monuments byzantines du Mistra, Paris 1910, 12,

pl. 69—70).

,г Д. ПаниЬ и Г. БабиЬ, Богородица .Ъсвишка,

Београд 1975, 68, цртеж 29 на стр. 137. О ииклусу

о светом Димитрщу на икони, минщатурама и

уонште вид. A. Xyngopoulos, 'О úitofoytjaipaiós

xvx/.oç rfjç C"J'/c r°v áyiov AnfinTQÍov Thessaloniki

1970; о овом циклусу у српским црквама и мана-

стирима cf. V. J. Djuric, L'art des Paléologues et

l'Etat serbe, Art et société à Byzannce sous les

Paléologues. Venise 1971, 188, n. 40.

11 Г. СуботиЬ, Црква св. Димишрща у IlehKoj

ûaiûpujaptuuju, Београд 1964, I, X; С. Радо)чнК,

Сгйаро срйско сликарешво, Београд 1966, 121; В. J.

ЪуриЬ, Визаншщске фреске у Jyioctaeuju, Београд

1974, 58.

14 Г. СуботиЬ, Црква св. Димитрща, XI ; С.

Радо)чиК, Старо срйско сликарешво, 121; В. J.

ЪуриЬ, Визаншщске фреске у Jyïoc/iaeuju, 58, нап.

62 на стр. 209.

14 Фреске су приказане на северном и jyn<-

ном зиду: Свети Димитрще пепред пара Макси

миjaita (Г. СуботиЬ, Црква св. Димитрща, сл.

48—49), Свети Димитрще благосил>а Нестора

(Г. СуботиЬ, Црква св. Димишрща, сл. 46), Борба

Нестора и Лща, Светог Димитрща боду кошьем,

Смрт светог Димитрща и Свети Димитрще од-

бща Словене од Солуна (В. Р. ПетковиЬ, Прехлед

црквених ейоменика кроз йовесницу срйскох народа,

Београд 1950, 251). Сцене: Нестор noôehyje Лща,

Смрт св. Димитрща, Молитва архиепископа

JeBceBiija пред моштима светог Димитрща (доньи

део) и Свети Димитрще брани Солун (дон>и

део) сликао je Георгиje МнтрофановиЬ 1619—

1620. године (S. Petkovic, Zograf Georgije Milro-

fanovié и Peèkoj patrijarSiji, Glasnik Muzeja Kosova

i Metohije IX, Pristina 1965, 241, сл. 6).

" Л. МирковиЬ и Ж. ТатиЬ, Марков ма

насшир, Нови Сад 1925, 3; С. Радо)чиЬ, Старо

срйско сликарешво, 156—160; В. J. ЪуриЬ, Визан

шщске фреске у Jvxocacxmju, 80, нап. 105 на стр.

218—219.

17 Сачуване су сцене: Свети Димитрще пред

царем Максимщаном, Свети Димитрще чита

Свето писмо, Свети Димитрще благосил>а Несто

ра, Нестор убща Лща и Смрт Нестора (Л. Мирко

виК и Ж. ТатиЬ, Марков манасшир, 72; В. Р.

ПетковиЬ, Прехлед црквених ейоменика, 183).

11 В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани I, Бео

град 1941, 1—18; Исти, Прехлед црквенгхх ейоме-

iniKa, 86—87; В. J. ЪуриЬ, Визанхйщске фреске у

]ухославщи, 56—58. нап. 60 на стр. 207—208.

'* Сшаре срйске биохрафще XV ti XVII века

Цамблак, Константин и najeuje, превео Л. Мнр-

ковиЬ, Београд 1936, 7—8, 14—15.

1 18

http://www.balkaninstitut.com



платном Koje придржава^у на грудима.20 Прва двощца су окренута свецу са испруженим

рукал1а у ставу молбе, а треНи и четврти pa3roBapajy. На лево] страни сцене налазе се

четири личности, тако1)е у ставу молбе. Двощца су голобради а треКи има браду. Четврта

фигура je млада жена. Радша се дешава у унутранпьости граг)евине, чищ су зидови при-

казани у позадини и на н>има je крст (сл. 38—39).

Миниьенье В. Р. ПетковиНа21 да композицща представл>а Изливанье мира из све-

чевих MOUiTHjy не може се прихватити пошто je свети Димитров приказан како седи

на клупи. Hnje приказан како лежи у Кивоту, нити се изнад кьега налазе кандила и свеН-

н>аци. Нема ни кивори)а изнад моштщу, нити из н>их тече миро за исцел.ен>е болесних.

Л>уди Kojn прилазе свецу не моле се чудотворним моштима веН прилазе човеку Kojn

je у животу.

Композищца сигурно itirycrpyje тренутак када Свеши Димишрще daje милосшшьу

сиромашнима и приказу}е florafjaj из аеговог живота. Свети Димитрщ'е je пре доласка

цара Максими{ана у Солун предао своме слузи Лупу све CBoje иман>е и богатство: злато,

сребро, драго камен>е и хал>ине, што му je било остало од родител>а, да их разда убогима

и невол>нима.22 Пошто je дародавац Димитров, н>ега je сликар приказао на фресци.

У HrcOTHHOBoj беседи се таког)е говори о овом florarjajy: „И желеЬи да у свему буде са-

вршен, раздаде беднима сву cßojy имовину Kojy je праведно стекао."23 О дечанско] ком

позиции узгред je писао А. Ксингопулос. Он Hnje уочио десни део композипцце Kojn

je В. Р. ПетковиЬ публиковао без легенде испод фотограф^е,24 на Kojoj се виде четири

сиромаха како прилазе светом Димитри)у. Фреска je jeduHciueeua у циклусу свешог Ди-

Muùtpuja. Она има донекле аналоп^у на икони светОг Димитрща са житщем из цркве

Свете 1елене из Миконоса (Ciclada), из средине XVI века. На H>oj je сликана сцена

Свеши Димишрще сшавла новац у руке сиромашнима. У лево} руци држи кесу, а десном

flaje новац Tpojmm л>уди испред себе. И ова композищф je }единствена28 по миихгьешу

А. Ксингопулоса. Композищф дечанске фреске и композипэда на икони се различу

у детал>има, у 6pojy и распореду фигура.

Друга сцена се налази поред претходне и npHKa3yje Молигиву свешог Димишрща

Богу (Сты Дн/иитрик май Ел), Koja се дога^а у унутраппьости граг)евине. Светац crojH

на постол>у (супаденеуму) окренут десно, са испруженим рукама на молитву. Из сегмента

неба се шири jeflaH зрак у коме се налази рука Господина Koja благосил>а Димитрщ'а, што

je знак да je услишио шегову молитву. Испред свеца crojH пулт и на ньему отворена кньига.26

Ова сцена je приказана на ковчежиНу (реликвщару) из манастира Ватопеда, из XII века.27

Гра^евина npm<a3yje место у Koje je био затворен свети Димитри}е. Он je у тамници хвалио

и славио Бога. Пред посечен>е светог Димитри)а BojHHUH су ушли у тамницу и затекли

га где CTojn и моли се.28

Tpeha сцена je Свеши Димишрще благослови Несшора da yöuje JIuja (Сты висв/шть

Нктофа да 8вык Лига). Светац седи и благоешьа Нестора Kojn му се моли. У позадини

се види jeflHO дрво као чемпрес.29 Ова композшпф се налази поред сцене Свеши Ди

мигирще daje милосшшьу и честа je у н>еговом циклусу.

У Солуну je цар Максими}ан прирег)ивао игре и представе, jep je имао jeflHor мег-

данц^у Лща Kojn je противнике бацао на усправл>ена кошьа. Meí)y гледаоцима био je

млади хришЬанин Нестор, Kojn je одлучио да иза1)е на мегдан цину Ли}у. Али je пре тога

отишао своме учител>у Димитри}у у тамницу и замолио благослов да би у борби могао

победити. Светац га je благословио и рекао му: Ли}а Ьеш победита, али Кеш за Христа

пострадати.30

80 В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II,

Београд 1941, таб. ССС.

» Исшо, 58—59, табла CCXCVIII.

12 J. С. ПоповиЬ, Житп/а ceeiûux за окшобар,

Београд 1977, 564.

" Plotini archiepiskopi Thessaloncensis, Lau

datio, ed. Theophilos Ioannu, Mvi¡/ieia áyioÁoytxá,

Venetia 1884 , 44.

** В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II, таб.

ССС.

** A. Xyngopoulos, 'О e'ixovoyocufixúi xvxí.ói

т/J; {(ufj; Tov áyíov Ar¡fir¡i(¡iw, Thessaloniki 1970,

38—39, pl. VII.

" В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани И,

58, таб. CCXCVIII.

A. Xyngopoulos, BvSamvóv хфшИюг /iezâ

roí 'Ayíov Aiinijxoíov, AijxaoXoytxij eftj/tegii 1936,

112—113.

28 Велики* минеи чешии, Спб 1880, стуб.

1885.

" В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II,

59, таб. ССС.

30 Великим минеи чешии, стуб. 1872, 1885—

1187.
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Чешврша сцена je Ceeiûu Несшор yóuja JIuja (Оты Hector оуш Лоуи). У средньем

делу композинэде приказана je арена за борбу, са четири степенице. Лево crojH Нестор

са штатом у neBoj руци, а десном je одбацио Unja и он пада полег)ушке. Испод н>ега се

налазе кошьа и секире врховима окренутим увис, на Koja су се набадали побег)ени и на

Koja he се opyr)a он набости. У гораем делу у позадини je тробродна гра^евина из 4njer

отвора вири jeflaH човек. То je царска ложа (tribuna imperialis). Доле су приказана врата

(curceres) кроз Koja су излазили тркачи и остали спортисти на хиподром. Композищца

je на западно) страни ступца, ko¡h се налази )ужно од средаег зидног пиластра на ceeepHoj

страни цркве.31 Приказ борилишта одговара опису у свечевом житщу. Представлен

je Kpaj борбе. „Дошавши до позорнице, Нестор je рекао: Боже Димитриев, помози ми!

Изашао je на мегдан Jlnjy, оборио га и бацио на оштра кошьа, где je тешки пин ускоро

нашао смрт."32

Пеша сцена je По1уб,ъен>е ceeuioï Несшора (сты Нестоек о^сккновенк bkic(tk). Она се

налази испод композищце Свети Нестор yönja Jlnja. На брежулжу у средний сцене crojH

Нестор обучен у BojmiHKy опрему. Руке су му везане. Целат je замахнуо мачем да му

одсече главу. У позадини су зидине града, изнад 4Hje Karaije у лунети види се лик архан

гела.33 Поред Нестора су два дрвета и граг)евина са три брода. Зограф je композицщу

приказао према кгьижевним изворима. Цар je наредио да Нестора, као хришКанина,

одведу на западну страну града код Златних врата да му протектор Минуцэдан одсече

главу.3*

Шесша сцена je Мученишшво ceeiûoï Димишрща. Она je насликана на западном зиду

западног TpaBeja изнад фигуре светог naxoMHja. Композищца je доста оштеЬена. У десном

делу седи на клупи свети Димитр^е, левом руком се наслонио на н>у, а десну руку je

подигао увис (изнад главе), да би му sojimim проболи копл>ем ребра, као Христу на крсту.

Светац je у бело) хал>ини. Иза светог Димитри)а crojH погнуте главе н>егов слуга Луп,

Kojn у лево} руци држи свечеву крваву халину. С леве стране прилазе Bojmmn и копл>има

боду у ребра Димитри$а. У горньем делу помал,а се Христос у nonpcjy и пружа руку према

свецу држеКи мученички венац35 (цртеж 15).

Када су BojHHirn у тамници проболи кошьима светог Димитрща, н>егов слуга Луп

узео je ризу свечеву оквашену крвл>у нъеговом, а прстен н>егов умочио у крв. Н>има je

чинио многа чуда и исцел>ивао сваку болеет.36

Седма сцена приказу)е како Ейарха Илирика уносе у храм Ceeiûoï Димишри/а ради

исцелена (Юфарх"сь йен <ии се сты Димитрик вь сн-fc (глаго)лк приди кк Со(л»нь) вк х$лмь

/иои и здравк БйдЕшн w нЕД8га). KoMno3Hunja се налази на средньем зидном пиластру северног

зида цркве. У средини два младиЬа носе старог човека, Kojn их je рукама обгрлио. У

пратньи се налази join пет лица.37 У позадини je архитектура (сл. 40).

Натпис изнад композици)е не flaje податке о томе Kojer епарха je свети Димитров

исцелио. У житщу и чудима свечевим помин>е се епарх Илирика Марзан, а у жип^у

епарх Леонтще. Епарх Mapnjan био je тешко болестан, цело н>егово тело од главе до

ногу било je прекривено ранама и rHojeM. Лекари га нису могли излечити. Да би се спасао

болести, douiaojey храм Ceeiûoï Димишрща, као utiûo му je свешац зайоведио и постао здрав.38

Писац чуда {Miracula S. Demetril 1) почин>е jeflHOM старом причом Koja, како каже, „кружи

по 4HTaBoj Македонии и Илирику",39 о чудесном оздравл>ен>у префекта Марзана. Као

дагьи доказ истинитости ове приче, писац ynyhyje на натпис мозаика ko¡h се налази „изван

оне цркве Kpaj стадиона".40 Године 1907. у цркви Светог Димитр^а (тада je била цамща)

откривен je на олтарском пилону мозаик Kojn je представл>ао префекта MapnjaHa с Бого-

31 В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II, 59,

таб. CCCI; С. Радс^чиИ, Od Дионисща до лишур-

ïujch-e драме у н»егово) кн>изи Узори и дела сшарих

срйских умешника, Београд 1975, 113— 114, сл. 14.

32 Велики минеи чешии, стуб. 1872.

33 В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II, 59,

CCCI.

34 Migne, PG 116, 1197; Великия минеи че

шии, стуб. 1888. Munej за окшобар, 26. дан, на

великом вечерши, на Господи возвах, 3. стихира;

на лити)и на слава, стихира.

31 В. Р. ПетковиЬ, .Манасшир Дечани II, 58,

таб. CCLXXII.

3* Великия минеи чешии, стуб. 1872, 1886,

1888—1889; A. Xyngopoulos, 'О éixovoyoaiftxái

xvx?Mc, 28—29, pl. III.

37 В. Р. ПетковиЬ Манасшир Дечани II, 58,

таб. CCLXXXVI.

3Í Великия минеи чешии, стуб. 1904—1905.

3» Migne, PG 116, 1124.

Migne, PG 116, 1220.
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Црт. 15. Манасшр Дечани: Мучеништво светог Димитри)'а, пре 1350. године

родицом.41 MapnjaH je истори^ска личност, био je префект Илирика са седиштем у Солуну.42

Чудо се догодило после изградн>е базилике Светог Димитрща (то jeer посте 415. године)

Kojy je подигао епарх Jleoirmje.

Излечение MapnjaHa и jambaje светог Димитрща приказано je на ковчежиЬу из

манастира Ватопеда из XII века.43 HajeepoBaTHHje je да je на фресци у Дечанима пред

ставлено исцел>ен»е гфефекта (епарха) Марщана. Ако то HHje тачно, што je мавъе веро-

ватно, на фресци имамо приказано оздравл>ен>е епарха Илирика Jleoirraja о коме се у

свечевом житщу опширно говори. Пошто je био много болестан, аегови л>уди су га

на носилима однели у Солун и положили на место на коме се налазило тело светог

41 Ф. И. Успенский, О внов открытых мо

заиках в церкви св. Димишрия в Солуни, Известия

Русскаго Археологическаго Института в Констан

тинополе 14 (1909), 14—15, таб. XIV.

" Migne, PG 116, 1124—1128; Ф. Баришик,

Чуда Димишрща Солунског, 36.

43 A. Xyngopoulos, BvLavjivóv Htfimxlàiop, 123.
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Димитрща. Одмах се исцелио и устао здрав. У знак захвалности, Jleoirraje je свецу подигао

велику базилику, а н>егове мошти су биле положене у ковчег окован златом и сребром

и украшен драгим каменей. При повратку куЬи понео je са собом свечеву хал>ину натоп-

л>ену (обагрену) н>еговом крвл>у. Потом му je у Сирми}уму подигао базилику.44

Осма сцена je Свеши Димишрще сйасава Солун од глади (сты ДнлштрТк пукнт ко^авиь).

Она je насликана на северном зиду апсиде параклиса светог Димитр^а, изнад лика светог

Стефана. Комлозищца приказу)е лаг)у на површини MopcKoj и у ftoj седи и слава jeflaH

голобради младдК Kojn десном руком држи крму. На врху катарке вида се корпа за осма-

трача. Испред младиЬа crojn свети Димитров и говори му48 (сл. 41). У опису чуда (Mira-

cula S. Demetri I 8) Ka3yje ce да je глад y Солуну и околини наступила после аварско-

-словенске опсаде Солуна, дакле после 586. године. Варвари су опустошили читаву око-

лину. У градску луку нису пристизале лаг)е трговачке jep се било прочуло да je град

nao. 46 Прва лаг)а са житом била je спасоносна jep су после №е допловиле и друге. Власник

те лаг}е био je неки трговац Стефан. Он HHje стигао у солунску луку случа)но него по

заповести великомученика Димитри)а.47

Девеша сцена je Свеши Димишрще йодиже Налу кулу града Солуна. Нема натписа.

Насликана je на )ужном зиду апсиде параклиса светог Димитрщ'а, изнад лика светог

Николе. Приказан je Солун опасан бедемима. Напред се види градска капща, десна кула

изнад кагаце накренула се да падне. Испред куле crojn свети Димитр^е у оделу Boj-

ничком и обема рукама подупире ову кулу. Иза кула и кагпф налази се тробродна црква

са три крста и звоником, као и jeflHa црква кружног облика (сл. 42). На фресци je, иако

схематизовано, верно представлен средоьовековни Солун, а не неки средоземни, запад-

н>ачки град.48

У опису чуда (M'racula S. Demetri II 3) пише да после смрти архиепископа JoeaHa

наиг)оше земллтреси.49 Узастопни таласи потреса понавл>али су се више дана. Kyhe

су пропадале „као лаг)е на узбурканом мору". Земл>а се л>ул>ала „као пщан човек". Оште-

Кен je чак и део градског бедема. Л>удских жртава mije било. Оближши Словени мислеКи

да je град сасвим порушен, без оруж)а су пошли да OTKonaBajy из рушевина имовину

граг)ана, aim када су стигли, затекли су зидине читаве. Вратили су се куКи празних руку.40

Чудо се догодило око 630. године.51 Ова композишца не налази се у другим монумен-

талним споменицима српског и BH3aHTHjcKor средн>ег века.

Десеша сцена je Свеши Димишрще одагна Кумане од Солуна (сты Дижитрик изводе

К&мнс кои xTtX0V пр-кзк нофь OortSHh оукрасти). Она je насликана на западном зидном

пиластру северног зида. Приказан je схематизовано и верно град Солун окружен беде

мима и кулама. У граду се налази тробродна базилика са звоником. Свети Димитрфе

CTojH на зиду поред две куле, у лево} руци држи мач, а десном руком држи кошье и боде

у лице jeflHor непрщател>ског BojHHKa. На зид су поставл.ене лествице на KojnMa croje

Bojmiira.52 Слична композищф налази се у цркви Светог Димитрща у nehnoj патрфар-

шщп, и у сажет^ем облику на ватопедском ковчежиКу.53

На фресци je приказана аварско-словенска опсада Солуна 586. године (Miracula

S. Demetri I 13—15). To je био HajBehn рат Kojn je икада задесио Солун.54 Bofja Авара

44 Ве.шкия минеи чешии, стуб. 1889—1891,

1897, 1903—1904.
4i В. Р. ПетковиК, Манасшир Дечани II,

58—59, таб. CCXCVII.

" Migne, PG 116, 1252.

4Т Великия минеи чешии, стуб. 1905—1906.

1939—1943. Несташнца жита у Солуну и другим

градовима (Miracula S. Demetri I 9) била je кра-

jeM 610. године (Ф. БаришиК, Чуда Димишрща

Солунског, 42—43, 70).

4* В. Р. ПетковиК, Манасшир Дечани II, 59,

таб. CCXCIX; A. Stojakovic, Quelcs représentation

de Salonique dans la peinture mèdiévele Serbe, Хашат-

îjutov èiç 'Araaráoior, К. 'Oqî.uvôov II, Athènes

1964, 25—48. Ту je наведена и сва crapHja литера

тура коja се односи на прикаэиван>е града у цик-

лусу Св. Димитров.

*' Migne, PG 116, 1348.

" Migne, PG 116, 1345—1348; Ф. БаришиК,

Чуда Димишри)а Солунског, 81, 100— 101.

51 Ф. БаришиК, Чуда Димишриза Солунскох,

139.

6S В. Р. ПетковиК, Манасшир Дечани II, 58,

табл. CCXCV; A. Stojakovic, Queles représentation,

25—48.

53 A. Xyngopoulos, Bv^avzirór xißvnMör,

124—125.

i4 Migne, PG 116, 1285—1301; Ф. БаришиК,

Чуда Димишриуа Солунског, 56—57. У Чудима се

говори и о опсади Солуна од стране Словена.

Свети Димитр^е je око 584. спасао Солун од

пет хшъада Словена (Miracula I, 12, Migne, PG

116, 1373—1276; Ф. БаришиК, Чуда Димишрша
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je нешто тражио од цара Мавриюца (582—603), али je н>егов захтев био одби)ен. Он je

сакупио велику Bojcny и кренуо на Солун. Било je више од сто хшьада Bojmwa. Они су

дошли без буке пред зидине града 22. септембра.56 Чим je освануо дан, варвари су нава-

лили на бедеме. Тада се десило чудо. Првог варварског eojuma, xoju се йойео лесшвицама

на ведем, сшрмоглавио je свеши Димишрще. То чудо je заплатило варваре и они се пову-

коше и рази^оше по околини града гоьачка}уки je. Описан je тежак положа) Солуна.

Посада je била малобро)на. У граду je харала куга „све до месеца jyлa". Префект града

отишао je у Хеладу, док су многи прваци из префектуре Илирика били отпутовали у

престоницу на поклон>ен>е цару. Град за чудесно спасаье треба да захвали гюмоЬи велико

мученика Димитрща. Joui пре доласка варвара архиепископ JeecTainje уснио je сан у

коме му je предсказана сва несреЬа Koja пределен граду, и наговестио коначни спас.56

Jedanaecma сцена je Bmuja Илусшрща о ан^елима koju доносе налог сеемом Димишрщу

да найусши град. Нема натписа. Сликана je у апсиди параклиса Светог Димитрш"а изнад

прозора. У десном делу насликана je крипта светог Димитрща са саркофагом на коме

лежи светац (свети Димитр^е) са раширеним рукама у ставу молитве. Изнад саркофага

се налазе киворщум и кандила, а поред н>ега свеКн>аци. У левом делу на вратима крипте

cTojn свети Димитри)е (о а(гиос) Д1<митрюс). Окренут je лево и живо разговара са два

ангела Kojn croje пред шим.67 Ан1)ели су обучени у стихаре са лороросима (сл. 43).

Ово je jeflHa композици)а из два дела. Крипта са саркофагом Hnje вертикалном

лишцом oflBojeHa од crojehe фигуре светог Димитр^а и ангела, што среКемо на свим

композшццама у параклису Светог Димитрща. Десни део композшцф не може бити

сцена Успение (Смрт) светог Димитр^а jep се она у XIV веку нигде овако не npHKa3yje.

У капели Богородице Лэевишке у Призрену Успенье светог Димитрща je приказано

без KHBopnja, кандила, свеКн>ака и епископа. Само je приказан светац на одру са раши

реним рукама.88 У визанщском рукопису из Библиотеке Bodleian из Оксфорда, Q = Cod.

gr. Th. f. 1, fol. 55г, на мигафтури светац je приказан како лежи на одру. Позади ньега

се налази више епископа KojH служе опело. У позадини je KHBOpnjyM. Рукопис je преписан

и украшен мишфтурама за време деспота Димитри)а Палеолога измену 1322. и 1340.

године.59 Композищ^а je настала под утица}ем песама из Службе светом Димитрщу 26.

октобра.

Док je Солуну претила опасност од непр^ател.а, у ньему je живео побожни човек

Илустрще. Он се молио у цркви Светог Димитри)а да заштити град од непри)ател»а.

У визщи Koja му се приказала видео je да су у цркву ушла два младиЬа слична царским

телохранителлма. Били су то ан^ели Бож}и. Они су упитали слугу где се налази господин

што овде живи. Он им je показао свечев гроб. Свети Димитрще им je изашао у сусрет

и имао je изглед какав се ви!)а на аеговим иконама. Аш)ели су рекли сведу: Господ нас

je послао TBojoj светости, HapeÇyjyhn ти да напустиш град и одеш к н>ему, jep он xohe

да град преда непр^ател>има. Димитри}е je одговорио: „Тако ли xohe Владика свих

да град буде предат непрщателэима Kojn не Bepyjy у н>ега . . . Покажи, Владико, сада

милост cBojy на овом граду, и не HapeÇyj ми да га оставим. Ти си ме поставио за стражара

овог града . . . дщ ми да душу CBojy положим за жителе ньегове. И ако они погину, нека

погинем и ja с н>има. Господе, не погубл>у) град у коме се призива име TBoje . . ." Рекавши

то, свети великомученик ylje у гробницу и свешшени ковчег се затвори. Ан1)ели су постали

невидоьиви.60

Солуискох, 49—50). Групе словенских племена

щъачкале су Грчку, jerejcua острва и део мало-

ази)ске обале, а потом су крадем 614. и почетном

615. опседале Солун {Miracula II 1, Migne, PG

116, 1325—1333; Ф. БаришиЬ, Чуда Димишргуа

Солунског, 81, 85—86, 139).

" Migne, PG 116, 1285.

" Migne, PG 116, 1285—1301; Plotini archi-

episcopi Thessaloncensis, Laudatio, ed. Theophilos

Ioannu, Mvrifitta áyioXoytxá, Venetia 1884, 49.

47 В. Р. ПетковиЬ, Mauaciüup Дечани II, 58,

таб. CCXCVI.

58 Д. ПаниЬ и Г. БабиК, Богородица .Ъевишка,

цртеж 29, стр. 137.

5* A. Xvngopoulos, 'О ÙKoroynai'txôç xvx/.uç,

29—30, пл. III.

,0 Migne, PG 116, 1315—1321; Великия минеи

чешии, стуб. 1873—1874, 1891—1896, 1908—1910.

RnycTpnje je о свом виЬешу обавестио сугра1)аые

Солуна. Сви су призивалн у помоК светог Дими

тров. Седмог дана непр^ател, се повукао. Они

су видели човека на белом КОН>у и у као снег

белом оделу. Тако je свети Димитров одагнао

непри)ател.е.
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Сликар се верно држао кньижевног извора, приказао je свечев гроб и шегов излазак

из шега, да би разговарао с анЦелима. Свети Димитри)е raije напустио град Солун Kojn

je био у опасности.81

Ова композищца у српском и византийском сликарству сликана je само у Дечанима.

Дванаесша сцена je Свеши Димишрще боде (йробада) койлем ôyïapcKoï цара Кало]ана

(сты Ди<нитрик проводЕ ц$а Каиогаиа ЗагсцшУна). Она je насликана на неточном зидном

пиластру. Свети Димитрще je приказан на брегу како jame на кошу, у flecHoj руци држи

дугачко кошье KojnM боде у грло KarcojaHa (Скило}ана), Kojn тако^е jame на кошу. Цар

je приказан уманьених димензща у односу на свеца. Kaлojaн je обучен у Bojmi4Ky одеЬу,

на глави има бели шлем. У позадини се налази стеновит пе)заж.82

Фреска се односи на чудо Koje се догодило октобра 1207. године. KaJiojaH, цар

загорски, разорио je многе визант^ске градове по Tparajn и Македонии. Цариград су

држали Латини. Он je дошао с великом BojcKOM до Солуна, отечества светог велико

мученика Димитрща, у коме н>егове мошти леже. И не постиди се светости светога,

нити се поколеба због чудеса Koja ce floraîjajy поред шегове свете раке, него помишл>аше

како he Солун разорите и опустошите. Али светац не дозволи да постагне cBoje празно-

умне намере, нити да баци стреле и извади opy>Kje. Jep чим до1)е до града, jaBH му се

свети Димитров HMajyhn страшно кошье у руци и удари га у знак (= знак, обележ}е)

и Бож)им судом од невидоьиве муке у ерцу умре, напрасно еврши. Тако свети Димит-

pnje сачува неповре^ен град. Непр^ател^ска BojcKa се повукла и понела тело свога

цара.83

О овом floraljajy писао je савременик Ставраюф како се света Димитри}е, као

заштитник и чувар града, jaBHO на кошу бугарском цару и одмах га пробо док je спавао

у шатору на брежульку.84 Уметник je био доследан вековном иконографском предашу

сликара да се убиства обично дешава)у у борби под отвореним небом па je на дечанско}

фресци тако приказао смрт цара KanojaHa.

Центар у коме су створена MHoroöpojHa юьижевна дела о светом Димитри)у je

махом Солун. У ньима су описани деталей шеговог живота и чуда коja су се дешавала

на шеговом гробу. Српски монаси и свештенство, при одласку на ходочашКе у Солун

или у манастир Хиландар, могли су се упознати с ньима. Тако су у народу кружиле приче

о животу и чудима овог свеца. Кньижевна дела су послужила као основ за опширно

илустрован>е шеговог циклуса у базилици Светог Димитрща у Солуну на мозаицима и

фрескама Kojn су у малом ópojy допрли до наших дана.85 Може се са сигурношКу pehn

да je сликана декорапэда ове цркве послужила као инспирац^а за настанак жити)а светог

Димитри)а на иконама, фрескама и мишфтурама.

НеКемо расправъата о томе одакле су били сликари манастира Дечана, }едног

од на)монументалнщих ерпских споменика средоьег века. Циклус светог Димитри)а

сликао je зограф Cpt).8*

Ктитор фресака у Дечанима цар Душан, српски архиепископ и духовници били

су добро упознати са опширним житием светог Димитрща, што сведоче четири компо-

зищф, Koje су, колико се до сада зна, jçimHO сачуване на фрескама Дечана. То су сцене:

Свети Димитр^е flaje милостивьу, Света Димитрще спасава Солун од глади, Свети

Димитров подиже палу кулу града Солуна и Визща Илустрща о ан^елима Kojn доносе

11 О томе вид. Migne, PG 116, 1388—1389.

,г В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II, 58,

таб. CCXCV.

83 Великая минеи чешии, стуб. 1901—1902.

Опис чуда светог Димитрща са царем Кало)аном

унео je монах Теодоаце у Живош свешога Саве,

Сшаре срйске биографи/'е, превео М. БашиЬ, Бео-

град 1924, 161—162.

64 Опширни)'е податке о смрти Кало)ана према

Ставраки)у доноси A. Xyngopoulos, 'О ¿ixoroyna-

yixeiç xvxXos, 43—44. О овоме вид. и С. Маслев,

Славянскише нападения срещи Солун в „Чудесата

на св. Димитьр и тяхнота хронология йроф. А.

Бурмов" Известия на Института за българска

история 6 (1956), 671—691.

>ь О базилици Светог Димитри)а као центру

за формиран>е циклуса светог Димитров опширно

расправдьа A. Xyngopoulos, 'О ¿txoyoyoa<pixóg

xvx?.og, 53—63.

" Ъ. Мано-Зиси, Jedaii зайис кайишела из

Дечана — иейод фреско-слике ЗачеНе Каиново,

Старинар,_Ш cepnja, V, 1930, 185—191 ; С. Радо)-

чиК, Majcüiopu cutapoî cpfiCKoi сликарешва, Београд

1955, 37—39.
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налог светом Димитр^у да напусти Солун. Из литературе Koja je могла послужити као

подлога за илустраци)*у овог опширног циклуса у Дечанима значащо je nocrojafte у ма-

настиру два преписа рукописа Чти Mimej из XIV века. То су Чти MHHej за септембар-

-новембар, српске редакгвф из средине XIV века и Чти мине) српске редакщце из 1350/60.

године." У манастиру Пиви налазио се Чти мине) за октобар, преписан 1360/70. године.*8

Они садрже опширна житаца светаца и рано су преведена на старословенски je3HK. 1едан

од HajcTapnjHx преписа je Супрасал>ски зборник из XI века.

Фреске у параклису Св. Димитри)'а у Дечанима су верна илустрахцф юьижевних

извора. Први Kojn их je описао В. Р. ПетковиН HHje дао ньихову иконографщу. Насто-

]али смо да o6jacHHMO садржа}е свих сцена, нарочито оних Koje се ретко cpehy, служеЬи

се гаьижевним изворима.

*т Д. БогдановиЬ Инвеншар Иирилских руко-

йиса у JyiocAotuju (XI—XVII пека), Београд 1982,

бр. 2202 Дечани 94 и бр. 2198 Дечани 95.

" Исшо, бр. 2199, Цетшье 64.
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ЛОГОС-ХРИСТОС КАО ТВОРАЦ СВЕТА НА ФРЕСКАМА

МАНАСТИРА ДЕЧАНА

Циклус сцена i<oje илустру^у Ствараше света у српском монументалном сликар-

ству jeflHHo je сачуван у манастиру Дечанима. Можда се зато у стручно) литератури сус-

pehe ми1шьен>е да je настао под ymuajeM уметности Запада, али се при том 3aHeiwapyjy

чин>енице да су теме Стваранье света, живот Адама и Еве и Кн>ига Постан>а (Генезис)

веома рано почели да се илустру)у у византщским мшпцатурама. У VI веку налазимо

их на минщатурама Котонове Библще (Cotton-Bibel)1 и Бечком Генезису {Wiener Genesis),2

преписаним у Византией. У Византии су украшени и преписани и рукописи са илустра-

ци;ама Октатеуха: Vatican gr. 747 из XI века и 746 из XII века,3 из Смирне,4 Capaja у

Цариграду5 и из библиотеке Лауренщцане у Фиренци Plut . V 38, ko¡h ce flaTyje y XI или

XII век, да наведемо само неке, ко)и сведоче да je Стваран>е света било омщьена тема у

скрипторщумима Визанще. Ова тема представл>ена je и у уметности Запада: Асбурн-

хам Пентатеуху (Ashburnham Pentateuch) Националне библиотеке у Паризу из VII века,6

Цедмонс Генезису {Caedmons Genesis) из Оксфорда из XI века,7 Каролиншко)' Библии

из Британског My3eja Add. 10.545 из IX века и каролиншким библщама,8 Милштетер

{Millstetter Genesis) и Бечки Генезис писани су на старонемачком }езику KpajeM XII века,

а украшени су мишпатурама Koje су копиране са визанписких предложена.9 Митцату-

рама ове теме украшен je рукопис Hortus aeliciartm der Herrad von Landsberg, преписан

1 J. J. Tikkanen, Die Genesis Atosaiken von

San-Marco in Venedig und ihre Verhältnis zu den

Minialuren der Cotton Bibel, Acta Societatis Scien-

tiaram Fenicae XVII (1889), 207—357; O. Demus,

Die Mosaiken von San Marco in Venedig, Baden bei

Wien 1935; K. Weitzmann, Observations on the

Cotton Genesis Fragments. Late classical and medievel

Studies in honor of A. M. Frend, Princeton 1955,

112—133. Исти, The Mosaics of San Marco and

Cotton Genesis, y: Venezia e I'Europa, Atti del XVIII

congreso internationale di storia delVarte Venezia,

12—18 septembre 1955, Venezia 1956, 152—153;

O. Demus, The Mosaics of San Marco in Venice 2,

Washington—Chicago 1984, 76—79, 95—114.

1 H. Gerstinger, Die Wiener Genesis I—II,

Wien 1931.

3 R. Devreesse, Codices Vatican graeci III

(1950), Vatic, gr. 746, 261—262; Vatic, gr. 747, 263.

* J. Strzygowski, Ded Bilderkeis des Kosmas

Indikopleasten und Oktateuch. Nach Hss. der Biblio

thek zu Smyrna, Leipzig 1899; D. S. Hesselling,

Miniatures de TOctaieuque grec de Smyrna, Leyden

1909.

5 Ф. Успенский Константинопольский Сераль-

ский кодекс Восмокнижия, Известия Русскаго архе-

ологическаго института в Константинополе XII

(1907), 1—254; К. Weitzmann, The Octaieuch of

the Seraglio and the History of its picture Recension,

Actes du Xe Congrès d'Etudes byzantines, Istanbul

1957, 183—186.

' G. von Gebhardt, The Miniatures of the

Ashburnham Pentateuch, London 1883; A. Gra

bar, Chistian Iconographie, Princeton, Bollington

Series XXIV, 10, 1968, fig. 222—223.

7 I. Gollancz, The Caedmons Manuscript of

Anglo-Saxon biblical poetry, Junius XI in the Bod

leian Library, Oxford 1927.

* A. Boint, La miniatura carolingienne, Paris

1913; W. Köhler, Die karolingischen Miniaturen,

Bd. I, 1—2, Teil, Berlin 1933.

• H. Menhardt, Die Bilder der Millstälter

Genesis und ihre Vervandlen, ,,Beitrage zur älteren

europäische Kulturgeschichte", Band III, Festschrift

für Rudolf Egger, Klagenfurt 1954, 248—371; H.

Voss, Studien zur illustrierte Millstätter Genesis

(Münchener Texte und Untersuchungen zur deut

schen Literatur des Mittelalters, Band 4), Mün

chen 1962, 1—226.
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измег)у 1 167. и 1 195. године.10 Циклуси Стваран>а света Koje су радили византи)ски умет-

ници и вьихови локални помагачи налазе се на мозаицима Палатинске капеле у Палерму11

(1154—1166), у катедрали у Монреалу (1175— 1 189)12 и у слепо) куполи атрщума цркве

Светог Марка у Венецищ из двадесетих година XIII века.13

Циклус Генезиса илустрован je у катедрали у Отранту, Баптистерщуму цркве

Св. Фраше у Фиренци, на западном порталу манастира Андлау {Añilan), XII век, на

рел>ефу на фасада катедрале у Модени, Св. Зенону у Верони из 1139. и другим. Сцене

из кньиге Генезиса приказане су на бронзаним вратима Koja су раг}ена у Византии или

под утица^ем византи^ске уметности: катедрале у Хилдесха)му и Аугсбургу (XI век), Св.

Зенона у Верони, катедрали у Монреалу и Пизи (XII век), цркви у Ахену и MajHiry.

На палиоту од слоноваче у Салерну (XII век) приказано je више сцена из Стваран>а све

та.14 У уметности средшег века циклус Старанье света и Кн>ига Посташа-Генезис били

су омил>ене теме. НЬима се величала моК Бога творца и приказивала HCTopnja л>удског

рода од праоца Адама.

Стваранъе света било je занимтьива тема за визанпцске теологе. О Шестодневу

(Хексаемерону) писали су опширна дела Васили)е Велики, Григорэде Ниски, 1ован Злато

уста, Кирил Александрией!, Ориген, Северин Гавалски, Писида, JoBaH Егзарх бугарски

и други писци. Позната су и тумачен>а блаженог Августина, Амвросща Миланског и

других западних теолога. У српским средньовековним рукописима преписи Шестоднева

нису ретки.15

На великим зидним површинама цркве манастира Дечана приказано je више од

двадесет великих циклуса, па не изненаг)у)у ни илустращф Кн>иге ПостаньаТенезис

са четрдесет шест сцена. Ту je приказано Ствараше света, као и догами из живота Адама,

Еве, Каина и Авел»а, Ламеха, праведног Hoja, Аврама и 1осифа.1в Циклус Ствараша

света у Дечанима сликао je зограф „Срг) грешни".17

СЦЕНЕ СТВАРАНэА СВЕТА

Циклус Сшваранъе слеша починъе на првом пол>у свода западног травеа испред парак-

лиса Св. Димитрща. На npeoj сцени првог дана Ствараша света насликан je Исус Хрис

тос (HG XG) Kojn je профилом окренут надесно; он обема рукама развща небески свод у

облику jeflHor огромног свитка. Има нимб у облику квадрата. Натпис je сачуван дели-

мично ИСКОНИ СТВОРИ.18 Друга сцена првог дана ствараша представлена je на се-

eepHoj страни травеа. Пред Христом Kojn има нимб у облику круга и квадрата CTojn ог

ромен сноп свешлосши према Kojoj je испружио руку у гесту говора. Изнад сцене je натпис:

P(4t бь да воуд-Ьтк и бы св'Ьть (1 Moj. 1, З).19 На неточно) страни истог свода насликано

je како Творац odeaja свешлосш од шаме и ствара дан и ноН (1 Moj. 1, 4—5). Христос je нас

ликан у средини у фронталном ставу. Тело му je окружено овалном мандорлом, иза

Koje се лево и десно, горе и доле виде крила. Исус je испружио обе руке у страну, раз-

10 А. Staub — G. Keller, Herrade de Landsberg,

Horms Deliciarum, Strassburg 1901; J. Walter,

Herrade de Landsberg, Hortus Deliciarum, Strass

burg—Paris 1952.

11 O. Demus, T)ie Mosaics of Norman Sicila,

London 1949, pl. 26a—28a.

,s Исшо, pl. 93a, 96a.

1S Вид. нап. 1.

14 H. Aurenhammer, Lexikon der christlichen

Ikonographie I, Wien 1959—1967, 36—37; Lexi

kon der christlichen Ikonographie IV, Rom, Frei

burg, Basel, Wien 1972, стуб. 99—123; M. Frazer,

Churches doors and the gate of Paradise; byzantine

bronze doors in Italy, Daberton Oeks Papers 27

(1973), 145—163.

15 Д. Драго^ловиЬ, Хексаемерони у средневе

ковые) cpûcKoj кн>ижевносши, Кн>ижевна исторща

VIII 30 (1975), 165—181 ; Д. БогдановиЬ, Каталог

Нирилских рукойиса манасшира Хиландара, Бео-

град 1978, бр. 405,188, 402, 403, 408 и 416; Д.

БогдановиН, Инвеншар hupwicKux рукойиса у Jyio-

славщи (XI—XVIII века), Београд 1982, бр. 2210,

2211, 281, 284 и 310.

" V. R. Petkovic, Die „Genesis" in der Kirche

zu Defani, Actes du IVе Congrès international des

études byzantines, Sofia 1936, 48—56; Исти, Ma-

насшир Дечани II, 46—49, 66.

" В. J. ЪуриЬ, Визапшщске фреске у Jyïocjia-

euju, Београд 1975, 207. Ту je и сва старика лите

ратура.

1в В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II,

таб. CCLII. О иконографии неба вид. A. Grabar,

VIconographie du Ciel dans l'art chrétien de l'Anti

quité et du haut moyen âge, Cahiers archéologiques

30 (1982), 5—24.

" В. P. ПетковиЬ, пав. дело, 46, таб. CCLII.
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ABajajyhn дан, насликан лево као )една алегори)ска л>удска фигура са крилима и букти-

н>ом у руци, од hohu, насликане десно као алегори)ска фугура с 1фидима, Koja држи бук-

тшьу окренуту надоле. Персонификапэда дана профилом je окренута према Богу, а пер-

сонификапэда ноЬи му je окренула ле!)а, окреЬуЬи уназад и главу према н>ему. Од натписа

сачувана je само последша реч . . . НОЩЬ (сл. 44).20

Ова последила сцена првог дана Стваран.а света има CBojy симболику. Христос je

творац светлости Koja je везана за Исуса као ньегова типолопца. Супротност му je тама.

„У Логосу беше живот и живот беше светлост л»удима."21 Он je „светлост Koja светли

у тами и тама je не обузе".22 Исус je рекао: „Ja сам светлост света; ко иде за мном неКе

ходити по тами, него he имати животну светлост".23 Пошто je Христос светлост и светло-

давац, н»ему je окренута алегорэдска фигура дана-светлости, док му je персонифика1ода

ноНи-таме окренула лег)а.

Симболи, односно персонификащф дана и ноКи сликани су у Дечанима у л.удском

облику с крилима и буктинюм у руци. Они ce anœajy на исти начин, али без крила, у

визанщским октатеусима: из Capaja, fol. 27г24 и Ватиканске библиотеке 747, fol. 15г. Höh

je приказана као женско лице са спуштеном буктишом, а персонификаци^а дана пред

ставлена je као младиК с подигнутом буктишом, а лице je окренула ка руци Бож)о} Koja

OflBaja светлост од таме.25

У куполи Баптистерэдума цркве Св. Фран>е у Фиренци персонификацще дана

и ноКи приказане су као наге fle4je фигуре. Прва je црвене а друга плаве 6oje.26 Haj-

CTapnja персонификацща ноКи у византщско} уметности налази се у рукопису Нацио-

налне библиотеке у Паризу gr. 139 из IX века.27

Христос у мандорли у Дечанима mije представлен само при првом дану Стваран>а

света; мандорлу има и на композшщама, увек другог облика, Ствараньа животин>а (у обли

ку квадрата са три зрака), Ствараша Адама (у облику ромба с два крака) и Стшра&а Еве

(овалног je облика с четири зрака).28 На свим композици]ама на KojHMa je сликан у ман

дорли Христос има округли нимб.

Христос je сликан у мандорли у Цедмонс Генезису, fol. Ir из XI века и Бечком

Генезису kod. 2721 и у октатеусима из Смирне, fol. 2г и из Библиотеке Лауренщцана

из Фиренце Plut. V 38, fol. 1г.29 На фресци у Дечанима око Христове мандорле у сцени

Ствараше светлости и таме првог дана сачуваии су делови крила ангела, а око мандорле

на MHHHjaTypH Октатеуха из Фиренце приказани су хорови ангела. Мандорла представл>а

божанску славу у Kojoj се Христос приказу)е на новозаветним композицэдама: Преобра-

жен>а Христовог, }авл>ан>а Христа после васкрсен>а, Вазнесен>а, Силаска у ад, Успен>а

Богородице и GpauiHor суда. На дечанским фрескама и мтнфтурама мандорла (гло-

pnja) значи славу i<ojy je Бог Отац дао Сину, зато што га je волео пре ствараша света.30

Слава Бож)а засветлела je у лицу Исуса Христа31 и огледа ce у aeroBoj свемоЬи32 и де

лима.33 Христос je Господ славе.34

У композици^ама Ствараша света Христова испружена рука у ставу говора из-

ражава иде)у да je он свет створио pe4jy: „Pe4jy Господином небеса се створише, а духом

уста шегових сва Bojci<a шихова. Jep он рече и постаде; он заповеди и показа се."35 Свет

je створен руком: ,,'Moja рука je све створила, казао je Бог.'38 ,Боже, ми смо дела руку

TBojHX.'"37 Десница Бож)а je симбол стваралачке моКи и слика се у сегменту неба од Haj-

г" Ишю, 46, таб. CCLII.

" Jh. 1, 4.

» Jh. 1, 5.

13 Jh. 8, 12; 9, 5. Ja сам дошао на свет као

светлост, да ни)едан ко\н eepyje у мене не остане

у мраку (Jh. 12, 46; упор. Ис. 42, 6; 49, 6; Лк.

2, 32; Jh. 3, 19; Дел. ап. 13, 47).

Ф. Успенский, нав. дело, ПО—111; упор.

пап. 4.
,s Ф. Успенский, нав. дело, 110—111, таб.

IX, сл. 12—13; J. Lassus, La création du monde

dans les Octateuques byzantins du douzième siècle,

Fondation Eugène Piot Monuments et mémoires

LXII, 99—100, pl. IIb.

»• J. J. Tikkanen, нав. дело, 220, Taf. II, 11.

г; D. Talbot Rice, Kunst aus Byzanz, Mün

chen 1959, Taf. IX.

г" В. Р. ПетковиЬ, нав. дело, 46, таб. CCLIII,

CCLV, 1.

" J. Lassus, нав. дело, 95—96.

90 Jh. 17, 24; vnop. Jh. 8, 54; Дел. an. 3, 13;

Филип. 2, 9; JeBp. 2, 7; 3, 3; 1 Петр. 1, 21; 2

Петр. 1 , 17. Слава Бож)а показала ce v Христу

(Ис. 40, 5; 60, 1; Jh. 1, 14; 13, 21). "

31 2 Кор. 4, 4—6; Кол. 2, 9.

" 2 Moj. 15, 6; Рим. 6, 4.

" Пс. 8, 1; 17, 1.

3J 1 Кор. 2, 8.

" Пс. 32 (33), 6; упор. 1 Moj. 1, 3, 6—8;

Jeep. Il, 3; 2 Петр. 3, 5.

34 Ис. 66, 1—2; Дел. ап. 7, 40, 50.

" Ис. 64, 8.
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старших времена хришЬанске уметности. У Дечанима рука Христова има симбол говора

и стваралачке моНи.

Дечанске фреске су особене по 6pojy сцена и по)единостима и различу се од компо

зитна Сгвара&а света на мозаицима XII и XIII века и на мишцатурама у октатеусима

XI и XII века. Hnje нам цил> да пронаг)емо главни предложак по коме су сликане фреске

у манастиру Дечанима. IIocTojH разлика измег)у композищф на мозаицима и оних на

минщатурама; сцене на мини)'атурама нису {еднообразне, нити су сличне онима на моза

ицима. Први дан Ствараььа света представлен je на мозаицима: у Палатинско) капели

у Палерму приказана су за]ещю три догаг)а)а: ",У почетку створи Бог небо и земл>у',

,Дух Бож)и ношаше се изнад воде' и ,Рече Бог нека буде светлост.' " У полукругу неба

насликано je nonpcje Бога творца у лику Христа, Kojn благосшьа. Од ивице неба шире

се зраци светлости.38 У катедрали у Монреалу у горн>ем делу je nonpcje Бога творца у

виду Христа у nojr/кругу неба, Дух Бож)и у виду голуба лебди изнад воде у Kojoj се на-

лази глава старца. У десном делу композицще приказан je Бог како седи на кугли света

и благосил>а групу ангела од Kojnx се шире зраци.39 Поставка да су анг)ели створени пре

матерщалног света овде je jacHO исказана. Отуда шихово стваран>е Hnje представл>ено

на мозаицима у Палатинско} капели и цркви Св. Марка у Венеции и на илустрацшама

октатеуха о KojHMa овде расправл,амо. Ово се o6jainH>aBa тврднлм „сви анг)ели nocroje

воле-м Оца, ушли су у биКе детством Сына, и усавршили се присуством Духа."40

На мозаицима цркве Св. Марка у Венеции приказане су две сцене: Дух Бож)и

лебди над водом и Христос благосил>а две кугле од Kojnx се шири по шест великих зра-

кова. Црвена кугла значи дан, а плава Höh. Исус нема браду, има крстасти нимб; у руци

држи штап на чщем врху се налази крст.*1

MHHHjaType у октатеусима се различу у приказиван>у првог дана стваран>а света.

Бог творац представлен je само на npBoj мишцатури Октатеуха из Фиренце и Смирне.

На илустрапэди из Фиренце, fol. lv Христос je приказан како седи на престолу окружен

мандорлом плаве 6oje. Око нега се налазе хорови ангела. Од руке Бож)е шири се зрак

испред кога je широко пол>е светлости. То je одва)ане светлости од таме.42 На минща-

тури у Октатеуху из Смирне, fol. 2г приказан je Бог Ветхи денми са крстастим нимбом

обучен у светлу халлдау и окружен мандорлом. Рукама придржава круг у коме се налазе

четири мала круга. Представлено je стваране неба и земл>е.43 На минщатурама Окта

теуха из Capaja, fol. 26v као и Vatic, gr. 746, fol. 19v, y горшем делу, y полукругу, прика

зано je небо y коме ce налази рука Бож}а Koja изражава акт стваран>а. Поред руке се шире

три зрака светлости. У дон>ем делу представлена je земл>а без o6nn4ja. У води се налази

глава старца дуге косе и браде Koja се не cpehe на другим мшщатурама."

Друш дан Стваран>а света илустрован je у Дечанима на }ужно} страни свода травеа.

Ту je Христос приказан како сшвара небески свод (небо) додиром леве руке, а десном по-

Ka3yje доле (сл. 44). Натпис гласи: и нарече Бь tbiçak ибо h вид-fc Кь гако довро (1 Moj. 1, 8).

„Небо Ka3yje славу Бож)у, и дела руку негових je свод небески."*5

Разлике у приказу овог florar)aja у Дечанима и на другим илустращцама су видне

и разноврсне у детал>има. У Палатинско} капели у Палерму Христос crojH иза неба и

небеског свода Koje je приказано у облику великог круга са зупцима у коме се налази

вода. 44 У катедрали у Монреалу изнад Бога творца представлен je полукруг у коме je

вода Koja се налази и испред ногу Бож{их.47 У цркви Св. Марка у Венецщи испред Хрис

та налази се велика лопта око Koje je вода.48 Свод небески je представлен на мишфту-

рама октатеуха: Vatic, gr. 746, fol. 22г, 747, fol. 15v, Смирне, fol. 5r, Capaja, fol. 28r49 и Фи

ренце, fol. lv50.

39 O. Demus, The Mosaics of Norma Sicily,

pl. 26a.

31 Исшо, pl. 93a.

40 JoeaH Дамаскин, Migne, PG 94, 869.

41 O. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 108, pl. 108—109.

41 J. Lassus, пав. дело, 95—97.

43 Исшо, 96—97.

44 Ф. Успенский, пав. дело, 109—1 10, таб.

IX, сл. II; J. Lassus, пав. дело, 97—99, pl. Па.

45 Пс. 18 (19), 1; Рим. 1, 20; A. Grabar,

L'Iconographie du Ciel, 5—24.

44 О. Demus, The Mosaics of Norman Sicily,

pi. 26a.

47 Исшо, pl. 94a.

44 О. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 109, pi. 110.

4* Ф. Успенский, пав. дело, 1 1 1 ; J. Lassus,

нав. дело, 101—105.

50 J. Lassus, нав. дело, 95.
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ТреКи, четврти и пети дан Ствараша света илустровани су у Дечанима на другом

пол>у свода травеа. Tpehu дан приказан je на две композиторе. На северно) страни реб-

растог пол>а насликано je Сшваршье койна и мора. Натпис je: и çeme Еь да с<мнеть et вода иже

под(ь) нвЧи (1 Moj. 1, 9). 81 Христос crojH с испруженом руном. Из сегмента неба шире се три

зрака. На jy>KHoj страни свода представлено je Сшваран>е флоре: траве, бшьа и дрвеЬа.

Христос CTojn у jeflHOM стеновитом пе)зажу. Од шегове испружене руке на све стране

H36nja растшье. Доле, десно види се алегори)ска фигура Земше у л>удском облику, док

се у горшем делу налази полукружии сегмент неба (сл. 45). Натпис гласи: и (ъече Еь да

прозевнЕТь зелми трава ст-Ьняю (1 Moj. 1, 11).82 Персонификашф Земгье у ncroj компо

зиции Hnje представл>ена на мозаицима и минщатурама Октатеуха. Она се слика у ерпском

монументалном сликарству у композитуама Страшног суда, Что Teöje принесем Христе

и Хвалите Господа.

У симболици хришКанске ир.е]с прва три дана Ствараша света и три зрака у сег

менту неба у Дечанима Mopajy се тумачити као праслика Св. TpojHU,e и тродневног ле-

жаньа Христа у гробу.

На композипдфма у Палатинско} капели у Палерму приказани Бог благосиша

траву, дрвейе и море као и у катедрали у Монреалу.8* У цркви Св. Марка у Венеции

треКи дан Ствараше света приказан je на две сцене. На npBoj Христос благоешьа велику

куглу Koja се ослаша на земл>у око Koje je море. На flpyroj сцени Христос ствара траву и

дрвеЬе.84 На миюцатурама Октатеуха Vatic, gr. 746, fol. 23г, 747, fol. 16r, Capaja, fol. 29v

и Смирне, fol. 5v8S y горшем левом делу представлено je небо у облику полукруга, а у

дошем десном пол»у налазе се море и земша из Koje расте дрвейе.

Чешврши дан Ствараша света илустрован je у Дечанима на западно) страни свода

травеа. Фреска je много оштеЬена, али ce pacno3Hajy алегори)ске crojehe фигуре дана

и Hohu у л>удском сблику, Koje се налазе на фресци Ствараша света првог дана. Овде

оне симболишу видело дана — Сунце и видело ноЬи — Месец (1 Moj. 1, 16—19). Из

сегмента неба, ko¡h се налази у горшем делу, шире се два зрака. Средина сцене je сасвим

уништена (сл. 45). 84

Ствараше Сунца, Месеца и звезда приказано je на мозаицима. У Палатинско) капели

у Палерму Христос благоешьа и додируче небо обасуто звездама, на коме се налазе Сунце

и Месец57 као и у катедрали у Монреалу.88 У цркви Св. Марка у Венеции Христос

благоешьа небо са звездама. У горшем левом делу неба црвеном 6ojoM приказана je шудска

глава са зрацима — персонификащ^а Сунца, а у дошем десном делу тамноплавом 6ojoM

представлена je глава — персонификащ^а Месеца.89 На мини)атурама у октатеусима

Vatic, gr. 746, fol. 24v, 746, fol. 16v, Смирне, fol. 6r, Capaja, fol. 31r и Фиренце V 38,

fol. 2v y горшем делу, y облику полукруга приказано je небо са звездама на чщим се иви-

цама налазе nonpeja, персонификаци)е Сунца и Месеца у шудском облику, а у дошем

пол>у MHHHjaType je земша, дрвеЬе и море.80 О представама Сунца и Месеца у cpncKOj

средшовековно) уметности писано je у Hauioj cipy4Hoj литератури.81 Сунце flaje светлост

и без шега не би било живота на Земл>и. Оно je }едан од симбола Исуса Kojn се назива

Сунце правде (Мал. 4, 2). Христос je Сунце на Истоку Koje he обадати оне Kojn су у тами.82

Пеши дан Ствараша света илустрован je у Дечанима на неточно) страни другог

пол>а свода травеа. Приказано je Сшварапе йшица tcojt леше и рибау води (1 Moj. 1, 20—21).

Натпис je HejacaH: Нарсчс Eh зелмю coy а свЕта виводнакф ЧЕфв (?) и птице ПЕ^ЕфЕк « по

зелмн (сл. 45). 83 У nanaraHCKoj капели у Палерму Бог благоешьа птице Koje лете и рибе

у води;84 слично je и у катедрали у Монреалу,88 док су у цркви Св. Марка у Венеции

11 В. Р. ПетковиК, нав. дело, 47, таб. CCLII,

1 и CCLVI.
"г Исшо, 47.

ä' О Demus, The Mosaics of Norman Sicily,

pi. 26b и 94a.

51 O. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 109, pi. 111—112.

" J. Lassus, нав. дело, 105—108.

" В. P. ПетковиК, нав. дело, 47, таб. CCLII, 2.

" О. Demus Mosaics of Norman Sicily, pl.

26b.
iB Исшо, pl. 94b.

5' O. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 110, pl. 113.

" J. Lassus, нав. дело, 108—111, pl. Ile.

" J. РадовановиК, Две иконохрафске забелешке

из Дечана, Зограф 9 (1978), 22—25; С. ЪуриЬ,

Христос Космокрашор, Зограф 13 (1982), 65—72.

62 Лк. 1, 78 ff.

,3 В. Р. ПетковиК, нав. дело, 47, таб. CCLII, 1.

" О. Demus, The Mosaics of Norman Sicily,

pl. 27a.

%i Исшо, pl. 27a.
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приказане птице Koje се множе.66 На мишфтурама у октатеусима: Vatic, gr. 747, fol.

17г, Capaja, fol. 32r, Смирне, fol. 6v и Фиренце, fol. Зг у горн>ем делу представлено

je небо са звездама у коме се, у круговима, налазе nonpcja персонификащце Сунца и

Месеца, а птице лете или хода)у по земл>и. У води се налазе рибе.97

Шести дан Ствараша света илустрован je у Дечанима на своду источног травеа.

На западном делу овог свода Христос сшвара животин* xoje живе на земли (1 Moj. 1,

24—25). Натпис je: Pmi Еь да изеидетк зммга дш8 животну и родь и тущтогл. Окружен

je мандорлом у облику квадрата са три зрака. У )едном зраку налази се Христова испру-

жена рука у знаку благослова и говора. Лево пред н>им croje камиле и птице (сл. 46).68

У Палатинско} капели у Палерму испред Бога je приказано доста животиньа,*9 као и

у катедрали у Монреалу.70 У цркви Св. Марка у Венецщи испред Христа налази се

мноштво разних животиньа.71 На мгаифтури Октатеуха из Capaja, fol. 32v представл>ене

су животинке на земл>и и рибе у води. У четири круга налазе ce nonpcja са трубом у руци;

то су персонификаци)'е четири ветра. У угловима су насликани дракони.72

На северно) страни свода травеа у Дечанима приказано je Сшварагье човека: н рсчс

Бк с(ь)творн/нъ члка по овразоу н&щмъу и подобию (1 Moj. 1, 26). Лево на стени лежи сасвим

наг Адам, а десно je Христос ко\к je нагнут према н>ему. Творац je у мандорли у облику

ромба с два зрака, од Kojnx je )едан nao на тело Адамово. У овом зраку се налази Исусова

десна рука у гесту говора.73 На дечанско) фресци приказано je само Ствараае Адама

(сл. 46), али не и детал, како Бог удахну Адаму у нос дух живота (1 Moj, 2, 7). Последн>а

сцена приказана je на мозаицима: у Палатинско) капели у Палерму Адам седа на камену

док му Бог испред шега из cbojhx уста у н>егова yflaxayje дух живота,74 као и у катедрали

у Монреалу.75 У цркви Св. Марка у Венеции, у стваран>у првог човека Адам je при

казан као дечак 6oje земл>е кога Христос благосшьа. На noceoHoj композиции Христос

благосила душу у облику детета с крилима испред уста Адамових.78

На мщщатурама октатеуха Стварахье Адама сликано je на по две мигацатуре. Ства-

ран>е Адамовог тела представлено je у октатеусима: Vatic, gr. 747, fol. 18v, 746, fol. 28r

и Capaja, fol. 35v. У горньем делу je приказано небо са звездама на коме су насликана

nonpcja персонификашф Сунца и Месеца. Из неба зрак светлости пада на главу Адамову.

Око н.ега je дрвеКе.77 Бог удахн>у)е Адаму дух живота: „И дуну му у нос дух животни

и поста човек душа жива" (1 Moj. 2, 7) представл.ено je на посебним мюпцатурама у

октатеусима. Адам je приказан како седи с испруженим рукама ка небу са кога га благо-

сил.а рука Бoжja. У сегменту неба налазе се звезде и nonpcja персонификащца Сунца

и Месеца. Ове представе налазе се у рукописима: Vatic, gr. 746, fol. ЗОг, 747, fol. 19г,

Смирне, fol. 9г и Capaja, fcl. 36v.78 На мюпфтури Октатеуха из Фиренце Plut. V 38,

fol. 4r приказане су за)едно обе сцене: Ствараае Адама и Удахн>ен,е духа живота.79

У октатеусима Vatic, gr. 746, fol. 32v, Смирне, fol. 9v и Capaja, fol. 39r посебно

je илустрован текст из 1 Moj. 2, 7. Ha jenHoj мшлфтури Адам je приказан два пута, како

лежи на земл>и тек створен од праха земал>ског без живота, и како седа с испруженим

рукама ка сегменту неба са кога га благосил>а Рука Бож)а од Koje пада зрак на лице Ада

мово и yflaxH>yje му дух живота.80

Врхунац Логосовог ствараша je човек.81 Од видл>иве природе Бог je CBojnM власти-

тим рукама створио човека „по образу своме и подоби}у". Од земтье je саздао тело, а

•• О. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 110, pl. 114.

" Ф. Успенский, на», дело, 112, табла X, сл.

17; J. Lassus, нов. дело, 111—116.

В. Р. ПетковиЬ, нав. дело, 47, таб. CCLIII.

" О. Demus, The Mosaics of Norman Sicily,

pi. 27a.

" Исшо, pl. 95a.

71 О. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 111, pi. 115.

71 Ф. Успенский, наш. дело, 112, таб. X, сл.

18; J. Lassus, нав. дело, 115—116.

73 В. P. rieraoBHh, нав. дело, 47, таб. CCLXI

и CCLIII.

7* О. Demus, The Mosaics of Norman Sicily,

pi. 27b.

74 Исшо, pl. 95a.

7t O. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 111—112, pi. 116, 118.

77 Ф. Успенский, нав. дело, 112, таб. X, сл.

19—20; J. Lassus, нав. дело, 116—118.

7* Ф.Успенский, нав. дело, 113, сл. 21—22;

J. Lassus, нав. дело, 118—120.

7* J. Lassus, нав. дело, 118—120, 125.

«о ф.Успенский, нав. дело, 113, табла XI,

сл. 23; J. Lassus, нав. дело, 124—127.

11 Григориев Ниски, Migne, PG 45, 21.
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душу разумну и мислеКу дао му je дахом своим.82 Стваран>е Адама Mycrpyje мисао да

ra je Логос створио у облику и лику у коме се имао оваплотити и родити на земл>и. Бог

je створио Адама Kojn je праслика другог, будуКег Адама — Христа KojH he доЬи83 и

донети благодат за све л>уде. Joui пре стваран>а света Логос je предвиден да се оваплоти

и cBojoM крвл>у искупи л,уде.84 И као што je првосаздани Адам добио ceoje вештаство

од необраг}ене и joui девичанске земл>е (1 Moj. 2, 5) и био саздан руком Бомфм, то jeer

Логосом, и Господ je узео прах од земтье и створио човека — тако je и сам Логос, обнав-

jbajyhn у себи Адама, сасвим разумл>иво добио за обновл>ен>е Адама por)eibe од Mapnje

Koja je била Дева.86

У манастиру Дечанима, као ни у октатеусима, mije насликан седми дан, посвеЬен

Бомфм одмору. Ова сцена налази се на мозаицима у Палатинско} капели у Палерму88

као и у катедрали у Монреалу.87 Бог седа и одмара се. У цркви Св. Марка у Венециш

Христос седи на престолу окружен са седам ангела Kojn cимбoлизyjy седми дан Ства-

ран>а света.88

На неточно} страни свода травеа у Дечанима насликана je сцена Христос уводи

Адама у ерш Едежки. Натпис je: и насади Бк рай вк бдоа^ на въетоц/к и вкведс тоу чвка кго

ж£ с(к)тв(о)ри (1 Moj. 2, 8). На flecHoj страни je насликан Paj окружен зидом. У ньему CTojn

обучен Адам нагнут према Христу, Kojn croju лево пред н>им и говори му (сл. 46). Он

има нимб у облику квадрата с два зрака, слично мандорли.89 Увог)ен>е Адама у paj пред

ставлено je на мозаицима: у Палатинско} капели у Палерму90 и Монреалу.91 Бог CTojn

испред нагог Адама а измену н>их je Дрво живота. У цркви Св. Марка у Венещци, у

Pajy се налази дрвеКе и четири flonojacHe л>удске фигуре Koje су персонификащце четири

pajcKe реке.92 Увоженье у Paj представл>ено je и на митцатури Октатеуха из Capaja, fol.

37v.93

На }ужно} страни истог свода дечанског травеа смештена je сцена Сшваран>а Еве

(1 Moj. 2, 21—22). Натпис je: и вложи Бь скнк вь &\&л\л и 8сги. У врту Едемском десно crojH

Христос окренут према Адаму и Еви Kojn наги леже на земл>и \ещю поред другог. Христос

je у мандорли овалног облика са четири зрака од Kojroc )едан пада на Адама и Еву (сл.

46). У н>ему се налази Христова десна рука, а у лево) држи свитак.94 Приказ овог дога-

rjaja знатно се разливе на мозаицима Палатинске капеле у Палерму95 и катедрали у

Монреалу.98 Ту Адам спава док из въеговог десног ребра излази Ева. Ова композищца

слично je приказана и на мини)атурама Октатеуха: Vatic, gr. 746, fol. 37г, из Смирне,

fol. 12v, из Capaja, fol. 42v и Фиренце Plut. V 38, fol. 4г и 6г.97 У цркви Св. Марка у

Венеции Стваран>е Еве садржи више детал»а. На левом делу сцене Христос вади ребро

Адаму Kojy лежи. На десном делу Христос држи Еву левом руком а десну je ставио на

н>ено раме.98

Новозаветна паралела овог floral)aja jecre та да je Адам праслика Христа а Eua

цркве. Ева je створена од ребра мужа, док je он спавао, а црква je створена из прободеног

ребра Христовог из кога je истекла крв и вода док je мртав висио на крету." Сан Адамов

je слика Христове смрти. Прва жена Ева названа je MajKOM живих, jep су од &е постали

сви л.уди. Она je таког)е праслика Богородице, Koja ра^а Христа-Живот и noeraje мати

живих.

" Тован Дамаскин, Migne, PG 94, 920.

»3 Рим. 5, 14; упор. 1 Кор. 15, 21—22, 45.

" 1 Петр. 1, 19—20.

15 Ирине) Лионски, Contra haer. III, 2, 9,

10.

" О. Demus, The Mosaics of Norman Sicily,

pi. 27b.

" Исшо, pl. 95a.

*' О. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 112, pi. 117.

** В. P. ПетковиЬ, нов. дс.ю, 47, таб. CCLIII,

1.

,0 O. Demus, The Mosaics of Norman Sicily,

pi. 28a.

" Hciûo, pl. 95b.

el O. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 113, pi. 119.

" Ф. Успенский, нав. дело, 113.

" В. Р. ПетковиЬ, пав. дело, 47, таб. CCLIII.

•5 О. Demus, The Mosaics of Norman Sicilv,

pi. 28a.

»• Исшо, pl. 96a.

*' Ф. Успенский, нав. дело, 114, таб. XI, сл.

24; J. Lassus, нав. дело, 129—131, pl. III d.

** О. Demus, The Mosaics of San Marco 2,

77, 113, pi. 121.

" Jh. 19, 33134.
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На неким композицдама Стваран>а света Христос je представлен како ствара и

flaje живот птицама, животин>ама, гмизавцима и рибама; бил>у и растишу да]'е моЬ да

расте, Адаму удахшу)е дух живота. Христос се назива Живот и Животодавац.100 „У

Логосу беше живот и живот беше светлост л>удимэ."101

У циклусу Ствараньа света, на дечанским фрескама Христос je приказан као творац

света, пошто се изнад шеговог ореола налази натпис 1С ХС. Он има косу и браду и увек

CTojn. Обучен je у хитон и химатион. У ореолу нема крст, што je симбол ньегове жртве

на крсту, jep je свет створио много векова рашн'е. Творац света има крст у нимбу у Кото-

HOBoj Библиjи, на мозаицима у цркви Св. Марка у Венеции, Баптистер^уму цркве Св.

Франке у Фиренци, Каролиншко] Библии из IX века у Британском My3ejy Add. 10.545,

Милштетер и Бечком Генезису kod. 2721 из Kpaja XII века, октатеусима из Смирне и

Фиренце и другим.

Циклус Стваран>а света на мозаицима Сицилще и Венипф, Kojn су рамени у духу

византщске уметности, различу се измену себе, нарочито у цркви Св. Марка. Дечанске

фреске се различу од н>их пошто HMajy всЬи 6poj сцена и доста персонификащн'а, Kojnx

нема на мозаицима. На свим сценама Ствараша света у Палатинско) капели у Палерму

мозаисти су уместо JaxBea приказивали Христа у исторщском типу са косом и брадом,

иако изнад ореола има натпис DS (Dominus) уместо 1С ХС. Обучен je у хитон и химатион.

Нема крст у нимбу. Сем на npBoj сцени, представл>ен je у crojeheM ставу. На понеким

сценама у лево} руци држи савщ'ен свитак, а десном благосшьа.102 Зашто je Христос

представлен уместо Бога Оца на композищ^ама Ствараша света у Палатинско} капели,

расправл>ао je А. А. Павловски. Он ни)е користио Oflroeapajyhe текстове из Новог завета

и дела црквених отаца, па су му o6jaiuibeH>a непотпуна.103

У катедрали у Монреалу уместо Бога Оца тако1)е je приказан Христос с косом и

брадом, без натписа и крста у нимбу. Бог седи на кугли света, десном руком благосшьа,

а у jieBoj држи свитак.104

У цркви Св. Марка у Венецщи циклус Ствараньа света ра^ен je двадесетих година

XIII века. На композищцама je приказан голобради Логос, слично типу Христа-Емануила,

или бол,е реки Премудрости, Kojn ce joui cpehe у KoTOHOBoj Библии и каролиншким

библщама. Он има крстасти нимб. Овде Христос у лево} руци држи штап с крстом на

врху. J. J. Тиканен je утврдио да je циклус Стваран>а света у цркви Св. Марка ра!)ен

према визанпцским минщатурама из Котонове Библэде из Британског My3eja Koja je пре-

писана у VI веку или H>eHoj копи)и.105

На првим мин^атурама Октатеуха из Смирне и Фиренце Бог творац je представл>ен

као старац с крстастим нимбом, док се на по}единим композищцама npm<a3yje рука Бож}а

у сегменту неба. На овим миюфтурама Творац света сликан je у мандорли као и на фрес

кама у Дечанима. Персонификацще дана и ноЬи без крила сликане су на мшпиатурама

првог дана Ствараньа света у октатеусима Vatic, gr. 747, fol. 15г и из Capaja, fol. 27r,

као и у Дечанима, с том разликом што на дечанско) фресци HMajy крила. На другим ком-

позищцама се у многим детал>има различу сцене на мишнатурама у октатеусима XII

века од сцена Стваран>а света у манастиру Дечанима. Jörn je Beha разлика измену мини-

jaTypa и композищца на мозаицима Палатинске капеле у Палерму, катедрале у Монреалу

и цркви Св. Марка у Венещци.

Сцене циклуса Ствараньа света у Дечанима ра^ене су у духу православних тео-

лошких схваташа и иконографи)е. У монументалном сликарству средоьовековне Cp6nje

ова тема више нигде mije сликана. У Византии, на острву Родосу у Косиниати, у нар-

100 Jh. 5, 26; 10, 10, 28; 11, 25; 14, 6; Кол. 101 О. Demus, Mosaics of Norman Sicily, pl.

3, 4. 94a—96a.

ЛОГОС-ХРИСТОС КАО ТВОРАЦ СВЕТА

101 О. Demus, Mosaics of Norman Sicily, pi.

26a—28a.

103 А. А. Павловский, Живопись Палайлинской

капели в Палермо, Спб 1890, 71.

105 J. J. Tikkanen, нав. дело, 317—323, 351—

—356, Taf. IX—XV; О. Demus, The Mosaics of

San Marco 2, 95, 105—142.
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тексу цркве Богородичин живоносни источ1шк (XIII век) сачуване су на своду сцене

Ствараша живопкьа, Стваран>е Еве и Први грех.106 Као узор и предложак дечанским

сликарима, на)вероватни)е, послужиле су византщске минэдатуре и фреске. 1Ьихов 6poj

je у npBoj половини XIV века био много веЬи него што je до нас сачуван.

В. Р. ПетковиК je два пута опширно писао о циклусу Стваран>а света у Дечанима.

По нъеговом ми1шъен>у, ове композицэде ynyhyjy на Запад. То noTBpr)yje н>ихов распоред

на северноj страни дечанске цркве,107 као и то да се у представама овог циклуса у западно j

уметности Творац света приказу}е у лику Исуса Христа према тексту из JoBaHOBor jeeaH-

г)ел,а 12,45 и 14, 9.

Иде{ни творци дечанског циклуса Стваран»а света нису били инспирисани само

кн>игом Генезис, него и Новим заветом и списима црквених отаца православие цркве.

Проблемой Стваран>а света бавили су се тумачи Старог и Новог завета, као и писци

дела из области догматике. Овде Ьемо навести само основне поставке хришКанског схва-

тан>а о постанку света, како би дубока осмишл>еност дечанских фресака постала jacHa.

У ствараньу света учествовала су сва три лица Свете Tpojnne, али свако на CBoj ипостасан

начин пошто им je jewia и нераздел>ива суштина и божанска природа, а различита лична

CBojcTBa. О TBopa4Koj делатности Бога Оца се каже: „Ми имамо }едног Бога Оца од кога

je све."108 У Новом завету се Hajoniunpifflje и HajnoTnymije говори о Богу Логосу-Сину

као творцу света и даваоцу живота у JoBaHOBOM )еванг)ел>у и посланицама апостола Павла.

„,Све кроз н>ега (Логоса) постаде, и без н>ега ништа не постаде што je постало',109 ,И

свет кроз н>ега постаде',110 ,Ми имамо jeflHor Господа Исуса Христа, кроз кога je све

и ми кроз Hiera'".111 Христос се слави као творац света „Jep н>им би саздано све, што

je на небесима и на земл>и, што je видлэиво и невидл>иво, били престоли или господства,

началства или власти: све je шиме и за н>ега саздано.'112 ,Кроз Сина je све постало',"

каже се у другом члану Симбола вере. Бог je кроз Сина свет и векове створио11* и саздао

све кроз Исуса Христа.114

О TBopa4Koj делатности Светога Духа говори се у Старом завету: Дух Бож}и kc¡h

ме створи,115 Pe4jy Господином утврдише се небеса, и духом уста н>егових сва сила н>и-

хова.116 Приликом стваран>а света Дух Бoжjи ношаше се над водом.117

Однос лица Свете TpojHue у стварашу света oöjacHHO je Василще Велики: „Отац

je првобитни узрок свега створенога, Син je сшваралачки узрок, Свети Дух je извршни

узрок свега створенога, да воллм Оца све nocTojn, детством Сина све се доводи у HociHojane,

присуством Светога Духа све се извршава."118 О CBeroj Tpojnim се пева у црквено)

поезщи: „. . . 1една je сила, jeflHo биЬе, \сцщ> божанство . . . Свети Боже Kojn све створи

кроз Сина, делан>ем Светога Духа."11* Из наведених доказа се види да Бог Син има

стваралачку силу, Koja je истакнута у Новом завету и код црквених отаца, па je зато он

и приказан као творац света на фрескама у Дечанима. На неким дечанским сценама Гене

зиса Христос има округли нимб, и то на композищ^ама где je предстаагьен у мандорли,

а на другим сценама, на OKWbiboj страни округлог нимба налази се по пет троуглова,

односно по два велика троугла Kojn су симбол Свете Tpojnne.120 Троуглови се налазе

на нимбовима у композищцама Стваран>а света треЬег, четвртог и петог дана, на KojHMa

Христос ™je сликан у мандорли. Приказиван>ем троуглова на нимбу желело се истаЬи

да су у Богочовеку Христу присутна и остала три лица Свете Tpojnne, по божанско)

природи Koja je jenna и недел>ива. Света Tpojnna су три ипостаси (лица) и )едно божанство

и суштина.121 Син je }едносушан с Оцем: „Ja и Отац jeflHO смо."122 7едносушност Сина

lot "J" Velmans, La peinture mourale à la fin

du moyen âge I, Paris 1977, 150.

10' V. R. Petkovié, Die „Genesis" in der Kirche

zu Deíani, Actes du IVe Congrès international des

études byzantines, Sofia 1936, 48—56; Исти, Ma-

насшир Дечани II, 66.

'»• 1 Кор, 8, 6.

••• Jh. 1, 3.

110 Jh. 1, 10.

111 1 Кор. 8, 6.

111 Кол. 1, 16.

111 Jeep. 1, 2.

1,1 Еф. 3, 9.

114 Job 33, 4; IIa 103 (104), 30.

11 « Пс. 32 (33), 6.

"» 1 Moj. 1, 2.

118 Василще Велики, De Spir. Sancto, с. 16,

п. 38. Отац кроз Сина у Духу ствара све (Ата-

насще Велики, Migne, PG 26, 632).

Из стихире на вечерши св. Педесетнице,

на Господи возвах, слава и ншье.

1,0 F. X. Kraus, Reall-Encyslopädie der chri

stlichen Altertumer I, Freiburg im Breisgau 1882,

378—379; Lexikon der christlichen Ikonographie I,

Rom, Freiburg, Basel, Wien 1968, 525.

1!1 Атанасще Александринки, Migne, PG 26,

641.

122 Jh. 10, 30.
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с Оцем чини Сина у свему }еднаким и равним Оцу по природа, досто^анству и слави.123

Христос je рекао за себе: „Ко je видео мене, видео je Оца."124

На сценама Стваран>а света у Дечанима Христос je приказан као творац кроз кога

je све постало.125 Уметници средаьег века ньега представл>а}у као творца. Бога нико ни)*е

видео никад: }единородни Син ko¡h je у Hapyqjy Оца, он га oöjaBH.128 Бога Оца je видео

и зна само Син — Христос.127 Зато уметници нису створили одговара)уЬи лик за при-

казиван>е Бога Оца, пошто je н»егова природа неизобразива, jep ce Hnje nojaeno на земл,и

као Исус у л>удском облику, или Свети Дух у облику голуба или опьених je3HKa. Уместо

Бога Оца, на неким композицщама слика се рука Bo>Kja Koja благосшъа из сегмента неба.

На сценама Стваран,а света npm<a3yje се Христов лик, што je засновано на догмату овапло-

Кен>а и очовечеша. Христос je невидгьиви Бог Kojn je постао Богочовек и омогуНио je

да Бог постане описив и изобразив. На иконама и фрескама на KojHMa je представл>ен

Христос имамо лик оваплоКеног Бога Логоса.128

Приказивашем Христовог лика на дечанским фрескама истакнуто je да je непосредну

улогу у стваран>у света имао Бог Син. Делатност Христова у исто време je и делатност

Оца и Сина као две)у различитих личности, али jeflHe суштине и божанске природе:

„ ,Отац Moj до сада дела, и ja делам',129 ,Што Отац чини, то чини и Син'."130

Текст из Генезиса 1, 1—13, у коме ce onncyje стваран>е света у прва три дана, je

праслика новозаветних noraljaja пошто се чита као парим^а на вечераи празника Христо-

вих: PoÇeiba, Крштеььа и Васкрсеша, Kojn су посвеЬени на)важнщим дога^има искуп-

л>ен>а рода л>удског. За искупл>енье je било потребно да се Логос оваплоти и роди као

Богочовек, да би био посредник измену Бога и л>уда, што се догодило на БожиЬ. За

време крштеша у 3"ордану посведочено je од Бога Оца и Светог Духа да je Христос обеКани

Mecnja и да he oöjaBmn л>удима ново учеше о Богу и oöacjaTH их светлошКу истине. На

Богс^авлэанье je Христос псстао познат свимэ; не када се родао, него када се крстио. До

оеог дана он Hnje био познат многима.131 Исусовим крштен>ем ce ocBehyje вода и са н>ом

сва твар. Oceehyje се човек и са н>им сав род човеч^и.132 Бого)авл>ан>е je дан спасиьа

л>уди.133 CßojHM страданьем на крсту и васкрсешем у треКи дан Христос je победно грех

и смрт и л>уде позвао у нови духовни живот. Христово васкрсе*ье je основ хришКанске

вере134 и спасен>а л>уда. Текст из Генезиса 1, 1— 13 чини паримэду на Ускрс, а пролог

JoBaHOBor )еваш)ел>а 1, 1 —18 чита се на лшург^и истог празника. Оба текста су повезана

пошто се старозаветно предсказание испунило у Новом завету. Оба HMajy сличай почетак:

„У почетку створи Бог небо и земл,у",135 пише Mojcnje, а {евангелист Jo&aH: „У почетку

беше Логос и Логос беше у Бога, и Логос беше Бог . . . Све кроз н>ега постаде, и без н,ега

ништа не постаде што je постало."138 Бог KojH je створио свет je Логос Kojn се оваплотио

у Новом завету.

Стваран>е света у прва три дана праслика су Свете TpojH4e Koja се по}авила (oöja-

вила) приликом Христовог крштен.а на JcpflaHy, као и Исусовог васкрсеаа у треКи дан,

чиме je доказао да je Бож}и Син.137

Дечански циклус Ствараша света, иако {едино сачуван у српском монументалном

сликарству, paljeH je по схваташу православие цркве и ньеног богослужен,а.

1,3 Jh. 16, 15; 17, 10, 21.

Jh. 14. 9; 12, 45.
,!i Jh. 1, 3, 10; Кол. 1, 15—16; jeBp. 1, 2, 10.

2 Moj. 33, 26; 5 Moj. 4, 12; Jh. 1, 18;

5, 37; 6, 45; 1 Тим. 6, 16; 1 Jh. 4, 12, 20.

117 Mt. 11, 27; Лк. 10, 22; Jh. 7, 28—29;

8, 55; 10, 15.

1,1 Теодорит Студит, Migne, PG 99, 1488,

1496.

128 Jh. 5, 17; 9, 4.

130 Jh. 5, 19.

131 )ован Златоуста, Migne, PG 49, 365—366.

m Григори)е Ниски, Migne, PG 46, 580.

133 rpnropHje Богослов, Migne, PG 36, 360.

134 1 Кор. 15, 14, 17.

135 1 Moj. 1, I.
u« JH- ] i з_

137 Дел. 'an! 13, 33—35; Рим. 1, 4.
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ИКОНОГРАФСКЕ ЗАБЕЛЕШКЕ ИЗ ДЕЧАНА

Сликарство манастира Дечана, по мноштву композитна и разноврсности садржа)а,

спада у ]едну од Hajöorarajnx ризница срнске и византщске уметности. Завршено 1348,

односно 1350. године, оно се одлику)е и разноврсношЬу ликовног и тематског схваташа.

I ДРВО ЖИВОТА — СИМВОЛ ХРИСТА

Овде he бити речи о )едно) композиции из циклуса Кнъиге посташа у Kojoj се на-

лазе две сцене. У npBoj Eoï шражи oôjauttbetbe од Адама и Еве о йрвом греху, а друга при-

Ka3yje Изшансшво йрародиШела из paja.1 На веКем делу композшвн'е приказан je зидом

опасан paj са растшьем, као што je то уобича^ено у средшовековном сликарству. У сре

дний paja je Дрво живоша са мноштвом плодова, измейу Kojnx се, у крошн>и, налази

nonpcje детета приказаног са кратком косом и нимбом. У левом делу erojn Бог, насликан

као Исус Христос, са испруженом десном руком, у говорничком ставу. Испред ньега

пуже дугачка змща подигнуте главе и )езиком палаца пут Христа. Ту je и Адам, лева

му je рука натружена, а десном noKa3yje на Еву, Koja CTojn иза нъега са подигнутим рукама.

Прародителей преко бедара HMajy лишЬе Koje представл>а симбол ньиховог греха. На

вратима paja je херувим.

На десном делу компсзшнн'е )е Изшансшво из paja. Адам и Ева су наги. Адам, окре-

нут pajy, плаче испруживши десну руку. Испред aera, мало погнута, Ева таког)е плаче.

Натпис je доста оштеКен.2 Чипьиво je само: „вк печ<м-вхь сн-кси и вс . . . и жив . . ." (сл.

47). Вероватно je гласно: „вь гнча<ГБХ сиФеи too вса дни живота твмги»".3

По В. Р. ПетковиЬу, nonpcje у медал>ону на Дрвету живота симболише глас Бож)и,

Kojn изриче проклетство зглщи, човеку, жени и землей.4 Он je нашао аналогну сцену

на бронзаним вратима цркве у Аугзбургу. Ту je приказана )една глава како npOBiipyje

измейу грана Дрвета сазнаньа, док се лево и десно од дрвета изви)а по }една 3MHja над

KojnMa Бог изриче проклетство.5

1 1 Moj. 3, 8—19.

5 В. Р. ПетковиЬ, Манасшир Дечани II, Бео-

град 1941, 47—48, 67, таб. LXXXVIII. У другим

сценама из Кн>иге посташа из манастира Дечана

у Дрвету живота Hnje сликан медалон Христа,

као ни у бро)Ннм представама пада прародителе

Koje доноси S. Esche {Adam und Eva. Sünden/all

und Erlösung, Düsseldorf 1957, 27—48, Taf. 6—10)

и E. К. РЪдинъ, (Хриатанская топография Козьмы

JfiiduKoiuoea по греческимъ и русскимъ спискамъ I,

Москва 1916, 337—348, рис. 398—414).

3 1 Moj. 3, 18.

1 1 Moj. 3, 8—19.

' A. Goldschmidt, Die deutschen Brorizentüren

des frühen Mittelalters, Marburg 1926, 30, Taf. 91.

О сликанъу Дрвета живота вид. Lexikon der chri

stlichen Ikonographie I, Rom, Freiburg, Basel, Wien

1968, 259—268; Reallexikon fur Antike und Chri

stentum II, Stuttgart 1966, 24—27.

136

http://www.balkaninstitut.com



Мег)утим, овакво тумачен>е noirpcia детета у крошаи Дрвета живота на фресци

у манастиру Дечанима ни)е довол>но документовано. Оно не може бити симбол гласа

Бож)ег jep je Христос испружио десну руку као да говори Адаму, tj\ он je представлен

како баца проклетство на Адама, Еву и зми}у-г)авола. Ми сматрамо да деч}е nonpcje при-

Kaayje Христа, а Дрво живота je н>егова праслика. Према библ^ском сведочанству,

Дрво живота, засажено усред paja," раг)ало je плодове Kojn су чували тело чсвечще од

болести и смрти.7 Новозаветна паралела овоме су речи Христове: „Ко jefle Moje тело и

nnje Mojy крв — има живот вечни, и ja hy га васкрснути у последней дан. Jep Moje тело

je право {ело, и Moja крв je право пиКе."8 Према томе, Дрво живота на фресци у манастиру

Дечанима има значе&е праслике Христа, а нъегови плодови су евхарисщ'ски дарови,

т). тело и крв Христова. Зато се пева на литурп^и: „Красснъ в-к и доврн сн^дн, иже л\ш

оулиртвивый паодъ. XpïcTocx есть древо животннов, Л нстожв гадый не оужираю, но вот'ю es paç-

бойннко<иъ, по/млни <ма господи, во царств?и твоеагь."8 Дрво живота je симбол Христа, што je

приказано медаллном Емануила у крошши дрвета, a paj je праслика Богородице, иако то

сликом HHje наглашено: „Ран мовеевнъ д-кво ты выла есн, про?Авилй древо жи^ни: егожв прн-

чафса адалгь, сл«ртнагш плода н^вавнсА."10 Богородица je: „новоцв'Ьтнный Бб£/иврт1А рай, и

красенъ воистину пока^аасА есн, древо жи^ни в*ь тев'к насажденное вогоначальн-кше чрево носАфн

и рождаюфи."11

ИдуЬи трагом средоьовековне апокрифне кнъижевности, нашли смо примере у

KojnMa се под nojMOM Дрвета живота схвата Христос и Дух свети као савршещца ново

заветна паралела.12 У западно} редакции легенде о одласку Сита у paj пред Адамову

смрт говори се да je херувим провео Сита кроз цео paj и показао му Дрво живота Koje

се налазило у средний paja. Оно je било толико велико да je досезало до неба. На нъего-

вом врху Сит je видео мало дете. Херувим му je oöjacHHO да je дете Христос Kojn he доЬи,

родиКе се од Деве Mapnje, претрпеКе смрт на крету да би спасао род човечщи од греха.13

У Пале}и са тумаченъем се каже да се херувим, Kojn je чувао Дрво живота, удал>ио од

ньега у време када je Христос био распет на крету на Голготи. Он je CBojoM крвл>у спрао

Адамов грех.14 Христовом жртвом на крету л>уди су стекли плодове бесмртности, а

причешЬе телом и крвл>у н>еговом залог су очишНен>а и обновл>ен>а.1в

У манастиру Дечанима, у сценама Eoï шражи oôjamneibe од Адама и Еве и Изгкапе

из paja, Бог je проклео змщу, прародителе и земтьу. Змщ'у je Бог осудио да се на трбуху

вуче и прах да jefle,18 а то je знак пониженна и пресрен>а.17 У речима Бож}им зми)и, Koja

je преварила Еву — а симбол je греха и проклетства — дато je прво обеКан>е о MeoijH

Христу: „И мекем непри)ател>ство измену тебе и жене, и измену семена твога и семена

ньезина; оно he те сатрти у главу, а ти heuí га у пету yjena™."18 Под сликом змщ'е Kpnje

се 1}аво. Жена Hnje Ева, веЬ Богородица;19 она he родити Христа, Kojn he CBojnM стра

данием, смрЬу на крету и васкрееньем размрскати главу зми)г-г)авола.20 Помириье л>уди

с Богом извршио je Христос,21 а шегов лик je приказан у медалюну у крошши Дрвета

живота.

• 1 Moj. 2, 9; 3, 22; Откр. 2, 7; 22, 2.

' Тован Дамаскин, Migne, PG 94, 916.

8 Jh. 6, 54—55.

* Окшоих, гл. 7, у недел>у на литурпци, на

блажени: Новь нли|ъ ивнллса ich пречистаА когоро-

днц|, не сл«ртн01 др!во, но животное mkw еадъ

щ'Лллт прорастивши господа, нликс ве^самртною

ж и ? и i к» iiHTdí.iifA вен (Канон Богородици на

малом повечер)у, у понеделен, гл. 2, 8. пе-

сма, 1. тропар).

10 Канон Богородици у недел>у на повечер)у,

глас 3, 7. песма, 3. тропар.

11 Мине} за децембар, 5. дан, 4. песма канона:

Др1В0 ты гсвнллса ICH Д^ВО ЖНВ0Н0СН01 вон-

гтнн»; паодоагь твонагк льстниаго злил оуаирнвш.ч,

чсиоз'ккмагь ж! ж н в о т ъ рождншн \ficrá вога

(Канон Богородице на малом повечер;у у поне-

дел>ак, гл. 1, 6. песма, 2. тропар; упор, канон

среду на повечер)у, глас 1, песма 5, 1. тропар).

18 И. Я. Порфирьевь, Апокрифическая ска-

затя о ветхозавЬтныхъ лицахъ и событгяхь по

рукописями Соловецкой библиотеки, Спб. 1877,

32—33.

13 Исшо, 33.

14 . . . когда ан шетупи г^роути & дрека живо-

таго. hi кгда ли са въдроужн на Л1"кет1 кранневф ço-

ROiHOii голгофа. рскъмк лювцккнок [лов нос] тоу про-

пАту Бмвшю icoyc. и авнк прора^н кааннь чсткнаА

та гна кровь до главы адааювн. И очнфыиию ости,

да то внд-Ь ХФооу-внлгъ оуступисА <Ь древа жикотма-

го... {Палея толковая по списку сдЬланному въ î.

КоломнЬ вь t. 1406. Выпускъ первый. Трудь

учениковъ Н. С. Тихонравова. Москва 1892,

л. — стр. 81).

" Jh. 6, 50—55.

" 1 Moj. 3, 14.

" 5 Moj. 32, 24; Мих. 7, 17.

18 1 Moj. 3, 15.

>' Ис. 7, 14; Лк. 2, 7; Гал. 4, 4; Откр. 12,

13,17.

" Рим. 16, 20; Лк. 10, 17—20.

11 Мт. 1, 23; Рим. 5, 11; Кол. 1, 20.
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Црт. 1 6. ПеКка narpiijapunija, западни полусвод припрате, зограф Лонгнн : Изгнан>е Адхиа и Ene

из paja, 1561. године

Дрво живота, на коме je медгиьон са ликом Христа, насликано je 1561. године у

Припрати ПеЬке naTpHjapiunje, у композиции „вк недыю ш именами адализ", t¡. Сиропусну

недел>у. То je прва неделл пред Ускрппьим постом. На композиции je приказан ограЦен

paj из кога истачу четири pajo<e реке. У средний je Дрво живота са плодовима и мгда
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jbOHOM ca ликом Христа-Емануила, Kojn има око главе крстасти нимб. Десно од Дрвета

живота приказани су Адам и Ева, обучени у „одежды воготканныл". Одеждею ma шм-

клъ ich воготканною спаек во еделен, гакш влагоитровенк : а?ъ же твою прествпихт» ^апов'кдь, в^роваг/ь

лстиволю, и нап» вид'кхс'* WKdAHHhiñ".22 Адам на глави има круну, jep je био „цар свих

животщьа и птица"23: „иногда царь сын зелишхъ вск%ь соэданж вожшхк".2* Зми)а-1)аво на-

говара Еву да )еде плод забранзеног воКа. У левом делу композици)'е, арханг)ео са ису-

каним мачем изгони Адама и Еву из paja. Изван paja приказан je Адам како копа

земл>у, док Ева у колевци л>ул>а дете Koje je „с муком родила" (цртеж 16).25 Можда je

композищца из ПеКке narpHjapumje илустрацща стихире из службе у Недел»у о изгнан>у

Адама с KojoM се у потпуности слаже: „Одежды воготканны* совлекохсл досланный, твое

Божественное повел-вже преелвшавъ господи, сов*ктолп» врага, и слюковнылгъ лнетТелгъ, и кожныаш

рн^ати нынФ швлекохсл, потолгъ во шевжденг вюг/ъ хлгЪегъ трудный снФсти, тернТе же и волчецъ

лнгк принести, \шла прокллта высть : но въ посл"кднал а*кта воплотивыйса w д-квы, во;влвъ ma

введи паки въ рай."2*

JepoMOHax Лонгин, )едан од сликара припрате, монах ПеЬке naTpnjapuuije, на)веЬи

je ерпски сликар из друге половине XVI века. Н>ему je било добро познато фреско-сли-

карство Дечана, будуки да je у н>има често боравио и насликао више икона и саставио

акатист св. Стефану првомученику,*7 те je у композицщу Недел>е о изгнавъу Адама унео

у Дрво живота и медаллн са ликом Христа-Емануила, угледавши се на дечанског сликара

из средине XIV века.

Пад прародителе Адама и Еве често je илустрован у upKBeHoj уметности, почевши

од фресака у катакомбама па до XVII века,28 те се неНемо упуштати у детал>е Kojn су у

науци добро познати.

II СУНЦЕ И МЕСЕЦ У КОМПОЗИЦЩИ

BACKPCEIbA ХРИСТОВА

У Дечанима je Васкрсевъе Христово (Екскрсеник) приказано Силаском у ад. Оно

je део циклуса Великих празника у поткуполном простору. На средини композицщ'е je

Христос (ÍF jfc) у слави. У лево} руци држи осмокраки крет, док десном подиже Адама

из гроба. Crojn на персонификации ада у облику окованог старца Kojn лежи на разру

шении вратима Kpaj Kojnx су разбацани поломл>ени клинови, браве и алке. Поред Адама

су Ева и Авель са пастирским штапом. У другом саркофагу, у предн>ем реду, су цареви

Давид, Соломон и joenja. Ca леве стране Христове су анг)ели раширених крила, сваки

држи по белу сферу на Kojoj су две flonojacHe фигуре обучене у царске одежде са круном

на глави. Испод анг)ела, на дну ада, седе две полунаге особе. Прва je испружила руку

ка Христу, а друга, подупрвши руком главу, седи у ставу Kojn изражава o4ajaH>e. У

саркофагу иза н>их croje JoeaH Претеча и joui два пророка.1 Изван ада су два ангела са

лабаром у рукама (сл. 48). 2 Лево на луку je пророк Софошф (проркь Софонне) са свитком

" У Сиропусну недел>у, на литурпчи, 2. сти

хира на блажени. Ко je лишен одепе, лишен je

блаженства и учешЬа у царству Христовом (упор.

Мт. 22, 11—13).

" 1 Moj. 1, 26, 28; упор. Пс. 8, 6.

" У Сиропусну недел>у, jyTpeifce, 1. стихира

на хвалите.

** С. ПетковиК, Зидно сликарешво на йод-

pyujy ПеНке üampujapiuuje 1557—1614, Нови Сад

1965, 96, 163, сл. 12. Сиропусна неделл — о

изгнашу Адама и Еве из paja — сликана je у

цркви Св. Николе у Велико) Хочи, око 1577.

године, слично je приказана у nehKoj патрадар-

uinjii, али се у крошн>н Дрвета живота не налази

медадон Христа-Емануила (С. ПетковиЬ, на»,

дело, 178, сл. 57—58).

" У Сиропусну недел>у, на вечерн>и, 2. сти

хира на Господи возвах. Адам и Ева помин>у се

у служби Неделл праотаца пред празник Христо-

вог рог)ен>а, као и у литурпци Василща Великог

и Jortana Златоуста.

"' С. Радх^чиЬ, Majciüopu ciûapot cpucKoî сли-

карешва (САНУ, Посебна издала, CCXXXVI, Ар-

хеолошки институт, 3), Београд 1955, 73—77,

109—ПО. Ту je и сва старика литература; С. Пет

ковиК, нав. дело, 44—46.

" О слнкан>у Пада прароДител>а вид. Lexi

kon der christlichen Ikonographie I, Rom, Freiburg,

Basel, Wien 1968, 44—61; H. Aurenhammer, Lexi

kon der christlichen Ikonografie I, Wien 1959—1967,

35—51; Reallexikon fur Antike und Christentum II,

Stuttgart 1966, 40—54.

1 В. Р. ПетковиК, Манасшир Дечани II, Бео

град 1941, 30—31 таб. CLXXIX, CLXXX.

* Тако су анКели приказани поред Хетимасще

у Васкрсен>у Христовом у Грачаници око 1320.

године (J. РадовановиК, JeduHCüieene йредешаве

Васкрсша Хрисшоеог у срйском сликарешеу XIV

века, Зограф 8, Београд 1977, 34, 40, сл. 1, 3).

139

http://www.balkaninstitut.com



у лево) руци на коме je текст: „Тако гаеть Гдь иотрьшт вь дик кьск^ьснп'и люего".3 На

луку са десне стране Васкрсен>а стощ пророк Давид (проркк Двдк) обучен у царску одеЬу

са свитком у руци: „да вьскркнеть вгь, и ра^идсят се вр<ци кго."1 Оба пророка прорекла

су Христово Васкрсевъе.

Неуобича)'ени детал. ове фреске — допо|асне фигуре на сферама Koje носе анг)ели

(сл. 49) — чини je интересантном и изузетном. В. ПетковиК je сматрао да je ньихов смисао

тешко решити.8 По ньеговом мипиъешу, оба лика су персонификацща Сунца, jep се Хрис

тос у црквеним песмама назива „сунце правде".' У прилог cBojoj претпоставци он наводи

дела апокрифне юьижевности, где се говори о анг)елима Kojn свако вече приносе бон^ем

престолу сунчев венац.7 По н>ему, анг)ели би могли бити Михаил и Гаврил, Kojn се у

часу васкрсевъа 3ay3HMajy за JeBpeje, или два ангела Kojn у сцени Васкрсен>а носе душе

умрлих.8

Пошто je до сада непознат непосредни литерарни извор Kojn je послужио за илустра-

щцу ове композици)е, износимо неке предлоге за решение 1ьене тематике. ПочеЬемо од

повезаности небеских светила (тела) са сценама Христовог страдавьа и искупл>ен>а. У

Pacnehy се Сунце и Месец criHKajy као диск у коме je приказана л>удска глава у профилу

или биста.9 Сунце се ту налази као непосредна илустрацша речи из )еванг)ел>а, Koje говоре да

je пред смрт Христову на крсту оно изгубило CBojy светлост,10 и да je била тама од шестога

до деветога часа.11 Мег)утим, месец се не помин>е. Могло би се претпоставити да je сликар

помраченье сунца за време pacneha довео у везу са будуКим догаг)а)има за време другог

Христовог доласка на дан Страшног суда, a Kojn he се догодити на дан Пасхе — Ускрса.18

Тако he се на дан Страшног суда сунце помрачити, а месец неЬе давати светлости,13

Tj. сунце he се претворити у таму а месец у крв.14 Страшни суд биЬе на Голготи, месту

Христовог pacneha. Као што се при Христовом страдавъу земл>а тресла и васкрсавали

мртви, тако he бити и у време Страшног суда,16 па се зато Сунце и Месец слика)у у сце

нама Pacneha и Страшног суда.

• Соф. 3, 8.

« Пс. 67 (68), 1.

» В. Р. ПетковиЬ, нав. дело, 30—31, 61—62.

* Мал. 4, 2; F. Dölger, Antike und Christentum,

Bonn 1936, 109 ff. У народном веровашу помин>у

се два, па и три сунца. На небу се заиста могу

каткад видети више сунаца, што je више пута

забележено у истори)и: у години 636, 1118 (два

пута Месец), 1157, 1492: Ъ. GrojaHOBHh, Из на

уке о свешлосши (Српска кк>ижевна задруга, 28),

Београд 1895, 96—97. То je добро позната nojaßa

халоа, односно napxennja. Код пархели)е види се

лево и десно од Сунца )едан или два светла круга

у величина Сунца, само много слаби)ег cjaja. Од

ове nojaee настала je легенда о земл>и Kojy oöacja-

Bajy увек два или три Сунца: Н. Ъ. JaHKOBnh,

AciüpoHOMuja у йреданмма, обичсуима и умошво-

ринама Срба (Српски етнографски зборник,

LXIII, друго оделен>е Живот и o6H4ajn народни,

28), Београд 1951, 36—39. На фресци у мана-

стиру Дечани HHje приказана пархели)а — два

сунца. Два сунца помин>е и средаьовековни коз-

мограф (St. Novakovic, Odlomci srednjovekovne kos-

mografije i geografije, Starine JAZU XVI, Zagreb

1884, 52).

' В. P. ПетковиК, нав. дело, 62, no3HBajyhn

се на Й. Инановъ, Боюмилски книги и леХенди,

София 1925, 198.

" В. Р. ПетковиК, нав. дело, 62.

' Н. В. Покровсмй, Евателге вь памятни-

кахъ шонохрафт, преимушественно византиискихъ

и русскихъ, Спб 1892, 318—346, 368—369; G.

Millet, Recherches sur l'iconographie de l'évangile aux

XIVe, XVe et XVIe siècles d'après les monuments de

Mistra, de la Macédoine et du Mont-Alhos, Paris

1916, 407—454.

10 Лк. 13, 45. По Шестодневу JoeaHa Егзарха

бугарског, да Христос mije био господар неба,

не би га проповедале звезде с неба. Да mije био

владалац сунца, не би се оно у таму обукло док

je висио на крсту. „Христос на крсту — сунце у

мраку. О, чуда! Створеае неможе поднети хулу

на Господа. Супце помрачи да ти разумеш (поз-

наш) да je на крсту владалац сунца. Земл.а се

потресе, о томе Давид рече: ,Он погледа па

земл»у и она се тресе' ", Пс. 103 (104), 32 (R.

Aitzetmüller, Das Hexameron des Exarchen Johannes

IV, Graz 1966, л. 168v—168c, S. 461—463).

Сунце je помрачило у моменту када je KajuH

убио Авеле (1 Moj, 4, 8), а Авел. je праслика

Христа и аеговог страдала. Авел je насликан

на фресци Васкрсен»а у Дечанима како држи

пастирски штап.

По ерпском рукопису Космограф1че из XV

века, помрачеше Сунца бива стога што нам Месец

заклони сунчеву светлост CBojnM телом (St. No

vakovic, нав. дело, 50—51).

11 Мт. 27, 45; Мк. 15, 33; Лк. 23, 44—45.

11 Л. МирковиЬ, Хеоршолоща или Hciüopuj-

ски развишак и богослужен,е йразника Православие

исшочне цркве, Београд 1961, 176.

13 Мт. 24, 29. У време суда над Вавилоном,

ко)и je праслика Страшног суда, Сунце je по

мрачило о por)ajy своме, а Месец HHje пустио

светлост CBojy као и звезде (Ис. 13, 10; уп. Je3.

32, 7).

11 Дел. ап. 2, 29; Откр. 6, 12.

" Н. В. Покровсюй, Страшный судъ вь

памнтникахь византшекаго и русского искусства.

Труды VI археологическаго съезда вь ОдессЬ,

т. III, Одесса 1887, 336—337, 341—342.
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1еванг)ел>а сведоче да je за време Христовог страдан>а само сунце изгубило свет-

лост. Ме^утим, у црквено) поези)и се говори да су „сва небеска светила светлост изгу

била".16 У песмама на Велику суботу, кад се слави Христов силазак у ад, полшн>у се сунце

и месец, што je, на)вероватнще, утицало да се поред Сунца слика и Месец у композицией

Силаска у ад. „Ужасну се земл»а, и сунце се, Спасител>у, сакри када ти, незалазна свет

лост, Христе, заг)е у гроб телом."17 Христова слава — мандорла — на фресци je веЬих

flHMeH3nja и cjajimja je од Сунца и Месеца. „Под земл>у залазиш, Спасител>у, Сунце

правде, зато се месец, kcjh те роди, помрачава жалошЬу, лишен твога гледаша.18 Зашао

си Створител>у светлости и за тобом заг)е светлост сунца, а створен>е дрхти проповеда)уЬи

те као Створител>а света."19 У канону на Ускрс каже се да „пакы и?ъ грова краснс* правды

наагь boçcïa солнце".20 Сунце и Месец су унети у дечанско Васкрсеше Христово, Hajße-

poBaiHHje према песмама Велике суботе и Ускрса. Само су му додата два ангела Kojn

носе Сунце и Месец.

Сунце и Месец приказали су у композиции Христовог силаска у ад на ексултету

из катедрале у Bapnjy (бр. 1), Kojn je исликан око хшьадите године. Сунце Koje зрачи

с леве а Месец измену звезда с десне стране, приказани су као flonojacHe фигуре у два

медальона, изван ада. На глави HMajy круне, коса им je дуга, руке испружене ка Христу,

ко)и се налази у аду. Сликар je у композищцу унео ова небеска светила да би истакао

ведру светлост што je на земл>у и човечанство донео васкрсли Христос.21

Требало би истаЬи joui )ер,ку нд,е]у изражену илустраци)ом Сунца и Месеца у Си-

ласку у ад. Ова два светила су тесно повезана са HflejoM искупл>ен>а и значением празника

Ускрса. Сунце и Месец су створени четвртог дана ствараша света. У прва 1ри дана нще

било сунчеве светлости, што je праобраз тродневног лежаньа у гробу Христа. Као што

je у прва три дана ствара&а света „. . . дохало ко тварк и дрАскова. и дыашлена н кцк

не въ сиившю на ню монцю", тако je у време Христовог страдаша „дрлхааа каше тварь",

„земл>а се затресе, стене се распадоше и гробови се отворише, дан се у ноК претвори,

завеса се црквена поцепа, и сва твар се тресаше. А када je заорало сунце правде, Спасител,

наш устао je из гроба, настала je светлост дана Koja народе обафва вером."22

У старим рукописима се говори да je Сунце постало од сузе, Koja je канула у свемир

из Бож}ег ока приликом стварэша човека, пошто се Бог сетио да he ради л>уди бити мучен

и распет.2*

И Месец je везан за искушьен>е л>уди. У старим рукописима се oöjaumaBa да je

Месец имао )ачу светлост од Сунца, али jy je изгубио за казну, што ce jeflmrn злурадо

CMejao када je сва земал>ска и небеска природа оплакивала пад првих л>уди (Адама и

Еве), те je зато Бог уредио да му светлост тавни, да брзо стари и поново ce раг)а.24 А Хрис

тос je дошао на свет, страдао на крсту и душом сишао у ад да би спасао Адама, Еву и

н>ихове потомке од греха и извео их из ада.26 Месец и шегове мене ce ynopefyyjy са чове-

ковим животом.28

11 Триод ивешни, у уторак 5. неделе по Па

схи, 9. песма канона, 1. тропар.

17 Вел. субота, jyTpeibe, Сшашща II, 75. Не

беска светила, Слове, CKpitßajy светлост, када си

се ти Сунце, сакрио под эеюьу {Сшашща II, 79).

" Исто, Сшашща И, 97.

" Исто, Сшашща II, 102. Христе мо), ви

девши тебе невидъиву светлост где се без даха

сакриваш у гроб, ужасну се сунце и помрача

светлост (.Сшашща II, 123).

го Ускрс, jyrpeibe, 4. песма канона, 2. тро

пар; упор, ирмос 5. песме канона и икос; упор,

ирмос 3. песме канона.

11 М. Avery, The Exultet Rois of South Italy

II. Plates, Princeton 1936, 12, Pl. VIII, 7; V.

Barbudi, VExultet di Bari del secólo XI, Archivo

storico Pugliese 10, Bari 1957, 76, 120—121, tav.

5. Сматра се да je сликар ове композитов био

ученн теолог.

" Палея толковая по списку сдЬланному въ

i. КоломнЬ въ 1406 ï. Выпускъ первый. Труд ь

ученнковъ Н. С. Тихонравова, Москва 1892, л.

4; В. Успенсюй, Толковая палея, Казань, 1876,

16.

23 St. Novakovic, Bugarski zbornik, pisan pro-

slog vieka narodnim jezikom, Starine JAZU VI,

Zagreb 1874, 48; В. Мочульскш, СлЬды народной

Библш въ славянской и древне-русской письмености.

Одесса 1893, 58, 67; рукопис Чшенм (у дал>ем
тексту Чтек>а), писан 1627/28. године, л. 63ь—64a

у Музе)у Српске православие цркве — Збирка

Радослава М. ГружКа, бр. 100. О постанку Сунца

и Месеца опширни)е вид. Р. М. Гру)иЬ, Космо-

лошки йроблеми йо нашим сшарим рукойисима, Го-

;imишак Скопског Филозофског факултета I,

Скошье 1930, 191—194; R. Aitzetmüller, пае. дело

IV, 1—476.

" Чшегьа, л. 78".

25 1 Петр. 3, 18—19; 4, 6; Jeep. 2, 14, 16;

I Кор. 15, 20—22; 55; Еф. 4, 8—9; Откр. 1, 19.

" Тако се у Пале)и с тумачешем каже да

Месец значен. у je човечи]е биЬе; као што се месе-

чевом раЬан.у раду)у л>уди, тако се роЬен>у детета

раду)у родители, браНа, суседи и при)ател>и. Ме

сец што више расте, светлост му je )ача, тако и

човек ja4a са растом. Пошто месец постане пун,

почин>е да ce сманъуче. Тако и човек. Достигавши

савршенство, н>егова снага CMaibyje се у старости
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На дечанском Васкрсевъу Сунце и Mecen су приказани као владари са круном и

царском одеЬом. Овако се сни понекад слиюцу у Pacnehy, почевши од ампула из Монце

па до XVII века.27 Налазимо их у Топографии Козме Индикоплова.28 По среднъове-

ковном верован-у, Сунце je персонификовано у виду опьена човека-цара, а Месец у

виду жене-царице. У апокрифу о Варуховом виг)ен>у, Сунце-цара, са опьеним венцем

на глави, носе анг)ели при н>еговом опходу по небесном своду; пошто се умори, прешавши

сав пут од истока до запада, анг)ели му скида)у вгнац с главе и полажу на божщ престо

да се очисти од нечистоЬе, Kojy je примило пролазеЬи земллм, пуном л>удских грехова.

Док на земл>и влада ноЬ, оно се одмара, чувано од четрдесет наоружаних стражара.'28

У апокрифно} кнъижевности Месец се замтшьа као жена-царица — Kojy на кочи)ама

вози двадесет ангела.30

На дечанском Васкрсен>у Сунце je приказано у облику дискоса Kojn je нешто ве!шх

димензща од Месеца, jep, по Шестодневу JoeaHa Егзарха бугарског, оно има у пречнику

50.000, а месец 40.000 стадон'а.31 Сунце je на фресци приказано са светлэдим ликом од

Месеца, будуЬи да му je светлост седам пута ja4a од светлости Месеца,32 односно Сунце

да)е CBojy светлост Месецу.33 Сунце и Месец се замишл>а)у у облику дискоса,34 круга,35

ока и др.

Сунце и Месец на дечанском Васкрсевъу носе анг)ели, иако се не par)ajy и не залазе

у исто време. Да анг)ели носе ова два „светила" говори се у Библи)и: „Нису ли то све

службени духови (анг)ели) послани да служе."38 О томе говори и псалмопевац.37 У Пале)и

с тумачешем, према наведеним речима, анг)ели носе небесна светила;38 тако се говори

и слика и у Топографии Козме Индикоплова.39 У Варуховом виг)е!ьу се каже да Сунце

и он ускоро умире. Месец се поново paha, а

л>уде he васкрснути Христос {Палея толковая,

л. 8—9; В. УспенскШ, на*, дело, 23; уп. R. Aitzet-
müller, на», дело, л. 164е, S. 433). У неким старим

рукописима се каже да je месец постао од лица

бож)ег (Чше/ьа, л. 62a; Ciû. НоваковиН, Бугарски

зборник, 48; Gj. Polivka, Opisi i izvodi iz nekoliko

jugoslavenskih rukopisa и Pragu, Starine JAZU XXI,

Zagreb 1889, 20S; В. Мочульсюй, наг. дело, 67—68;

Исти, Анализъ стиха о Голубиной книгЬ, Одесса

1887, 238).

"О сликан.у Сунца и Месеца са венцем

владарским на глави вид. Н. В. Покровскш,

Евангеме, 368—369.

1" Книга хлахолемая Козмы Индикойлова. Изь

рукописи Московскою главною архива, Министар-

ства иностранныхъ дЬлъ, Минея четгя митропо

лита Макаргя (новгор. списокъ), XV в. мЬсяць

августь дни 23—31 (Собр. кн. Оболенскаго Но

159), С. Петербургъ 1886, 150; Е. К. РЬдинъ,

Христханская топографгя Козмы Индикоплова по

греческимь и русскимъ спискамъ I, Москва 1916,

121—123, 149—165, рис. 99, 129—130, 134—148,

152—155; В. Моле, Минщашуре jednoï срйског

рукойиса ххз год. 1649. са Шесшодневом бгр. ексарха

Jонана и Тойохрафи)ом Козме Индикойлова, Споме-

ник СКА 44, Београд 1922, 76, таб. XXII, сл.

41; у припрати манастира Леснова, из 1349. го

дине, у композиции Хвалите Господа, у великом

кругу приказан je ман>и и у шему глава Сунца

са круном на глави, док на све стране шири

троугласте зраке, симбол опьа. Ово Сунце држи

у рукама л>удска фигура, очигледно некадашши

пагански бог Сунца, словенски JUjöor, Koja je

> .махала ажда)у (N. D. Jankovic, Astronomske mxni-

jature, Popularna nauína knjiga, Prirodne nauke, 1 ,

Beograd 1961, 168; С. Радо)чиЬ, Лесново, Београд

1971, 20, 34).

" Чшенм, л. 76"—77b; A. Vaillant, Le livre

des secrets d'Henoch, texte vieux-slave et traduction

français (Texte publiés par l'Institut d'Etudes sla

ves, IV), Paris 1952, 10—14. Сунце ce замиштьа

као цар y човечи{ем облику и назива се Богом

(N. D. Jankovié, Astronom, min. 57, 60—63; ту су

наведени извори.) JapKH зраци Koje испушта Сун

це дало je представу о светлом нимбу, Kojn окру-

жу)е н>егов лик, или му се на глави налази круна,

украшена драгим камен>ем Koje блиста (А. Афана-

сьевъ, ПоетическЫ возренхя Славянъ на природу

I, Москва 1866, 65, 82, 214, 218—219; томь II,

Москва 1868, 541—42). У ерпским народним пе-

смама oöpaha се цару: „Светли царе — orpejaHo

Сунце! Светли царе — круно позлаЬена! (В. С.

КарациЬ: Срйске народне щесме I, У Бечу 1841,

159—160).
Чшенл, л. 77ь—78* ; A. Vaillant, нав. дело,

12—14; у народном верован>у Словена месец се
замшшьа као цар или царица (Чтен>а, 77й—78";

P. M. TpHjyh, нав. дело, 194).

11 St. Novakovié, Odiomci srednjovekovne kos-

mografije, 49—50; P. M. rpyjnh, нав. дело, 194;

N. D. Jankovic, Astronomske minijature, 59.

" St. Novakovié, Apokrif o Enoku, Starine

JAZU XVI, Zagreb 1884, 72—73; A. Vaillant, нов.

дело, 1 2.

" St. Novakovié, Apokrif o Enohu, 188; А.

Vaillant, нав. дело, 12.

" H. Ъ. JaHKOBnh, AciUponoMuja, 67, 69.

" A. Vaillant, нав. дело, 10, 16. Круг и пла

мен симболи су сунца (А. Афанасьевъ, нав. дело

I, 209, 218).

" Jeep. 1, 14.

3' Пс. 102 (103), 20.

3" Палея толковая, п. 10*—1 Ia; В. Успенсюй,

нав. дело, 24—25.

'* Палея толковая, л. 10a; В. Успенсмй, нав.

дело, 24; Кн,ига гмголемая Козмы Индикоплова,

203—206; В. Моле, нав. дело, 79, таб. XXIV, сл.

46. Приказани су анг)ели како у лету носе Сунце,

Месец и звезде.
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после заласка носе ан!)ели са престола на престо, а када се одмори, анг)ели га поново

y3HMajy и преносе на исток, одакле he опет кренути на cBoj свакидапльи пут по небесном

своду. Као први н>егов излазак у jeflHoj години сматра се н>егова nojaea на Велики дан

— на Ускрс.40 У Сунцу живе анкета, они га носе.41 Месец ce Kpehe слично Сунцу.42

Сунце je Бог створио да као веЬе видело управл>а даном, а Месец као манье видело да

управл>а ноЬу.48 О сунчевом кретан,у говори се у Пале)и с тумачен>ем.44 Познава|уЬи

ова средшовековна дела, дечански сликар je у Васкрсенье унео ангеле Kojn носе Сунце

и Месец, као што се они приказу}у у илустраци5ама деветог слова Топографще Козме

Индикоплова.

Представе Сунца и Месеца у аду на дечанском Васкрсешу настале су несумн>иво

под ynujajeM песама из службе на Велику суботу и Ускрс. У средшовековно} кн>ижев-

ности налазимо верование да ноЬ Hacraje када je Сунце под землюм,45 Tj. када зат)е на

запад Kojn je симбол подземног света, пакла и греха.48 Док су Сунце и Месец у подземном

свету, са оне стране реке Koja опкол>ава земл>у, носе их ан!?ели.47 Христос — сунце правде,

4nja je светлост много ja4a од сунчеве и месечеве — сишао je у ад и победно грех,48 при

чему му се ова светила, Koja je он створио, noKOpaBajy и прате га.

III АЛЕГОРЩЕ ДВА ГРЕХА НА ФРЕСЦИ ВАСКРСЕН>А

На дечанском Васкрсешу Христовом у аду су приказане две полунаге особе (сл.

48). В. Р. ПетковиЬ je мислио да би то могли бита вратари пакла Koje je Христос

победно при своме силаску у ад. О н»има говори Анастасиос Конфесор.1 Ова два лица

сигурно нису симболи ада и сатане, ko¡h се ретко cmwajy како се floroeapajy да спрече

Христов улазак у ад.2 HajeepoBaranje би могле бита алегорэде грехова, Koje je Христос

победно CBojHM силаском у ад. Оне су веН биле насликане у Грачаници, око 1320. године.3

Христсс je CBojnM васкрсешем сатро г)авола, i<ojH je имао власт над смрКу,4 и уништио

40 Чшенм, л. 62a, 76a—77".

11 Л>. GrojaHOBHh, Неколико рукойиса из Бечке

Царекс библиотеке I. Зедан айокрифни зборник

XVII сшолеНа, Гласник Српског ученог друштва

63, Београд 1885, 68.

12 Чшеня, л. 77b—78a.

*• Moj. 1, 16; упор. Пс. 135 (136), 7—9; Jep.

31, 35. Када Сунце npeí)e CBoj пут од истока до

запада, на земли бива ноЬ: „Сунце излази и

залази, и опет хита на место CBoje одакле излази,

иде на )уг и oöphe се на север" (Кн>ига пропов.

1, 5—6). Словенски народи замишл>а)у да Сунце

представл>а дан — дневну светлост, а Месец

представлю Höh и неки га народи назива)у сунцем

ноЬи (А. Афанасьевъ, нав. дело, ПО—111). Сунце

се назива „царем дана", а Месец „царем ноЬи".

44 Палея толковая, л. 8—9; В. Успенсшй,

нав. дело, 21.

44 Месец и звезде су поставл>ени да светле

но!)У ( I . Moj. 1 , 1 4—1 8) не зато што се дан>у налазе

испод земл>е, веЬ се креКу небом, али их Сунце

CBojoM светлошКу скрива, не дозвол>ава им да

буду видл>иви (JoeaH Дамаскин, De fide II, 21).

4* У народним обича)има и песмама, залазак

Сунца се сматра као н>егов одлазак у таму, там-

нило (Н. Ъ. JaHKOBHh, AciûpoHouuja, 52). Западом

се назива залазак Сунца ко)и je повезан са пдецтм

смрти, ада и вечне таме. На место где залази

(умире) Сунце, одлазе душе свих умрлих, тачо

их чека суд после смрти (А. Афанасьевъ, пав.

дело, I, 182—183). Мрак ноКи повезан je са схва-

ташем смрти и ада у ко)и одлазе душе умрлих.

Месец, као „царица ноЬи", схватало ce, oóacjaisa

подземни свет. Насупрот аду сто)и paj — место

бесмртности, царство с\'нца. Пасха и Ускрс везани

су за победу живота над смрЬу. На први дан

Ускрса отвара се небо и душе свих Kojn умиру

Светле неделе, по народном верованъу, одлазе у

paj ме^у праведнике (А. Афанасьевъ, нав. дело

III, Москва 1869, 249—250, 257, 273, 289).

47 P. M. rpyjnh, нав. дело, 193—194.

4e Jeep. 2, 14; J. РадовановиК, нав. дело, 38,

где су наведенн сви извори.

1 В. Р. ПетковиК, нав. дело, 61—62.

: R. Lange, Die Auferstehung, Recklinghausen

1966, 66, на икони BH3aHTHjcKoj из XV века у

Ермитажу (В. Н. Лазарев, История византийской

живописи II, Москва 1947, рис. 324).

* J. РадовановиЬ, ]единсшвене йредешаве Вас-

креаьа Хрисшовог у срйском сликарешву XIV века,

Зограф 8, Београд 1977, 38—40, сл. 3. Ту je

наведена и сва литература.

3 Jeep. 2, 14. Ъаво je творац греха (1 Job.

3, 8; Jh. 8, 44). Христос je срушио дела 1)авола

(1 Job. 3, 8).

4 Васкрсен>е Христово било je потребно да

се опросте греси (1 Кор. 15, 17) и ради оправдаша

(Рим. 4, 25; 8, 33—34). Христос je узео на себе

све грехе (Ис. 53, 1 1—12; Рим. 4, 25; Кор. 5, 21 ;

1 Петр. 2, 24).
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грех.5 СмрЬу сатане у аду су страдали и греси. Особа што седи са руком на образу, у

стан>у o4ajaH>a, могла би бити ajieropnja греха трулежности,8 Koja je на сличай начин

приказана и у Грачаници.7 Друга особа би могла бити алегорэда греха туте или смрти,

Koje су насликанс у Грачаници. Алегорща туге je сликана у аду jep грех доноси тугу.8

Смрт je Христос сатро CBojow смрЬу и силаском у ад.9

5 Ова реч се налази у Св. писму [Пс. 15

(16), 10; 87 (88), 12; 89 (90), 4; 102 (103), 4; Дел.

ап. 2, 27, 34—37; 2 Петр. 2, 19; 1 Кор. 15, 42,

45 и др.]. На Ускрс када Христос, као сунце

правде заблиста из мртвих, све нас нетрулеж-

Houihy oöacja (у четвртак друге недел>е по Пасхи,

на вечерн>и, стихира на Господи возвах). Адама

je Христос извео из „трулежности у нетрулеж-

ност, из смрти у живот" (A. Vaillant, L'homélie

d'Epiphane sur l'ensevelissement du Christ, Radovi

Staroslavenskog institute, 3, Zagreb 1958, 80).

• J. РадовановиЬ, пав. дело, 38—40, сл. 3.

' }ак 4, 9.

» Job 20, 11; Пс. 105 (106), 43; 106 (107),

14; Jep. 4, 18; 30, 14—15. Смрт вечна се назива

тугом (Рим. 2, 9). Последица човековог пада су

мука и туга (1 Moj. 3, 16—19; Рим 8, 20—22).

* Тропар на Ускрс. Христос je разрушио

царство смрти и подигао мртве из ада (Вел. суб.,

jyTpefte, Сшашща 1, 2). Вечна смрт je последица

греха (Рим. 6, 16, 21; 8, 13; Jau. 1, 15), а г)аво

влада државом смрти Оевр. 2, 14).
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1ЕДН0 ЧУДО АРХАНЪЕЛА МИХАИЛА У ЛЕОНОВУ

У живопису манастира Леонова из 1349. године сачуван je део композищце на

Kojoj je приказан арханг)ео Михаило са раширеним крилима и десном руком испруженом

у страну, а испод ше су Tpojnna монаха: д^ица млаг)их клече са рукама испруженим

у ставу молитве; треКи, стари, je мало погнут напред. Десном руком арханг)ео noKa3yje

као да Hnje примио молитву монаха. Изнад архан!)елове главе налази се сегмент неба.

Лева страна композвдцце je уништена (сл. 50). На фресци je nocrojao натпис kojh je веНим

делом уништен. Сачувана je само реч „аггмк".1

Л. МирковиЬ.2 ову представу Hnje споменуо у cbo¡hm радовима о чудима архангела

Михаила у Леснову. Н. Л. Окушев3 je написао да сцена приказу)е чудо Koje се догодило

у манастиру Дохщару и да je том приликом спасено дете бачено у море. С. Радо}чиК4

први je публиковав фотографщу ове фреске и дао joj назив „Архангел Михаил и монаси".

Садржа} ове композипэде заслужу)е опширщце o6jauiibeH>e. Сачуван je и литерарни

извор кощ je послужио као сиже поручиоцу и сликару Леснова за илустраци)у овог

чуда архангела Михаила. Овим извором, како сам утврдио, историчари уметности нису

се користили за раз}ашн>ен>е лесновске фреске. Он се налази у делу Макарщевским

велиюца MHHej чети под 6. септембром и носи наслов: „Чюдо Ар'хистратига Михаила

бывшее во СвягЬй гор-Ь".5 Како je исто чудо описано и у делу Дамаскина Студита8,

али другим речима, у напоменама he бита наведена разлика измену Дамаскина и Велики)а

MHHej чети.

1 У Леснову никад нисам био. Можда би

се са фреске могло прочитати joui неко слово

натписа.

1 Hejame фреске Чуда св. архангела Михаила

у Леснову, Гласник Скопског научног друштва III,

Скошье 1928, 67—70; Исти, Зедна фреска из цик-

луса Чуда св. архангела Михаила у Леснову, При-

лози за кнэижевност, )език, исторщу и фолклор,

кн.. VI, св. 2, Београд 1926, 265—268.

3 Lesnovo, L'art byzantin chez les Slaves II,

Paris 1930, 250, схема IV, 7. Мишл>ен>е Окушева

прихватио je В. Р. ПетковиЬ, Прехлед црквених

сйоменика кроз йовесницу срйскох народа, Београд

1950. 172.

4 Лесново, изд. ,,1угослави)'а", Београд 1971,

22.

5 Великая минеи чети, сентябрь, дни 1—13,

СПб 1868, 295—296. Заннмл>иво je да се ово

чудо не налази ме!)у чудима архистратига Михаила

под осмим новембром од Пантолеонта, Закона и

хартофилакса Велике цркве (Св. Софи)е у Цари-

граду), где су она укратко описана и набро)ана

(има их 36), eeh je ставлено под шести септембар,

дан када ce npa3Hyje чудо арханЬела Михаила у

Хони. У зборнику ,,Дамаскин" Дамаскина Сту

дита чудо у floxHjapy описано je са осталим чу

дима у Слову о архангелу Михаилу — осмог

новембра.

MHHej чети (мине)и-читанке) настали су у

Византии. Постлали су веЬ KpajeM VIII века у

дванаест шьига, за сваки месец по je;ma. Н>их je

допунио Симеон Метафраст (умро 940. године),

као и неки други византщски писци. Поред жити)а

светих, у MHHej чети уношена су слова и похвале

св. отаца на велике празнике. Делове MiiHeja-

-читанки превели су на словенски je3HK Ъирило

и Методоче, a KacHnje су допутьени. Сачувани су

преписи из XI и XII века. У ЛЬубллни се чува

познати Супрасалски рукопис чти-MiiHej за месец

март старословенске редакцще из XI века, Cod.

Сор. 2 [В. Мошин, Ъирилски рукойаси у Повщесном

Myiejy Хрвашске. Койишарева збирка словенских

рукойиса и Цо}сов Нирижки oàломак у Л>ублани

(юь. I), Београд 1971, 149—157]. M. Н. Сперански

HajBHUie се бавио проучавааем Велики)а MHHej

чети: Сентябрьская минея четья до-макарьевскахо
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Садржина je ова. У време благочестивих бугарских царева на двору je био }едан

чове к KojH je имао званье дох^ара цара бугарског. Место у KojeM се касн^е настанио

добило je по н>ему име Дoxиjap. Он je волео монашки живот.7 Зато je напустио царев

двор и дошао у Св. Гору.8 Ca собом je понео много злата и сребра. Тако1)е су и неки л>уди

са двора дошли у Св. Гору. Дохщар (сада монах) нашао je лепо место и подигао цркву

са пет купола и посветио je св. Николи. Потом je саградио висок пирг и подигао ограду

око манастира. 9 Због великих издатака понестало му je новаца и mije могао живописати

цркву. Али je говорио: „Ако Бог xohe, нека прослави место ово, нека буде по вол>и ньего-

Boj." Наспрам Св. Горе налазило се острво Луг10, и на н>ему висок пирг са натписом:

„И всякь, иже ударить мя верхь, обрящеть злата множество". Многи су злато тражили

али га нису нашли. Тедан отрок, док je чувао стоку, прочитао je натпис, почео копати

тамо где je врх сенке пирга nao док je Сунце залазило, али ништа нще нашао. Сутрадан,

при изласку Сунца, почео je копати у врху сенке пирга и нашао велик камен. Haj3afl,

када га je подигао, угледао je много злата. О овоме mije смео никоме да каже jep ce 6ojao

состава, ИзвЪсйя Отдълешя русскаго языка и

словесности Императорской Академш наукъ,

томъ I, кн. 2, Санктпетербургъ 1896, 235—257;

Октябрьская минея чешья до-макарьевскаго состава,

Изв-Ьспя, томъ VI, кн. 1, (1901), 57—87; Сла

вянская Мешафрасшовская минея-четья, Изв*-

ст1я, томъ IX, кн. 4 (1904), 173—202.

ManapiijeBCKn велики)а мине) чети настали

су под руководством сверуског митрополита Ма

каров, ко)И je на н>има радио са писарима два-

наест година. Рад je започео у Новгороду а за-

вршио у Москви 1552. године. Митрополит Ма-

карще био je замислио да на je/woM месту сакупи

све религиозне текстове Kojn су постлали у Ру-

си)и. Узео je план MHHej чети и у месечне дане

унео не само пролошка (кратка) и MHHejска (оп-

ширна) казиван>а о празнику и животу светих

него и сва друга дела Koja су се односила на Taj

дан, а до ко)ИХ je могао доНи из разних рукописних

кн.ига. Митрополит MaKapnje прво je био архи

епископ новгородски (1526—1542), за сверуског

и московског митрополита изабран je 19. марта

1542. и на том nonoH<ajy остао до смрти 31. де-

цембра 1563. године (Е. Голубинсмй, Исторгя

русской церкви, томъ II, 1, Москва 1900, 742—752,

763, 852).

По тексту Макари|евскн великн>а MHHej чети

цитиран je текст чуда св. архангела Михаила у

Св. Гори под шестам септембром, стр. 295—296.

• П. Илиевски, Крнински Дамаскин, (Стари

текстови III), CKonje 1972 , 483—488 (рукоп. л.

242а—2446). Дамаскин Студит je познати грчки

проповедник из XVI века. ,,Дамаскином" je наз

ван зборник мешане садржине у KojeM се нала

зило само неколико слова Дамаскнна Студита, а

веЬи део кн>иге обухвата разна жница светаца,

апокрифе и друго, ко]и нису н>егово оригинално

дело. Дамаскин Студит као 1>акон живео je и

проповедао у Цариграду, Kacunje je изабран за

епископа рендитског и литског. Н>егов зборник

„Дамаскин" превео je на словенски |езнк епископ

пелагони{ски Ppuropnje (упор. П. Илщевски, Кр

нински Дамаскин, 13, 15, 19, 21). Ту je и сва

crapuja литература.

Опис чуда архангела Михаила у Дохщару,

Koje je ушло у Макари{евски велнки)а MHHej чети

и у зборник ,,Дамаскин", ни)е оригинални састав

ни митрополита Макарща нити Дамаскина Сту-

дита. Они су га само унели у ceoje дело из много

старших рукописа. МеЬутим, чудо архангела Ми

хаила било je рано описано у манастару floxnjapy,

што би потврдила и фреска из манастира Леснова

из 1349. године. Оно je, свакако, било раширено

по Св. Гори и у Византии где je ушло у рукописе

MHHej чети. Макари|евски велики)а MHHej чети

настали су До 1552, а зборник „Дамаскин" кра-

jeM XVI ст., више од два века после сликан>а

фреске у Леснову. Док je код Макари)а текст о

чуду архангела Михаила у floxnjapy (едноставан,

опис у „Дамаскину" oönnyje детал>има у ко]има

се прецизира време када се чудо догодило, ко

je био старешина манастира и одакле je дошао на

Св. Гору.

' Сви текстови kojh се наводе по Крнинском

Дамаскину (483—488 стр., рук. л. 242а—2446)

обележени су курзивом. У време цара Никифора

Вошанщаша (,1078—1081) беше у Се. Гори неки

калуфер Евшимще. У месшу Дафне сазидао je малу

цркву и йосвешио je св. Николи и живео с другим

монасима. Кад су Сарацени yùa.iu у Св. Гору,

зайалили су манасшир Дафне и ойлачкали ta. Евши

мще je нашао ново месшо за манасшир ide се сада

налази манасшир Дохщ'ар.

' У опису у Макарщевским велиюца MHHej

чети не каже се да ли je то било за време првог

или другог бугарског царства.

• У Крнинском Дамаскину onncyje се како je

Евшимще сазидао малу цркву йосвеНену св. Николи

и Нелще за монахе. После неког времена jeдан човек,

коме je име било HuKomj и био je властелин у

Цариграду, узео je ceojy гошовину и дошаоу манас

шир Дохщар. При монашеау добио je и, е Неофиш.

Каснщеje йосшао туман умесшо своха сшрица Евши

ми]а. Неофиш je срушио сшару малу цркву и Поди

гао нову Koja üoc&oju и данас. Сазидао je и висок

ûupï и йодигао зид око манасшира.

Храм и конаци Koje je подигао игуман Нео

фит у XI веку KacHHje су срушени. Данашььу

цркву манастира Дохщара обновио je молдавски

во)вода Александар са женом Роксандом за време

итумана Германа 1568. године. Живопис je из

нсте године али je пресликан 1855 (Епископъ

Порфир1е Успенсюй, Второе йутешествге по Свя

той ГорЬ Авонской въ годы 1858, 1859 и 1861, и

описанге скитовъ авонскихъ, Москва 1880, 73, 77,

121). По Успенском, Неофит je био прот. Св. Горе

1092. године (Нав. дело, 103—104; Исти, Исторгя

Афона, часть II, 199—200).

У фиали манастира Дохи)ара насликани су

оснивачи манастира Евтимще и Неофит као и

визанлцски цареви Никифор Фока, Андроник

II и JoeaH Палеолог како рукама придржава{у

модел цркве манастира (Успенски, Нав. дело,

81—82).

10 Осшрво Луг било je мешох манасшира До-

xujapa.
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да би га други могли убити. Тако je Господ, на OBaj начин, услишио молбу монаха из

Дохи)ара. Он je дечака упутио да оде на Св. Гору и каже шта je нашао. Када je отрок

дошао до врата манастира Дохщара, тражио je да разговара са старешином. Чувар врата

га, мейутим, mije пустио унутра, jep je голобрад, а по светогорском o6n4ajy голобради

се не nyuiTajy у манастир. Игуман je изашао изван манастирских зидина и чуо дечакову

причу о пронайеном злату. У томе je видео Ikwje дело. Отрока je упутио jeflHOM пустшьаку

(отшелнику), потом je одредио три инока и послао их да донесу наЙено благо.11 Кад су

дошли на место, подигли су камен и видели бакарни кошао йун злаша. Сад се умешао Йаво

и jeflHOM иноку дошапнуо да câM узме злато и подигне себи манастир. Oßaj се инок спо-

разумео о томе с другим иноком, а потом су н>их дво}ица упознали и треКег инока, Kojn

je, мейутим, одбио да се због злата дечак убще. Али су му дво)ица инока запретила да

he и н>ега убити ако не буде уз н>их.12 Он се, наравно, уплашио и рекао да му злато не

треба, а они нека чине што су наумили. Пошто су затим узели кошао са злашом и камен

Koju je био йреко н>ега, лайом су отпловили према манастиру. Потом су oipoKy везали ка

мен око врата и бацили га у море. Сада почшье чудо. Архистратиг Михаило je спасао

дечака са дна мора, пренео га у манастир Дохи)ар и ставио поред часне трпезе.1* Када

je yjyrpy дошао пареклеси)арх да звони на jyrpeibe, чуо je глас и jaBHO игуману. Пошли

су у цркву и видели отрока где лежи са каменом везаним око врата, док се вода цедила

са одеке.14 Он je игуману испричао да су га иноци бацили у море. Док сам тонуо, видео

сам два човека од kojux jedan рече : „Архангеле Михаило, однеси ïa у манасшир Дохи)ар"

Игуман je наредио да отрок остане у цркви док се злоба не изобличи,16 a jyrpeibe да се служи

у припрати. Иноци-убице злато су прво сакрили и потом кренули у манастир. Игуман

им je изашао у сусрет и запитао: „Вас четворица сте отишли, а тро)ица се вратили. Где

je четврти?" Иноци су одговорили да je отрок желео да их посрами па се сакрио. Игуман

их je повеоу цркву и йоказао ошрока. Ко je ово? — запитао je он. Иноци су само зачуйено

Кутали и исйоведили ceoj грех.1в Потом су донели сакривено злато и предали га игуману,

Kojn je deojuuy инока-убица изгнав из манасшира и йроклео.11 Вест се брзо раширила по Св.

Гори. Ускоро се затим састао сабор и цркву Св. Николе, због чуда, йосвешио je св. архи

стратигу Михаилу.18 Монаси су убрзо сазидали и нову цркву и посветили je Св. Николи.

Дечак што je био спасен из мора Kaonnje се замонашио1' и био игуман. Игуман манастира

Дохи)ара je доби)еним златом цркву живописао20 и свим добрима украсио, снабдевши je

златним и сребрним сасудима и утварима.

11 На мешоху je биоjyuoma, радник с ошкуйом.

Пошшо je йронашао злато, ошишао je у манастир

и рекао туману Неофишу.

1г Овог двоумдьмьа нема код Дамаскина.

13 Дечку су везали камен око врата и бацили

ta у море. Док je тонуо, йозвао je у йомоН чино-

началнике, и оба архангела Михаило и Гаврило

ûojamm су се Пред нмм као орлови злашокрили и

узели ¡a с морске дубине и йренели у манастир

'Moxujap.

14 Дечак je од велико! страха засйао у цркви.

Када je еклесшарх дошао да зайали кандила за

jympene, видео je дечака; йрво je йомислио да je

ûpueufiene. Известив je тумана, а йотом су за}едно

ушли у цркву и видели дечака како сйава са каменом

везаним око врата.

15 Шуман Неофит je шшайом мало ударио

дечака и йробудио ïa. Он je одмах уйишао ide се

налази. Шуман му je objacmo да je у манастиру

Дохи/ару и да je он Неофит. Пошшо je од jyuome

чуо да су ta монаси бацили у море, туманje наредио

да остане у цркви, jyutpene да се служи док не

dot)y mpojuua монаха и виде чудо.

" Када je свануло, у манастир су дошла шро-

juua монаха. Шуман их je зайишао о налазу злаша.

Они су odtoeopuAU да je дечак ioeopiio лаж и зашим

ûoôeïao. Шуман их je йозвао да yljy у цркву и йро-

славе Бога. Чим су монаси видели jyuomy у цркви

са каменом везаним око враша — занемели су од

чуда.

17 Tpojxtua монаха су донели сакривено бла(о.

Потом су их йрошерали из манасшира.

Монасн нису били у свештеномонашком чину.

Црквеним законодавством je предвидено да свако

свештено лице Koje изврши ма какво убиство

мора битн лишено чина. За хотимично убиство

учинилац je кажшаван одлучен>ем од причешЬа на

тридесет и пет година. Ако ни)е наступила смрт

због училеног дела, преступ се квалифику)е као

лакши и казна за кривицу одмерава другачи)е.

За нехотично убиство учинилац се кажкава одлу-

чен>ем на десет година (Никодим Милаш, Црк-

вено казнено йраво, Мостар 1911, 429, 434—35,

580).
1в Црква манастира floxnjapa после чуда са

jvHOuiOM, по rioptpHpJijy Успенском (Нов. дело.,

118—119), била je посвеЬена само архангелу

Михаилу, a KacHnje обс^ици архангела. ПосвеКен>е

Михаилу и Гаврилу доводи се у везу са чудесним

проналаском воде 1299. године, Kojy су они игу

ману открнли у сну.

" Шуман Неофит йосшршао je jynomy за

калуфера.

10 Живойисао je цркву и йосвешио je чиноначал-

ницима Михаилу и Гаврилу.

По Крнинском Дамаскину, спасение jyHouie

извршили су оооцща архангела, а по тексту Ма-

KapnjeBCKHM великиja мине) чети, само архангел

Михаило.
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Иако je тешко одговорити koj'h je од два наведена литерарна извора послужио

као сиже за илустрацти'у композищф Чуда архангела Михаила у Леонову, сви су из-

гледи да je то био текст из Велиюца мине) чети. У н>ему се )едан од инока ormcyje као

стар човек, а тако je на фресци насликан треКи, горн>и, инок. Он шф учествовао у делу

бацаша дечака у море нити у деоби злата, н>егов грех je маши. Зато, вероватно, и mije

приказан како je руке испружио у ставу молитве и не клечи. У Велиюца Mmrej чети опи

сано je да су само д^ица монаха бацили отрока у море и сакрили злато, па су зато на

фресци у Леснову и приказали како клече у ставу Hajeeher noKajaaa како, сада свесни

величине греха, исповеда}у га и моле архангела за onpourraj. По покрету десне руке

архангел Михаиле je саслушао молбу монаха али им грех raje опростио jep их не благо-

сшъа десном руком. БудуЬи да je спасение баченог детета у море извршио арханг)ео

Михаило (Гаврило je само био присутан), разумл>иво je што je на фресци у Леснову

приказан само Михаило, Kojn je и изобличио грех монаха, а он je био велики и неопро-

стив па je игуман ц,во')ицу инока избацио из манастира и проклео. Сви наведени раз-

лози ишли би у прилог претпоставци да je Чудо архангела Михаила у манастиру Лес

нову илустровано према тексту Kojn се налази у Велиюца MHHej чети под шестим

септембром, насталом у средшем веку, а не према тексту Kojn je сачуван у зборнику

„Дамаскин" Дамаскина Студита.

У cBeToropcKoj ермигаци Диониаца из Фурне дато je упутство како да се слика

Чудо архангела у манастиру Дохщ'ару. У npBoj сцени je бацан>е детета у море и спасение

чудом архангела Михаила и Гаврила, а у друго} сцени отрок се приказу)'е како лежи у

цркви док га игуман буди штапом и noKa3yje монасима.21 У манастиру Дохэд'ару (живо-

пис je из 1568. године) чудо архангела илустровано je у пет сцена: 1. Бацаае детета у

море одакле га cnacaBajy арханг)ели Михаило и Гаврило. 2. Пренос злата са острва до

мора. 3. Пареклесщарх извештава игумана Неофита да je нешто чуо у цркви. 4. Игуман

Неофит са братком noKa3yje у цркви тро)ици монаха отрока кога су они били бацили у

море. 5. Tpojnna монаха Bpahajy злато Koje су били сакрили.22 Иако je то HajonniHpraije

илустровано чудо у фрескоживопису (природно, jep се догодило у манастиру Дохщару),

оно не садржи детал» како монаси моле onpouiTaj од архангела Михаила, Koje je тако

занимл>иво приказано у Леснову.

Спасаван>е дечака из дубине морске сликано je на икони Чуда архангела Михаила

и Гаврила из 1625/26. године, Koja се чувала у Скошьу а потиче из Леснова.23 У манас

тиру Св. архангела у Кучевишту (живопис je из 1631. године) чудо архангела илустро

вано je у две сцене: бацанье отрока у море и преношиье у манастир Дохщар.21 Исто чудо

приказано je у два дела у живопису манастира Пиве 1604—'1606. године.25 На икони

Чуда архангела Михаила и Гаврила из Ум)етничке галерще у CapajeBy (1723/24. год.)

спасаваае дечака из мора илустровано je у три сцене: у прво) — иноци OTKonaeajy котао

пун злата на месту где их je довео дечак, у flpyroj — два архангела cnacaBajy дечака из

дубине морске и у Tpehoj — дечак лежи пред црквом (са каменом око врата) док га игуман

са братком noKa3yje ттх^ици инока Kojn су га бацили у море.2* Прву сцену Koja прика-

11 Didon-Schaefer, Das Handbuch der Malerei

vom Berge Athos, Trier 1855, 341—342, § 424.

" G. Millet, Monuments de UAthos I, Paris

1927, pl. 250—251. Л. Никольский, СтЬтя cmb-

нописи Афонскге, Иконописный Сборникъ II, СПб

1908, 144—145.

" С. РаДо^чиЬ, Сшарине Црквенох Myuja у

Скойфу, Скопле 1941, 73.

** За ова) податак захвален сам проф. Сре-

тену ПетковиКу.

15 С. ПетковнК, Зидно сликарсшво на üodpyujy

ПеНке üaüipujapuiuje 1557—1614, Нови Сад 1965,

199. Разна чуда архангела Михаила илустрована

су на икони манастира Мораче, рад попа Стра-

хюье из Будимлл 1599/1600. године (С. ПетковиЬ,

Делашносш зохрафа йойа Сшрахин>е из Будимла,

Сшарине Црне Горе I, Цетин,е 1963, 120—121,

сл. 5; исти, Зидно сликарсшво на üodpyujy ПеНке

üaüipujapuiuje, 92; 3. Ка]'маковиЬ, Зидно сликар

сшво у Босни и Херцеговини, Capajeeo 1971, 246;

Д. МилошевиЬ, Сликарсшво у среднювековшу Ср-

6uju од 12. до средине 18. века (каталог), Београд

1974, 34—35, сл. и 34). Чуда обо)ице архангела

сликана су на икони на иконостасту Старе цркве

у Capajeey из 1734 (Л. МирковиК, Сшарине Сшаре

цркве у Capajeey, Споменик СКА LXXXIII, Бео

град 1936, 19). На н>има ни)е илустровано чудо

о спасавашу дечака баченог у море.

" Ъ. МазалиЬ, Сшаре иконе и dpyïo, Гласник

Земал>ског Myeeja у Босни и Херцеговини XLVIII,

Capajeeo 1936, 59, сл. 4; Исти, О сликару Рафаилу

Димишрщ'евиНу, Нови источник, службени лист

православие Enapxnje дабробосанске V, бр. 1,

Capajeeo 1938, 20—22.

О capajeBCKoj икони Чуда архангела Михаила

и Гаврила припрема рад Л>. Kojiih.
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Црт.17. CapajeBO, Удцетничка галсри)а: Дохи)арски монаси oTKonaeajy котао и злато. Детал>

иконе Чуда архангела Михаила и Гаврила, 1723—24. године

3yje како монаси откопава)у котао пун злата Ъ. МазалиЬ27 Hnje oöjacHHO. У ствари, она

je деталь илустращц'е из Чуда архангела о спасеньу дечака баченог у море: отрок je довео

Tpojnuy дохщарских инока на острво Луг. Руком noKa3yje на врх куле од Koje пада сенка

(у време сунчевог изласка) на место где je било сакривено злато. TpojHHa инока су копали

управо на показаном месту и пронашли котао пун злата. Изнад куле je Сунце (цртеж 1 7).

Oeaj детал> mije сликан на другим српским иконама чуда архангела. Наведена сцена

на capajeBCKoj икони илустрована je према тексту Чуда архангела Михаила и Гаврила

Kojn се налази у зборнику „Дамаскин".

Манастир Лесново посвеЬен je св. архангелу Михаилу. Ту je опширно илустрован

циклус чуда и }авл>аньа у KojnMa се велича шегова моЬ и култ. Поред }авл>ан>а описаних

у Св. иисму Старог и Новог завета, илустроване су и сцене: Избавл>ен>е Цариграда од

Сарацена,28 три нераз}ашн>ена чуда29 и Чудо архангела Михаила у Дохщару. У време

" Сшаре иконе и друга, 60.

" Л. МирковиЬ, )една фреска из циклуса

Чуда св. архангела Михаила у Лесноем, Прилози

за КД1Ф VI, св. 2, Београд 1926, 265—268.

МирковиЬ je фреску решио на основу текста

описа чуда архангела Михаила од Дамаскина

ипоЬакона и Студита, ко)и je 1742. ппсао у пос-

ници св. JoBaiia Рилског |осиф „непотребен ни
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живописала манастира Леонова 1349. године, Света Гора je била под влашЬу српског

цара Душана. Везе високе jepapxnje и духовних лица с ком биле су тесне. Одржавали

су их и двор и властела, да)уЬи богате поклоне и прилажуки цркве. Тако je, на пример,

деспот Оливер, пошто je подигао ceojy задужбину Лесново 1341. године, идуке (1342)

приложив je светогорском манастиру Хиландару.30 Разумллво je што су касшце ктитор

и поручилац живописа желели да у цркви буде илустровано чудо Koje je у Св. Гори

учинио архан!)ео Михаиле, патрон манастира Леснова. Илустращф ове сцене требало

je да има и васпитни утица) на лесновске монахе и вернике — да их одврати од греха

среброл>убл>а, како не би доживели судбину дво}ице изгнаних и проклетих монаха.

IIocTojH донекле сличност у животу измену ктитора манастира Дохщара и деспота

Оливера. Први je живео на царском двору и заузимао je положа) дохщара, Kaomje je

напустио двор и дошао у Св. Гору да се замонаши. Ту je од свог иметка подигао леп

манастир Kojn, ме^утим, Hnje могао да живопише. Али му je архан!)ео Михаило (чудесним

нроналаском злата) OMoryhHO да и то уради. Деспот Оливер je Hajnpe био велики челник,

потом велики слуга, затим велики во)вода, касни}е велики севастократор и велики дес

пот, као што пише у натпису поред н>еговог портрета у манастиру Леонову.*1 По Б. Фер-

jaH4Hhy,32 Оливер je титулу деспота добио од цара Душана, свакако пре 1349. године,

када je први пут поменут као деспот. Деспота^ титули претходило je досто)анство се-

вастократора Koje je JoeaH Оливер добио после 1346. године. Деспот Оливер се нще

повукао у тишину Св. Горе нити се ту замонашио, али je од свога иметка подигао веле-

лепни манастир Лесново и приложив га српском светогорском манастиру Хиландару.

И он ceojy задужбину Hnje могао одмах живописати, тек осам година после подизан>а

Лесново je осликано. Да ли деспот Оливер raije доживео нешто слично ктитору манас

тира Дохэдара — да му нестане новца ? Зна се да je био веома ymnajaH и богат човек,

први je од српске властеле ковао CBoj сребрни новац, а богати рудник Кратово био je

у аеговим рукама и служио му као извор прихода. Деспот Оливер je у време подизааа

и живописан»а Леснова био на двору цара Душана. Али, ни)е исключена могуЬност да

се пред смрт замонашио (измену 1356. и 1366. године), као што je претпоставио Р. М.

rpyjnh,33 Kojn je идентификовао великосхимника JoBaHa Каливита као бившег деспота

JoeaHa Оливера.

Приказ у манастиру Лескову фреске Чуда архангела Михаила, Koje je извршио

у Дохщару, HajcrapHjH je у српском, вероватно и у византи)ском, живопису. На сачу-

ваном делу може се уочити иконографска занимл>ивост (особеност) представе на Kojoj

су {едино у српском средаьовековном сликарству приказани монаси како моле onpoiuraj

за учишени грех. КориппЧени литерарни извор утицао je да се на фресци прикаже само

архан1)ео Михаило — извршилац чуда. Тек од друге половине XVI века почин>е се у

npKBeHoj уметности сликати како сиасаванье детета баченог у море H3Bpiuyjy арханг)ели

Михаило и Таврило. Старшем опису чуда додати су неки нови деталей, мег)у ко)има и

Taj да су об^ица архангела за}едно учинили чудо у Дохщару.

Богу ни човеку". Иако je МирковнКево тумачен>е

тачно, сигурно je да текст из Дамаскина Студита

HHje послужио као снже за сликан»е фреске у

Леснову 1349, jep je Дамаскин Студит живео и

писан у XVI веку. Ме^утим, литерарни извор за

сликан>е фреске налазио се у тексту описа чуда

архангела Михаила од Пантолеонта, ha кона и

хартофилакса Велике Цркве, jep су познати н>е-

гови преписн CTapujH од фресака у Леснону. У

óiinnioj MocKOBCKoj Синодално) библиотеци (сада

Државни истор^ски My3ej у Москви) чува се

н>егов грчки препис из XII века, joui неиздат.

Пантолеонтов кратки опис чуда и jan.i.an.a архан

гела Михаила унео je .митрополит MaKapiijc у

CBoja Велики)а MiiHej чети. Опис чуда о нзбанл>ен>у

Цариграда од Агарена слаже се са одговара)уКим

текстом код Дамаскина Студита из XVI века.

" Л. МирковиЬ, HejacHe фреске Чуда св.

архангела Михаила у Леснову, Гласник Скопског

научног друштва III, Скопл>е 1928, 67—70.

" В. Р. ПетковиК, Преглед црквених сйоме-

ника кроз йовесницу срйског народа, Београд 1950,

169.

31 Ъ. БошковиЬ, Неколико нашйиса са зидова

средн,овековних цркава, Споменик СКА 87, Бео

град 1938, 10; ib. CTojaHOBHh, Сшари срйски за

писи и нашйиси I, бр. 72; бр. 6017.

'г Десйоши у Византией и ]ужнословенским

зем.ъама, Београд 1960, 165.

33 Koju je срйски десйош умро као великосхим-

ник JoeaH Каливиш, Гласник Скопског научног

друштва II, Скошье 1932, 233—236.
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ИКОНОГРАФСКА ИСТРАЖИВАН>А МИНХЕНСКОГ

СРПСКОГ ПСАЛТИРА

ПосвеНено усйомени йрофесора

Радослава M. rpyjuha

I ИЛУСТРАЦША ДОГМАТИКА ПЕТОГ ГЛАСА

У Минхенском српском псалтиру, насталом у Срби)И у последи^ четврти XIV

века1 (сада се чува у Државно) библиотеци у Минхену, Cod. slaw. 4), на fol. 22Т налази

се )една необична митфтура са четири сцене. То су: Прелазак Jeepeja преко Црвеног

мора, Благовести, Por)eibe Христово и Купина неопалима. Веза ове четири теме, на први

поглед, изгледа HejacHa. Због тога су рани)*и истраживачи, не нашавши за н>у литерарни

извор, давали непотпуно и неодг-OBapajyhe o6jauiH>eH>e. Ватрослав Jarnh je публиковао

натписе ове митцатуре, cMaTpajyhn да су они узимани из различитих текстова.2 Лосиф

Штриговски je натписе превео на немачки je3HK и детально описао целу мишфтуру.3

Али, поред осталог, o6jaunbaBajyhH и погрешним редоследом, почео je од сцене Благо

вести место од Преласка Jeepeja преко Црвеног мора, и mije открио н>ен прави симбо-

лички смисао.

У доаем делу композищце приказана je сцена Прелазак Jeepeja преко Црвеног мора.

Иза Mojcnja су Арон, Хур, Мириам и мноштво л>уди. На маргини десно налази се натпис:

тогда rtiwHCH pd3A"k<iHTtrth вод*, а испод сцене je други натпис: тогда Б13дноу пр^ид! нтоко^ьно

коаиаь. У средн>ем делу минщатуре налази се Богородица Hm<oneja на престолу са Хрис

том на крилу. Десно од Богородице je пророк Mojcnje, а с леве архан1)ео Гаврил. Позади

су воде Црвеног мора (чоьжное ihoçî) а на маргини натпис: вк ирктн^жь дюри ювразь др-квак

написа п. У гораем делу минщатуре приказана je сцена Благовести, а изнад н>е je нат

пис: зд"к Ж1 ГаврТнль слоужтль чюдкн. У десном горшем делу je сцена Рог)ен>е Христово,

а на маргини je текст исписан: ннга ж! Хса ршдГ дваа. Испод Рог)ен>а Христовог je сцена

Купина неопалима и у H>oj Богородица са Христом. Испред je зачуг)ени Mojone (сл. 51).

Ова мини)атура Минхенског псалтира HHje настала као директна компшшцф раз

личитих текстова, као што се мислило, веЬ je илустращи"а догматика4 петог гласа из Ок-

1 С. Радо)чиК, Минхенски срйски йсалшир,

Зборник Филозофског факултета VII—1 Споме-

ница Виктора Новака, Београд 1963, 277—285 са

литературой.

• J. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen

Psalters der Konigl. Hof-und Staatsbibliothek in

München . . . Mit einer Einleitung von J. Jagic,

Wien 1906. S. XLVIII. Натписе поред минадатуре

oöjaBHO je Пол. Сырку, Сшари срйски рукойиси

са слихама, Летопис Матице српске, кн>. 196

(1898), 18 не упушта)уКи се у садржа) и порекло

текста.

* J. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen

Psalters, 84, Taf. LIX, Bild 148. Он je, чак, мислио

да мики)атура припада завршно) сцени Акатнста

Богородици. О сликалу Преласка Jeepeja преко

Црвеног мора и aeroeoj симболици вид. Reallexi

kon für Antike und Christentum IV, Stuttgart 1959,

375—389; Reallexikon zur byzantinischen Kunst II,

Stuttgart 1967—1971, 1—9.

* Догматик (óo)'fiazixóv) je песма на вечерки

у част Богородице Koja садржи догматско учен>е

о Исусу Христу као Богочовеку, о н>еговом ова-

плопелу и односу /roejy природа у н,ему (Л.

Мирковип, Православна лишургша или Наука о

богослужему Православие исшочне цркве. Први

ойшши део, Београд 1965*, 230; С. Борзецовскш,

Объяснете догмашиковъ восьми хласовъ, Москва

1879).
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тоиха, ко)И се пева у суботу на велико) вечерньи, а написао ra je JoBaH Дамаскин. Делови

догматика су исписани на маргинама мини)атуре. Цео текст у Цеппьском октоиху пето-

гласнику, штампаном око 1494. године, гласи: вь чрьаигк.иь. мщы . НЕИскоусоврачнык иЕв-к-

сти, шразь. прописасЕ др-квик . та<мо ÍHwvch раэдФиитЕак. вод*к . зд'к же Гавржаь саоужнтЕаь. чю-

деси . тогда по глккнигк шьстковавь нЕаюкрыю 1сраь . Инга же \л роди BEfkíHEHE дваа . aiwpE по пр-к-

шьствыи ■сракв'к пр"квысть нспроходно . нЕпоршчнаа по рождьств*к бташюуиакв-к пр'квыгть НЕта*к-

пна. сы пр-кждЕ сы . и ивлкнсе гако чакь бже поамоун нась.6

У средний мини)атуре приказано je Црвено море као праобраз Богородице, што je

илустраци)'а почетка догматика: вк чрьаш'Ыь л\щы НЕИскоусоврачнык нЕВ-ксти, шкразь. др-квак

напнса се. Од свих мора само je jeflHo било праслика Богородице — „Черьжное аюрЕ".8 Она

седи на престолу (то je н>ен симбол) и на крилу држи Христа: ПрЕгтоаъ та божТа снова,

просиавлАЕДгь ЕогородыцЕ, на не«же u¡kw ЧЕаов'ккъ Богъ скдЕ мвнса, м бысть хЕр№1молгъ прЕВышн.7

Приклонивъ НЕБЕса твоа, къ наагь. сындн, прЕстоаъ оужЕ оуготовасА ТЕБ"к саовЕ, оутрова д'квича, на

не/иже HKW царк кр-кпчайшш скдъ, воздвигнеши w падЕнУл, десницы твоеа создашЕ.8

С десне Богородичине стране приказан je пророк Mojcnje, а са леве арханг)ео Гаврил

као извршиоци бомф моЬи, а према тексту догматика петог гласа: тааю /Hwch разд^аи-

TErth водФ . зд-k же Гавржаь саоужтан чюдеси. Да би ce OBaj текст разумео, као и сцена

Благовести, oöjacHühy га. „слоужтаь чюдеси" Koja je Бог учинио били су и Mojcej и

арханг)ео Гаврил. Први je био „разд-каитЕик вод*" (та) тренутак raje приказан на мини-

jaTypn уколико га MojcnjeBa подигнута рука не симболизу}е) у време бекства JeBpeja из

Египта и доласка на обалу Црвеног мора, када му je Бог рекао: „А ти дигни штап cboj и

пружи cBojy руку на море, и расцепи га, па нека иду синови Израшьеви посред мора су-

вим."9 Mojcnje je подигао штап и разделио воду мора на два дела10: /Hwvcehckïh жезлъ

божественною силою ЧЕр<ино£ прондЕ аюрЕ...11 Арханг)ео Гаврил je „саоужпчаь чюдеси"

у Новом завету будуКи да га je Бог одредио да вечну бонду TajHy о спасеау рода човечи-

jer кроз оваплоЬен.е Бога Логоса12 jaBH Деви MapHjn.13 MojcnjeBo дел>енье Црвеног мора

на два дела било je праслика оваплоЬевьа Христовог, Koje се догодило на празник Благо

вести, што je приказано овом сценом на мишфтури.

Насупрот Преласку Jeepeja преко Црвеног мора, као по суху crojH новозаветни

floraljaj Ро^еньа Христовог, што je песник догматика изразио речима: тогда бездноу пр-кндс

непокорно14 1сраиаь • ннга же хса ршд7 еесЫене дваа, а сликар мини)атуре вештим компонованием

истакао аналопцу ова два florarjaja.

5 У Црвеном мору некада се приказа слика

невесте (Koja не позна мужа); тамо Mojcnje раз-

цво)н воду, а овде Гаврил служи чуду ; тамо народ

израил>ски прог)е дубину морску и не окваси се,

а сада Дева роди Христа без семена; када npobe

израил>ски народ, море поста одмах непрелазно,

а Непорочна, када роди Емануила, оста неповре-

г)ена. Onaj ко)и jecT и Kojn je одувек nocTojao,

jaBU се као човек. Боже, помилу) нас!

* НрОрОЧССКИ БОГОВИДСЦТ, БОГОРОДИЦЫ ШВраЗЪ

яоан, нсжокосннылш ногааш чсржиБю пройде iiSmhmS
. . . (IpMOjioiïù), Москва 1902, л. 89v, Окшоих,

гл. 8, прва песма канона. У Минхенском псал-

тиру Прелазак преко Црвеног мора сликан je

joui два пута (Таб. XXVII, 58 као илустрацща

Псалма 77, 13 и таб. XXXV, 81 као илустрацща

Псалма 105, 17—1). К. Wesel, Reallexikon für

byzantinischen Kunst II, 7 не o6jauiH>aBa детал.н^е

тематику ове MiiHHjaType.

7 Окшоих, гл. 2, у понедел.ак на noBe4epjy

канон пресв. Богородици, 5. песма, 2. тропар.

ИндАфи дЕржкма рймаш свонлш всечнетаА творца,

R'ki|iauií: чадо сладко!, какш та лмаденца зрю, н оаз$-

а«тн не moi s нспогтнжилмгш твоегм> нын'к сннсгождсша

(21. децембар, Предпразнство Рождеста Исуса

Христа, на вечерней, 1. стихира на стиховае).

8 24. март, предпразнство Благовести, jy-

трен>е, 9. песма канона, 2. тропар. Арханг)ео

Гаврил, измену осталог, говори Богородици:

,,. . . радВйсА, iaKU' вен царево rk и ищи, рлд$йсА, гака'

ноеншн носацмго всА . . ." (25. март, Благовести,

jvTpeH>a, икос).

» 2 Moj. 14, 6.

" 2 Moj. 14, 21.

11 îpMOAoîïû, Москва 1902, л. 82г, Октоих,

гл. 7, 1. песма канона.

12 1 Петр. 1, 19—20; Дела ап. 2, 23; 4, 27—

28; Лк. 1, 26—38.

13 Бог, дозвавши архангела Гаврила да jaen

благу вест о оваплоКекл- Сина бoжjeг, рече му:

,,. . . иди архангеле и буди слуга сакривене и

необичне Tajue, послужи чуду" (rpnropuje

HeoKecapnjcKH у .ipyroj беседи на Благовести,

Migne, PG X, 1172). До oBaiuioheiba Бога Слова

постегала je прона. iiija измег)у неба и земле, алн

je Господ CBojHM оваплоЬен.ем cjeflHHHO небески

свет са земал.ским и постао и.ихова за)едничка

глава (JoBaH Златоуст, Migne, PG 62, 15).

1 ' У Минхенском ерпском псалтнру je , .непо

корно", а у Цетин>ском Октоиху петогласнику,

штампаном око 1494, као и у Октоиху петоглас

нику Божидара ВуковиЬа, штампаном у Венешци

1537, je „непокорно", као и у савременим штам-

паним октоисима.
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Прелазак JeBpeja преко раздел>еног Црвеног мора праслика je Христовог ройевъа

од Деве Mapnje. При бекству Jeepeja из Египта било je непрегледно широко и дубоко

море, а они су прешли преко н>ега: Зелмю, на нюже не возсТа, ни вид* солнце когда, бездн8,

юже hí вид-к наг8 широта небела, 1ераилк пройде невиажнш господи,15 што je сликар истакао у

дон>ем делу мшпфтуре. Сцена Potjeiba Христовог приказана je у духу иконографще с

Kpaja XIV века, и може ce oôjacHHTH, поред текста догматика, и jenHOM стихиром: Зелма

ВСЛ ЗрАфИ ВОЖ1Е СННСХОЖДЕНТе, ВЕСЕЛИТСА: ВОЛСВН Д<1рЫ Л1Н"К ПрИНОСАТ*Ь, НЕБО СВЫШЕ В'БфаЕТЪ зве

здою, ЛГГЕЛИ СЛЛВАТЪ, naCThlpÏE СВИрАЮфЕ ДИВАТСА, ГЗСЛИ ПОД'еЖЛКУГЬ, ИКОЖЕ ПрЕСТОЛЪ Л)А ОГНЕЗ-

рЛЧНЫЙ . Р4Д8ЙСЕ ЛМТИ, CÏA ВИДАфИ.18

Црвено море je само jennoM разделило CBoje воде за прелазак jeBpejcKor народа, а

после преласка воде су се саставиле, тако се само jenHOM Бог Израшьев оваплотио и родио

од Богородице, Koja je остала Дева, као што каже песник догматика: mwqi по пр*кшьствыи

Усрлив-к пр^выстк нЕпроходно. НЕПорючнла по рождьств'к блманоуилкв-к прФвыстк НЕТЛ^ННа.

Станье Црвеног мора после преласка JeBpeja „непроходно", праобразовало je „нетл-кюе" и

чистоту Богородице после poljeaa Сина. По рождЕств-Ь та, чистла, и прежде рождЕСТва, и въ

рождЕств^ прЕЧИстаА, всА тварк пропов'кдаюфн, ако Богородиц» истинною величлелть.17 Obo je

сликар мищфтуре изразио слика^уКи три звезде, на челу и раменима Богородице у сцени

Ро1)ен>а Христовог и Богородице на престолу.

Испод сцене Por)eiba Христовог, у десном делу, приказана je Куйина неойалима,

као илустраци)а текста из догматика: Сы и прФждЕ сы. И ивлкисе гако члкк вже полмоуи нась.

Купина неопалима била je праслика да he Богородица родити Христа и остати Дева, па je

приказана како га држи: Акоже во кйпина не сглраше опалАвли: тако д-Ьва родила есн и д-ква

прсвыла еси.18 Огавъ у купини симбол je Христа и вьегове божанске природе: Квпина въ

ГОр*к НЕОПаЛЬНЛА, АВ"Ь ПрЕДПИСа ТА, ВОГОНЕВ-ЬсТО ; БОЖЕСТВЕННЫЙ ВО НЕВЕфЕСТВЕННЫЙ ВЪ ВЕфЕСТВЕННЕЛ1Ъ

чрЕв-к огнь нЕопально npÏAaa еси.19 Mojcnje je приказан са босим ногама jep ctoj'h на ceeToj

земл>и.20 Код Купине неопалиме Бог Логос ce jaBHO Mojenjy и рекао му да иде иизбави

jeepejcKH народ из ропства египатског: „А Mojcnje рече Богу: Кад одем и синовима

Израиллвим, па им кажем: Бог отаца ваших посла ме к вама, ако ме ymrrajy: како му

je име? шта hy им казати? А Господ рече Mojenjy: ja сам OHaj Kojn jeer (азъ велгъ сый,

'Еуы eí/ii ó â>v). Тако hein казати синовима Израил>евим: OHaj Kojn jeer, он ме посла к

вама ... То je име Moje од века."21 Реч сый (ó &>v) изражава вечност бож}у, Koja припада

Сину по H>eroBoj божанско) природа, а он се као Богочовек родио од Богородице по чо-

Be4aHCKoj природи у времену, што je песник догматика сажето изразио: Сый и пр'Ьждв сый,

Tj. од Богородице се родио у времену OHaj Kojn као Логос nocTojn вечно.22

Основна naeja ове мшпфтуре односи се на први Христов долазак. Бог Kojn je дао

Moh Mojenjy да раздели воде Црвеног мора и kojh се jaBHO Mojenjy код Купине неопалиме

15 ípMOAoiiü, Москва 1902, л. 62г, Окшоих,

гл. 5, 1. песма.

" 22. децембар, предпразнство Рождества

Христова, на вечерн>и, 1. стихира на Господи

возвах. У ро!)ен>у Христовом открила се нова

TajHa: човекол>убиви Бож)и Домостро) спасеша за

палог кроз непослушност човека. Ради тога je

ро!)ен>е од Деве, ради тога — jaorie и Витле)ем.

Potjeae — место стваран>а, Дева — место жене,

Витле^ем — место Едема, jacue — место paja,

мало и видл>иво — место великог и сакривеног.

Ради тога су анг)ели ко;и славе Небеског Kojn je

постао земалским. Пастири Kojn виде славу

на Janbeiy и Пастору; звезда — путовой, му-

драци — поклоници и дароносци, да би се уни-

штило идолопоклонство . . . (rpm-opnje Богослов,

Migne, PG 35, 432—434).

" îpMOAoiïù, Москва 1902, л. 61v, Окшоих,

гл. 4, песма 9. ,,Дево)ка заче, девочка роди и по

роЬен.у дево)ка остаде" (Блажени Августин,

Migne, PL 40, 630; 38, 999). Радя се (Богородице),

jep си супротности у)единила; раду) ce, jep си

девичанство и ро^ен>е спешила (Акатист Богоро-

дици 8. икос).

" Догматик 2. гласа.

1* Рождество Богородице, 8. септембар, jy-

треша, ирмос 7. песме канона.

2 Moj. 3, 5.

11 2 Moj. 3, 13—15.

" Од свих имена Koja ce flajy Богу, на)глав-

HHje je сый (ó wr), као што je сам Бог рекао Moj

enjy на гори: кажи синовима Израшьевим: oeaj

Kojn jeer посла ме (2 Moj. 3, 14). jep Бог садржи

у себи самом пунойу биКа, као неко oecKpajHo и

безгранично море суштине (JoeaH Дачаскин,

Migne, PG 94, 836). Сын je име бож)е, не само зато

што je Бог сам дао себи то име веЬ што je оно Haj-

CBojcTeeHHje Богу. Ми иштемо име ko¡hm би се

изражавала природа бож)а или ньегова самобит-

ност од ма чега другог. Сый и jecre у caMoj ствари

сопствено име Бож)е, Koje само припада н»ему а

не некоме пре или после н»ега (Грш-opnje Богослов,

Migne, PG 36, 125, 128).
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jecre Бог Син, Kojn се као Богочовек оваплотио — приказано je сценом Благовести, и

родио од Богородице — приказано je сценом Poljeiba Христовог.23

Стога je ова мишфтура, несумвьиво, илустрацш'а догматика петог гласа. Иако се у

нашим старим штампаним псалтирима с последовавшем: Цетгаьском из 1494, ВиКенца

ВуковиКа из 1546, 1еролима ЗагуровиКа из 1569. године и др. не налазе догматици осам

гласова из Октоиха, у {едном ерпском рукописном псалтиру с последовавшем из почетна

XV века, Kojn се чува у збирци П. И. Севастыенова у бив. Рушайловском My3ejy, бр. 7

(1436) (сада у Госуд. библ. Лаьина), на л. 116-—119 налазе се догматици: вк соув. веч.

дог«иатщи прЕстФи вцн шелшл! гЯсш<и.24 Ово наводи на претпоставку да у Минхенском

ерпском псалтиру, можда, Heflocraje неколико листова на KojHMa су били илустровани

догматици свих осам гласова, док je само oBaj, петог гласа, сачуван.

II МИНШАТУРА „ХРИСТОС ВРАЪА У НОВИ ЖИВОТ

АДАМА И ЕВУ"

На последи^ минщатури Минхенског ерпског псалтира (fol. 229v), у централном

делу композищф, приказана je Богородица (<й 06у) на престолу. Она на крилу држи Христа

Емануила, KojH десном руком даже Адама, а левом Еву из гроба у „живот нови" (сл. 52).

Изнад мигафтуре исписан je опширни текст: жиянодав'ц.* рожЧши w rp-kxd лдл/мл дйце

иявавила юси, радость/же ев'в'Ь вь печаии лтксто дарона/йпадышк жизниы . т'Ь/нь п<жы/кьто и

возводить . иже не тебе вк/гмктнвыи ce Eh н чЯвкь . d<iï<i8rïd. Испод MHHHjaType je натпис: ад<1/нь

и iBBd, кь жизм'| плш вкзводет'се.1 Oßaj текст тропара yKa3yje на садржину композищ1}е,

али je не oöjaiuibaBa сасвим. Основну Hflejy, симболику старозаветног и новозаветног —

Адама и Христа, Еве и Богородице — могуЬе je oöjacmrra и другим текстовима.

MHHHjaTypa je необична. На aoj се налазе неки детал>и Kojn ce cpehy у сценама

Христовог силаска у ад. То су изво!)ен>е Адама и Еве из гроба — ада. Али уместо Христа

победника са кретом у руци, овде je Христос дете на крилу MajKe на престолу. Уобича^ено

je схватанье и приказиванье у уметности средаьег века да je Христос cbo¡hm силаском у

ад ослободао Адама и Еву од греха, док се на мюпфтури у Минхенском ерпском псалтиру

приказу)е да je то учинио тек ро!)ени Христос.

Као супротност грешног и непослушног Адама, crojn послушни Христос — други,

caBpuieHHjH Адам.2 Адамовом непослушношЬу настао je грех мег)у л>удима,3 а кроз грех

je дошла смрт.4 ПослушношКу Христа би уведена правда да оплоди живот л>уди Kojn су

до тада били мртви. Као што je првосаздани Адам добио CBoje тело од необра^ене и join

девичанске земл>е (1 Moj. 2, 5), и био створен руком Бож)ом, Tj. Логосом (Jh. 1, 3), тако

je и сам Логос, обнавл^уКи у себи Адама, рог)ен од Mapnje Koja je била Дева.5

Као супротност непослушне Еве, сто)И нова Ева •— Богородица. Ева je названа

„мати свих живих", jep je од н>е настао сав род л>удски. Ме^утим, Mapnja, родивши

Жизнодавца, flaje свету живот* и тако^е nocTaje мати живих. Ева CBojnM грехом донесе

у свет смрт, а преко Mapnje роду човечи)ем flaje се живот.'

21 ГрАднт! люди, ПОИЛГЪ ггкгнк XçiïtTS в*г8, раз-

,Vfc<tMUMIt> <M0\\f, II IWrTdK,IMIIf4l8 ЛЮДИ ИЖ1 НЗВ1ДЕ H3Ti

Работы нтпатпЛл . . . {IpMOAoitü, Москва 1902, л.
20г, Окшоих, гл. 2, 1. песма канона; уп. л. 71v,

Окшоих, гл. 6, 1. песма канона; л. 4V Окшоих,

гл. I, I. песма канона и др.).

** А. Викторовъ, Собрате рукойисей II. И.

Севасшыенова, Москва 1881, 40.

1 J. Strzvgowski, Die Miniaturen des serbischen

Psalters, S. XLIV, 86—87, Taf. XL, Bild 154.

Тропар се пева у неделу на )утрен>у после непо-

рочних, на нин>е.

2 Први Адам je праобраз другог Адама —

Христа (Рим. 5, 14; упор. 1 Кор. 15, 45—47).

» 1 Moj. 3, 6—12; Рим. 15, 12, 19; 1 Тим.

2, 14.

4 Смрт телесна дошла je кроз Адама и н»егов

грех (1 Moj. 3, 17—19; 1 Кор. 15, 21—22; Рим.

5, 12), а представл>а се као невол>а и туга (Рим. 2,

9). Христос je дошао да укине смрт (1 Кор. 15,

13, 26).

5 HpHHej Лионски, Contra haer. III, 21, 9.

10. Као што je Адам био праслика Христа, тако

je Ева била праслика н>егове MajKe. Праобраз се

cacTojn у имену Ева — MajKa живих, од н>е je

произашао сав род човечи)и. Mapuja je родила

живот — Христа и постала MajKa живих. Ева je

названа Maji<oM живих само зато што je била

праобраз Mapnje (Eninpaunje Кипарски, Прошив

jepecu, кн.. III, гл. 18). Христос се родио од Mapnje

да би, као нови Адам, исцелио пре1}ашн>ег Адама

(rpnropnje Богослов, Migne, PG 37, 359—360).

• Христос се назива животом (Jh. 11, 25;

14, 6; Кол. 3, 4; 1 Job. 1, 2) jep у Еьему живимо

(Дел. ап. 17, 28), и по даху живота koíh je он удах-

нуо л>удима (1 Moj. 2, 7; Дел. ап. 17, 25; 1 Moj. 7,

22; 1 Кор. 15, 45).

' HpHHej Лионски, Contra haer. III, 22, 3, 4.
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Слика)уЬи Христа Емануила, исказано je да je Богородица родила Сина, Kojn je

обновио Адама и Еву. Ова Hfleja je Hajjaamje наглашена у песмама Предпразнства и Рож

дества Христова: ОтвЕрзасА во едЕмъ . . . обновиаетса во адамъ и eva съ нилгь: калтва во

разори ça, спасен?! MÍp-b процв'ктЕ8 Христос Емануил седи на крилу MajKe Koja га држи

рукама: hkw маадЕнца ma зрАши на твонгь почиваюша матн даан'кхъ возвЕссаисА : прТндохъ во

воа'кзнк всю ШАТи адамовв, юже пострада за-кйшимъ сов'ктоаПк зм(а . . .в На AuraxeHCKoj мини-

(атури то je илустровано тако што Христос обема рукама подиже Адама и Еву из сар

кофага, изводи их из ада, oaioöarjajyhn их од греха и смрти, да би кроз н>их обесмртио

цео род л>удски, pa3peuiyjyhH проклетство Евино.10

Смрт Адама и Еве приказана je као боравак у гробовима11 — тако je приказана на

три мшпфтуре Христовог Васкрсеньа (Силаска у ад) у Минхенском псалтиру12 ■— тиме

сликар изражава да, од Адама до Христовог рог)ен,а од Богородице, над родом л>удским

Hapyje ад и грех, а ро!)ени Емануил je н>ихов избавитель.18

Цил> Христовог рог)ен>а био je избавленье л>уди од греха и смрти ■— изражено je

изво1)ен>ем Адама и Еве из гробова ада и враЬане у нови живот: . . . днесь вранный раз-

Р'Ьшиса еоузъ освждснТА адамова рай намъ шверзеса, змш оупраздннсА : гаже во прЕаЕсти первое,

нын/Ь оузр'к сод'Ьтелев» вывши матЕрк юже радн исходанвшн смерти всей плоти, греховный соевдъ,

cnacEHÏA начало выстк ач'рь* всем», Богородицы радн . . ,14 Богородица je роЬенем Христа доне-

ла прародител>има и целом човечанству радост и избавленье од проклества: Раду) се

(Богородице), jep he тобом радост засщати;15 paflyj ce, jep he тобом проклество ишчезнути!18

Paflyj се, палог Адама позиване, paflyj се, Еве од суза17 избавленье!18

Тропар „Жизнодав'ца рождьши ..." у ТомиЬевом псалтиру из XIV века илустро-

ван je на друти начин.18 Мишфтура Минхенског псалтира вершке и непосредопф илу-

CTpyje текст тропара. Она би по начину компонована била ближа мини)атури у Vat. gr.

1162, fol. 48г али се у иконографским елементима доста разлику^е.20

III ХРИСТОС СТВАРА АДАМА

У Минхенском ерпском псалтиру, на fol. 157г као друга митцатура 118. псалма,

представлена je сцена Христос ствара Адама. Приказан je paj са дрвеЬем у KojeM CTojn

голобради Христос обучен у плаву одеЬу. На округлом кретастом нимбу су три троугласта

крака. Христос у лево} руци држи свитак, а десну je испружио према Адаму, Kojn се налази

у полуседеЬем положа)у са испруженим рукама (сл. 53). Мщпфтура nnycrpyje речи 118.

' 23. децембар, Предпразнство Рождества

Христова, на вечерн>и на Господи возвах, слава

и нише. Христос се оваплотио и родио да обнови

палог Адама (25. децембар, Рождество Христово,

на лити)и стихире самогласне, 4. стихира).

• 22. децембар, Предпразнство Рождества

Христова, на вечерки на Господи возвах, 3.

стихира.

10 . . . ХрТстогъ ю господь, вожТн сынъ изъ д-ввы

оаждаЕтсд чистыа, вкк родт> чмов-кчь и'К1зс<«1ртств8А,

олзо-кшаА же МАТВ8 поаллтсрЕ evhi (22. децембар,

Предпразнство Рождества Христова, на )утре-

н>у, чедален, слава и нин>е). Богородиц! д*кво, ро-

ждшла епдга, оупрлздннлл вен шрввю клатв» eviiNtS:

гако гиати выла ни вллговолгжа ОТЧЛ, М0САЦ1И вт> н^кд-

р-кут» вожТе слово коплофтное . . . (25. децембар, Ро

ждество Христово, на jyTpeiby, на хвалите, 2.

стихира).

11 1 Moj. 37, 35; Job 17, 16; Пс. 55 (56), 15;

Ис. 38, 18.

14 J. Штриговски, нов. дело, Taf. XI, Bild

26, XXIII, 50 и LIX, 149.

13 Царствйтк со гр-кхол-ь адт», ш адажа даже до

TÍKK N0 ПОГИБЛЕТЪ ТвХЧ ВЕЗСТЗДНОЕ ЛЮЧНТЕЛкСТКО, пло-

tîk> раждаюф*СА тев* извавитЕлю, w млелмне дав1дова,

и на прЕстол'к царств!* его иослжден* лв'к, и ко в-кки

царств$юф8 (24. децембар, Предпразнство Рожде

ства Христова, на jyrpeiby, 6. песма канона, 3.

тропар).

11 25. децембар, Рождество Христово, на

вел. вечерши, на стиховн>е на слава.

" Радост he доКи Христовим роЬеньем од

Mapiije (Лк. 2, 10; упор. Окшоих, гл. 5, у недел>у

на )утрен>у, дедални слава и нин>е).

" Од клетве-проклества (1 Moj. 3, 17—19)

ослободио je Христос, поставши за нас клетва

(Гал. 3, 13; уп. Рождество Христово, jyTpeaa,

2. стихира на хвалите).

17 Ева оплаку)е ceoj грех, а Христос je избавн

од суза.

1" Акатист Богородици, 1. икос.

" М. В. Щепкина, Болгарская миниашюра

XIV века. Исследование йсалшыри Томича, Москва

1963, 82, таб. LXV. Богородица je приказана до

nojaca са Христом испред себе — не држи га на

крилу и не седи на престолу као у Минхенском

псалтиру. Адам и Ева клече на земл>и и моле се

Христу Kojn их благоешьа — Христос их не

држи за руке и не изводи их из гробова ада као

у Минхенском псалтиру.

" К. Wessel, Adam und Eva, Reallexikon zur

byzantinischen Kunst I, Stuttgart 1966, 53.
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псалма, стих 73: poyiyfc твои сьтвориста mí и сьздаста л». Испод слике je натпис: х°ь знж'еть

J. Штриговски je приметно да je занимл>ива промена у сликан>у главе на београдско)

К01ЩИ Минхенског псалтира.2 На копщи мшпфтуре Христос je сликан с брадом и крста-

стим нимбом, али без три троугласта крака. На OBoj слици сажето су изражене догматске

Hfleje Koje се ncnxwbaBajy на више мтпфтура у Минхенском псалтиру.

OmKajyhH три троугласта крака на Христовом округлом нимбу, сликар je исказао

хришЬанско учен>е о Богу, Kojn je jeflaH по биКу (суштини) али и TpojnqaH по лицима.

Сва три лица Св. Tpojmie: Отац, Син и Дух ca4HH>aBajy jeflHO Божанство.3 Да прикаже

Св. Tpojmry у лицу Христа у сцени Стваран>а Адама, наручилац рукописа и сликар су

могли наНи иде]у у некой рукопису тумачеша псалма 118, 73, Koje се разливе од Haj-

pacnpocrpaHHjer текста тумачен>а. Тако у грчком бечком рукопису (Vindob. gr. № 311 из

XIII века) стих 73 има тумачевъе: ôtà rl ovx elnev о nQo<pr)xt]ç öri rj %eío aov, àkkà ai

XEïqéç aov; negl naxQoç xai viov xai âyiov nvev/j,arôç êanv ó Xôyoç, àiôri ó narr¡Q еЫе тф

vico . тющашцеу àv^gamov . ó ôè vioç xai то nvev/ia navra edrj/iiox gyrjaav xai é£oxmoír¡<jav . dio

%EQai Oeov enMa&tj ó âv&Qomoç*

Ствараньу првог човека Адама претходио je савет Св. Tpojnne: И рече Бог: сотво-

римъ человека по образу нашему и по подобда.5 У овом речима аутор Пале}е с тумаче-

ньима види учен>е о Св. TpojnnjK и оповргава jeBpejcKo тумачен>е: „Рече Богъ: сотворимъ

человека". Слыши, жидовине, силу слова, яко б-fc съ ним Сынъ, Его же мы пропов-Б-

дуемъ, б± же и Св. Духъ, Ему же кланяемся.6 Тако реч „сотворимъ" yKa3yje на три лица

jcuHor Бога, а речи: „по образу" на {единство (недел>ивост) Божанства.7 У Символу вере

Бог Отац се назива Творцем,8 кроз Сина je све постало,9 а Дух Свети све оживл>ава.10

1 J. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen

Psalters. S. XXXI, 59—60, Taf. XXXVIII, Bild

89. Композитна Христос ствара Адама честа je у

псалтирима са мини)атурама (упор. H. Н. Розов,

О генеалогии русских лицевых псалтирей XIV—

XVI веков — Древне-русское искусство. Худо

жественная культура Москвы и прилежащих к

ней княжеств XIV—XVI вв, Москва 1970,

254—255).

* J. Штриговски, нав. дело, 60; М. Хариси-

)'адис, Београдски йсалшир, Годиипьак града Бео-

града XIX, Београд 1972, 232. И у ТомиКевом

псалтиру из XIV века Христос je сликан са

брадом и крстастим нимбом, док испред н>ега

лежи Адам (М. В. Щепкина, Болгарская миниатю

ра XIV века. Исследование Псалтыри Томима,

Москва 1966, 72, таб. XVI). Тако je Христос

сликан у сцени Ствараша Адама у манастиру

Дечанима, око 1348—1350. године (В. Р. Петко-

виК, Манасшир Дечани II, Београд 1941, 46—47,

67, табл. CCLXI).

* Jemror Бога у три лица, разделивог у

смислу личних CBojcTaBa, а неразделшвог по

суштини. 1една je иста васцела Tpojnua и васцела

1единица. Единица по суштини и природи, а

Tpojima по личним сво;ствима и називима Оца,

и Сина и Св. Духа (Исповедание вере Koje епи

скоп говори пред хиротошцу).

* V. Jagic, Ein unedierter griechischer Psalmen

kommentar (Denkschriften der Kaiserlichen Aka

demie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-

-historische Klasse, Band LH, I), Wien 1904, 37.

Зашто пророк Hnje рекао рука TBoja, него руке

TBoje? О Оцу и Сину и Светом Духу je реч, jep

je Отац рекао Сину; начинимо човека. Син пак

и Дух све створише и оживотворише, зато je

рукама бо»фш створен човек (превод др М.

ПетровиНа). У бечком грчком рукопису Ориген

je наведен као писац коментара (V. Jagic, Ein

unedierter grichischer Psalmenkommentar, 10) и он

се разлику^е од тумачен>а Атанаси;а Александру -

ског у коме je речено ,,да je рукама бож)им ство

рен човек".

5 1 Moj. 1, 26.

* В. Успенскш, Толковая Палея, Казань

1876, 39; Палея толковая йо сйиску сдЬланному

въ КоломнЬ вь 1406 t. Выпускъ первый. Трудъ

учениковъ Н. С. Тихонравова, Москва 1892, л.
24г, стр. 47. Догматичари Православие цркве у

речима из 1 Moj. 1, 26 виде jaBre.aH>e Св. Тро)ице

у Старом завету. Успенски у своме делу доноси

паралелна места из Шестоднева 1ована, егзарха

бугарског, и Севери)ана Гавалског. Аутор Ilaneje

с тумачек.има офацу)е jeepejcKO учеье да je Бог

рекао анЬелима „сотворимъ челов-Ька".

' В. Успенскш, нав. дело, 41—42; он наводи

oflroeapajyhe текстове из Шестоднева Дована,

егзарха бугарског и Северуана Гавалског; Палея

толковая по списку сделанному въ Коломна въ
1408 г. л. 26v, стр. 52. По nanejn с тумаченлм,

као и по догматичарима православие цркве,

Mojcnjy je било познато учен>е о Св. TpojuuH, а

н>ега je свима потпуно об)авио Христос после

свога рог)ен>а. По песнику Октоиха, човека je

створила Св. Tpojnua: Шко создалк сен м& по обо«1з8

TROfíMS н по подоб|'ю, вогонлчллнла и Re кд-бтелида тро

ице, Hfr.iÍAHHáA единице {Октоих гл. 1, у недел>у

на jyTpeiby, канон св. живоначално) Tpojunn,

песма 4, на слава). У Пале)и с тумачен>ем речи:

И рече Господь: се, Адамъ быстъ яко единъ

отъ насъ (1 Moj. 3, 22) указу)у на три лица jeflHor

Бога (В. Успенскш, нав. дело, Al), а тако ово

место тумаче и догматичари Православие цркве

* Нама je jen.aH Бог Отац, од кога je све (1

Кор. 8, 6; упор. Jeep. 2, 10; Дел. ап. 4, 24—27).

* Нама je . . . jeflaH Господ Heye Христос,

кроз Kojera je све (1 Кор. 8, 6); све кроз н> постаде,

и без tbera ништа не постаде што постаде (Jh. 1,

3). НЬиме би саздано све што je на небу и што je

на земли, видоьиво и невиДл>иво. Он je пре свега

и све je у н>ему (Кол. 1, 16—17; упор. Jeep. 1,

8—10).
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Сликар je на мишцатури у Минхенском српском псалтиру Христа приказао као

творца Адама: Xch зиж'т ада<иа. Он je голобрад, тако се слика Премудрост божи}а.

Премудрост je jeflHO од CBojcTaBa бож)их и припада свим лицима Св. Tpojmje. Када се

реч Премудрост употребл>ава као име лица, под н>ом се разуме Христос: Ми проповедамо

Христа као силу 6o>Kjy и премудрост (мудрост) бож^'у.11 Тако су Премудрост протума-

чили и црквени песници;12 она ce jaBHiia у стваран>у света.13

По црквеним песмама Православие цркве, Христос-Премудрост je створио свет

(и човека): Препоиовиш^сл празднике, 8чаф8 ты спасе, гаагоаахВ Тбдсв . . . не разшкюфЕ гакм> ты

вси прелгёдрость, оустроившал аи'ръ.14 водитель, рождейсА w отца прЕжде в-кки'въ, рождаете* w

д'Ьвы, л«?дростк сын слово божУе и сила . . .15 Митцатуриста у Минхенском псалтиру при

казао je Христа-Премудрост као творца Адама, али je кроз три троугласта крака на

округлом Христовом ореолу изразио ученье Православие цркве да су сва три лица

Св. Tpojnne учествовала у савету о стваран>у Адама и да су три лица Св. Tpojmje jeflHo и

недел>иво Божанство. По Христовим речима: Ja и Отац jeflHO смо.1в Ja сам у Оцу и Отац у

мени;17 ко види мене, види Оца мога.18 Где je приказано или присутно Божанство jennor

од лица Св. Tpojnne, ту су и друга два.19

Христос прстом десне руке додиру}е Адама будуЬи да га je рукама створио.20 Од

видл>иве и невидгьиве природе Бог je CBojnM властитим рукама створио човека по образу

cBojeMy и по подобщу: од земл>е je саздао тело, а душу разумну и мислеНу дао му je дахом

CBojHM.21 Адам je насликан у pajy jep га je Бог после стваранъа увео у paj. 22

IV ХРИСТОС ПРВЕНАЦ БОГА ОЦА И БОГОРОДИЦЕ

ПРУЖА РУКУ СПАСЕЬЬА АДАМУ

Tpeha мини}атура 118. псалма у Минхенском српском псалтиру (fol. 160г) приказу)е

Христа као првенца Бога Оца и Богородице. Богородица (<мр доу) седи на престолу и на

крилу држи Христа младенца. Он у лево) руци држи савщен свитак, а десну je испружио

према Адаму (ЯДйД), Kojn je испред н>ега у полуседеКем положа}у и са испруженом

десном руком. ДрвеЬе око престола npra<a3yje paj (РЙИ) (сл. 54). Мшпфтура шг/CTpyje

118. псалам, стих 132: призри на <не и поашаоу <ме по coy люБЕфи" и«е твое. Испод сцене je

натпис: пркворождЕнк изь wü,a прежде в-ккь, прьворождень из' дФвы/амднць ада<и°у роуксу простьрь

10 Рсч)'у Господином утврдише се небеса, и

Духом vera н>егових сва сила н>ихова (Пс 32 (33),

6).

Отац кроз Сина у Духу ствара све (Атанастце

Велики, Migne, PG 26, 632) . . . свитый вони, вел

содовый сыноден, мд-кйстволп> свАтаго г\$\л: свитый

крЬпкТй, н<нж« отца познахолг ... (У недел>у Св.

педесетнице, вечерка, на Господи возвах, слава

и ншье).

11 1 Кор. 1, 23—24. Под ПремудрошЬу

Бож)Ом оци цркве разуме)у Христа, Друго лице

Св. Tpojnue.

" Пасха, )утрен>е, 2. песма канона, 3. тропар;

Велики четвртак, )утрен>е, канон, 1. песма, 1. и 3.

тропар и многе друге.

15 Job 26, 3; 37, 16; 38, 4—6; Пс. 91 (92), 5;

93 (94), 9; 103 (104), 24; 135 (136), 5.

14 В Преполовенща п)атдес)атници, вечерн>а,

слава на стиховн>е.

14 22. децембар, предпразнство Рождества

Христова, вечерн>а, канон, 9. песма, 2. тропар. У

неким молитвама Литургще Васили)а Великог

само се Христос назива ПремудрошЬу бож]ом.

14 Jh. 10, 30.

" Jh. 14, 11.

18 Jh. 14, 9. Ко види мене, види онога ko¡h ме

посла (Jh. 12, 45). Бог Отац ни)е приказиван у

сценама Стварака света и човека, jep су визан-
■rajCKH теолози били против тога да се Отац при-

Ka3yje у човечи)ем облику. Оца ннко ни)'е ви

део, Христос, као )единородни Син ко)и je у

Hapy4jy Оца, {едини га je видео и открио л>удима

(Jh. 1, 18). Христос je створио Адама у лицу у

коме he се као Богочовек nojaenra на земл>и.

" Када се говори о Оцу, замишл>а се у исто

време са н>им и Син, и у Сину Свети Дух ; и када

се помия>е Син, са н>им и у н>ему се претпоставл.а

и Отац и Дух Свети (Атанаси)е Велики, Ad Serар.

Epist. 1, 1; упор. JoeaH Дамаскин, Migne, PG

94, 828—829).

40 Пс. 118 (119), 73, Приикдъшоу к» гоепод«у

и>жив! члв'кка. Биагод'кткчы twt (ггн хрнетоеъ, каже

HcHxnje, епископ jepycajiHMCKH, у тумачен>у Пс.

1 18. 77 (V. Jagic, СловЬньскта йсалыйыръ Psalterium

Bononiense, Vindobonae, Berolini, Petropoli 1907,

590). По JoßaHy Златоусту, Бог je све из небиЬа

довео у бике cboíhm речима. У стварашу човека

огледа се особита л>убав бонда према човечвдо]

природа. Док je остали свет створен речима н>е-

говим, тело 40Be4nje створио je сам. Говори се

да су руке бож)е створиле човека, а Бог je дух

(Jh. 4, 24). Човек je створен по образу и подо-

6и)у бож)ем, чиме je истакнута велика л>убав

бож)а (Migne, PG 55, 690).

21 JoeaH Дамаскин, Migne, PG 94, 920; упор.

1. Moj. 2, 7.

" 1. Moj. 2, 8, 15.
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гавн и.1 OBaj текст узет je из канона на Сретенье,2 Koje ce npa3Hyje у част Христовог

увог)ен>а у 1ерусалимски храм на четрдесет дана од poíjeiba.3

Ова Mmmjaiypa, по Штриговском, )единствена je. Она je пуна старозаветних прао-

браза новозаветних florar)aja. Престо и paj су приказани као симболи Богородице, а Дрво

живота у средний paja праслика je Христа. Тако1)е je наглашена Hfleja да je paj био затворен

Адамовим грехом, а Богородица га поново отворила родивши Христа. Логос, Kojn се као

Бог вечно ра!)а од Бога Оца, као Богочовек родио се од Богородице.

Богородица седи на престолу Kojn je н,ен симбол. Она je престо небеског цара и

BoH<jer Сина на коме он седи као Богочовек, па се Богородица показа виша од херувима

и серафима: . . . та во престола херОД'лкшй явим . таноситт» царл славы: ОБаакъ ев^та есть

д*ква, HotwsuJH на рвкахъ сына прежде денницы.4

ДрвеЬе око Богородице npm<a3yje paj Kojn je н»ен симбол.6 Paj je био затворен због

греха прародител>а, а Господ га поново отвори CBojHM рог)ен>ем од Богородице.8 Дрво

са плодовима на мишфтури npm<a3yje Дрво живота, Koje je Бог засадио усред paja.7

Род овог дрвета штитио je човека од болести и давао му бесмртност.8 Дрво живота из

paja праслика je Исуса: . . . хр!етосъ есть древо животное, <i> неглиже гадын не оуашраю . . Л

Као што je paj био праобраз Богородице, тако je Дрво живота било праслика Христа,

кога je она родила.10

Христос je приказан као дете будуЬи да мини)атура шг/CTpyje песму из службе

Сретеша у Kojoj се он назива Младенцем. Он се као Логос родио од Бога Оца пре сваког

времена, и нъегово рог)ен>е нема ни почетка ни евршетка, а као Богочовек родио се од Бого

родице у времену.11 „Како да се не дивимо богочовечанском породу твои, Пречиста?

Без Оца си родила Сина телом, Kojn се пре векова родио од Оца без матере, и ни на Kojn

начин он mije претрпео промену, или стапан>е, или раздел>ен>е, него je сачувао у потпу-

ности CBojcTBa и }едне и друге суштине."12 Христос je „прьворождень".13 Првенац je

1 J. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen

Psalters, S. XXXI, 60, Tafel XXXVIII, Bild 90.

г Сретен>е, )утрен>е, 3. песма канона, 1. тро-

пар. Ни В. Janih ни J. Штриговски нису расправ

ляй одакле je узет текст за ову минэдатуру, као

ни М. Хариафдис када je писала о београдско)

копи)и Минхенског псалтира (М. Харисщадис,

EeoipadcKu йсалшир, Годшшьак града Београда

XIX, Београд 1972, 232—233).

3 Лк. 2, 22—39.

' 2. фебруар, Сретен>е, на вел. вечерн>и, на

стиховше стихире, 1. стих. Богородица je престо

Цара CBnjy Kojn седи на престолу са Богом Оцем.

Она je престо достлан Бога (Методше Патарски,

Беседа на Срешепе, Migne, PG 18, 356—357).

5 Тлинъ (си вогороднде рай, невозд'кллннъ возра

стивши! ¡fien (Рождество Богородице, jyTpeibe,

9. песма канона, богородичен).

• 20. децембар, Предпразнство Рождества

Христова, 1. песма канона, богородичен. Изъ

вдели нзиде родъ нашъ прававы ради еввы: прнзванъ же

товою, рождшею налп» нового адаам \$пл во двою

естестве д-Ьво чиста* изыграс* ада^ъ прад'кд-ь, гаки*

извавывъ первылч клатвы (1рмолопй, Москва 1902,

гл. 5, песма 9). Оулиршвлеше плодолгь мн'к ева при-

несе: ты же жизнь рождшн тоетасн8ю, пречистая, авТе

исправила ем (Muuej за сейшембар, 9. дан, 4. песма

канона, богородичен).

' 1 Moj. 2, 9.

8 JoBaii Дамаскин, Migne, PG 94, 916. Чим

je сагрешио, Адам je oflBojeH од Дрвета живота

(1 Moj. 3_, 22—24).

* Окшоих, гл. 7, у недеду на литурп^и, 1.

песма на блажени. Христос за себе каже: Ко

jefle Moje тело и mije Mojy крв, има живот вечни

и ja hy га васкренути у последней дан (Jh. 6, 57).

1и Новоцв-ктнын кезслщтЬл рай, и красенъ вон-

cthhhS показался вен, древо жизни въ тек-к насажденное

когоплчллыгкшс чревоносАшн и раждлюцш (MnHej за

Децембар, 5. дан, jyTpe&e, 4. песма канона,

богородичен). Христовим ро!)ен>ем разорено je

непрщател>ство измену Бога и човека, човек се

истински npn4euihyje pajcKHM Дрветом живота

(Mutiej за децембар, 24. дан, канон на повече-

pnjy, 6. песма).

11 Сретенье, jy-rpeibe, 3. песма канона 1.

тропар. И у Другим песмама налазе се сличне

иде)е: Еиднте, видите, rauw азъ ешь. когк ваигн,

прежде в*ккъ рожденный ib отца, н <Ь дфвы въ по-

гл^днаа вез' лгёжа заченимнг*, и рлзр8шнкый гр'куь

праотца ад&иа, мко челов'кколюБецъ (Субота месо-

пустна, jyTpeae, ирмос 2. песме канона, и у

суботу сиропусну на jy-трешу, ирмос 2. песме

канона).

1г Окшоих, догматик 3. гласа. Ми говоримо

да je Богородица родила Бога, не сматра)уЬи при

том да je Божанство Логоса добило од и>е почетак

своме биКу, него држеКи да je сам Бог Логос,

Kojn je пре векова ван сваког времена ро1)ен од

Оца, и беспочетно и вечно nocTojn са Оцем и

Духом, у последнее дане ради нашег спасен>а

неизмешьиво се оваплотио од н>е и родио. Jep

Света Дева юце родила простог човека веК

истинитог Бога, и не просто Бога век Бога ова-

плоЬеног, Kojn с неба нще донео тело, него je

примио од н>е jeflHocyuiHo тело с нашим и узео

га у CBojy ипостас (Дован Дамаскин, Migne, PG

94, 1028). У Христу су два облич)а: облич)е

Господа и облич)е слуге; прво je по природи

божанско, а друго по природи човечанско.

Прво je вечно, друго временско; прво je од Оца,

друго од Деве. Ово дво]е je у ньему (едноме. Jep

нити раздва{амо Бога Логоса од тела, нити знамо

два Сина, и два Христа, него вечног Сина бож-

jer Kojn се у последнее време родио од Деве као

потпуни човек. Jep као Отац ко)и je родио —роди

савршеног Сина, тако и сам уедини Син и Логос

Оца, желеЬи да потпуно спасе пропалог човека,
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OHaj KojH je рог)ен први, макар био и (единац. Jep реч првенац означава онога ко)и се родио

први, и ни Hajiwaibe не указ>че на раг)ан,е других.14

Насупрот Христа налази се Адам (изван paja) са испруженом руном у ставу молитве.

Иако мшифтура nnycrpyje 132. стих 118. псалма, за шено разумеваае важна су и следеЬа

четири стиха, односно н>ихово тумачен>е Исихи)а, епископа (ерусалимског, Koje дели-

мично flaje одговор за сликан>е Адама у станьу плача и пока)ан»а. Он у тумачен>у

стихова 134—136 пише: 6аинъ и еретикъ и заов-Ерн-ыхт», иже WMEBtTd^.i|Jt приилствига хва Ht

np-fecTdÄTh . . . Прииди, р°Е, пригкти лдлмл. Нарокова в-крнтО'хъ таинъ! ваагод'кт'ьныж.. Р'кк'ы саъзъ

источи адаагк за пр-кстлишниЕ . . .1S Мег)утим, песме из службе у Недел>у сиропусну (посве-

Ьена je изгнан>у Адама и Еве из paja) joui he више oöjacHHTH MHHHjaTypy у Минхенском

псалтиру као и Адамово noKajaae.

Адам je сликан наг са листом преко бедара, што подсена на ньегов грех због нарушена

заповести бож)е.16 Одеждею aiA шваЕкаъ еси воготканною сгше, во еделге, raKW BddroSTpôEEHTi : d3T>

же твою прЕСТеТжхъ 3dnoB,fc^ ... и нагъ кнд-кхса ок^анный.17 Пали Адам 04eKyje да га ова-

плоНени и рог)ени Христос спасе од греха и поново уведе у paj : Одежды еоготмнныа совде-

КОХСА OKdAHHKIH, ТВОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ nOBE/VENÏE ПрЕСа8ШИВЪ ГОСПОДИ ... И С<И0К0ВИНк1(Н'Ь ИИСТ'|М1Ъ . . .

НЫН'К WEHEKOXCA ... НО ВО ПОСЛ'КДНАА rt-KTd ВОПЛОТИВЫЙСА <Л) Д"ЬВЫ, B033BdBl rt«A введи паки въ

рай.18

Адам je сликан како седи наспрам paja и oimaKyje CBoj грех приказан въеговом наго

той. Он жели помилованье — npm<a3yje иьегова десна рука испружена ка Христу. Адамово

мол>ен>е Христос je услишио и пружио му руку спасеньа. С'Ьде ада<ит> npArttw рал ... но

V) раю! KTOrttë TBOÉA СааДОСТИ HE НаСЛаЖДЙСА . КТОЛН* HE ОуЗрЮ ГОСПОДЛ И EOrd aiOErW И С03ДЛТЕЛА

... /ииаостнвЕ цкдрый вош'ю тн: пьмиля'л ma падшаго.19 Адам моли од свога творца —

Христа — повратак у paj и да се удосто)и да добще Дрво живота: Раю всечестный, . . .

lUSrtioarh листв'ш твоихъ сод"ктела KC-kx'K atoan, врата йвЕрсти лш глже прЕтплЕмТЕЖъ злткорихт»,

И СПОДОБНТИСА ДрЕВа ЖНВОТНаГШ Пр1АТИ, И раДОСТН, 6АЖЕ ПрЕЖДЕ B*h TEE'S HdCddAHXCA.*0

У ТомиЬевом псалтиру, испод илустращф псалма 118, 131, таког)е je исписан текст

из канона на Сретенье као и у Минхенском псалтиру, али je мгапфтура другачи}е прика

зана. Христос je сликан са брадом у nonpcjy у сегменту неба како благосшъа Адама. Hnje

му пружио руку спасеша као у Минхенском псалтиру. Богородица HHje насликана.21

MnHHjaTypa Минхенског псалтира много je ближа тексту песме канона на Срете&е Kojy

nnycrpyje од MHHHjaType ТомиКевог псалтира. Илустращф у Минхенском псалтиру oflaje

сликара завидног богословског образован>а Kojn догматске Hfleje из црквених песама са-

жето преноси на слику.

постаде савршен човек (Атанаоце Велики,

Migne, PG 26, 1256—1257). О раЬашу Сина од

Оца и Богородице упор. Кирило 1ерусалимски,

Migne, PG 33, 705—708; Рождество Христово,

jyrpeifae, 3. песма канона и многе Друге црквене

песме.

На почетку Псалтира с последован>ем налази

се Символ Атанасада Великог као и Кратко из

лагайте вере од ATaHacnja Антиомцског и Кирила

Александрщског (у облику питан>а и одговора),

у кошма je укратко изложено православно ученее

о Св. TpojHiui и личним сво)'ствима сваког лица.

13 Реч прьворождены значи првенац, прво-

рог)ени, првобитни, почетни и др. При писашу

првог тропара треке песме канона на Сретен>е

песник Козма Ма)умски инспирисао се текстом

из Кол. 1, 15, у коме се каже да je Логос рог)ен

од Оца пре него што je било шта створено.

14 JoeaH Дамаскин, Migne, PG 94, 1161.

15 V. Jagic, СловЪнъскат йсалъшыръ Psalterium

Bononiense, 601—602. JoeaH Златоуст у стиховима

132—136 види човеково удал>ен>е од Бога због

греха. Спасение he донети Бог када се )ави, он

he л,уде разрешити робованьа греху и злу, даЬе

сва добра. Тумачен>е 118. псалма налази се у

групи дела под spuria (Migne, PG 55, 700—701).

Л>убав бож)а према палом човеку показала

се у оваплоЬешу Бога Сина. Палом човеку бно je

потребан исправител, лишеном живота потребан

je био оживотворител., затвореном у тами потре

бан je био долазак светлости, заробл>еник je

тражио откупитела, роб ослободиоца. То je било

довол,но да побуди Бога да се оваплоти из л>убави

према чозеку (Григори)е Ннски, Migne, PG

46, 48).

" Упор. 1 Moj. 3, 7, 10—11.

u У Суботу сиропусну на jyrpeifay, 6. песма

канона, I . тропар.

'* У Недел>у сиропусну, на вечерки, на

Господи возвах, 2. стихира. Лг\лл\ъ . . . иногда

C<ldU«K> BC3bHE0TÏ/i> WKrilMIHlt СЫН, 0\МКрфКИ1Н|<Л KOJKtä

raKw сметный WKdíiHHw okhoriiiS ... но тм чыои кко-

,ikm;4(, w земли создавын aiA, во вааго8Т(Юв1ю швоа-

kïhca, ^аноты воаж!/^ свокодм, и спаси л\л> (У Не

делу сиролусну, jyTpeH>a 1 . стихира на хвалитне

стихире).

" У Недел>у сиропусну на вечерши, на Гос

поди возвах, на слава; упор, на исти дан, на

стиховл>е, на слава.

,0 У Недел>у сиропусну, на вечсрнзи, на

Господи возвах, 3. стихира.

" М. В. Щепкина, Болгарская миниатюра

XIV века. Исследование Псалтыри Томича, Москва

1963, 72, табла XVI.
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V ИЛУСТРАЦША 23. ПСАЛМА — РУКЕ БОШЕ CA ДУШАМА ПРАВЕДНИКА

Псалам 23. у Минхенском српском псалтиру илустрован je са две мищфтуре: на

fol. 33г илустровани су стихови h—3: Васел>ена, земл>а и море са pajeM и руном Бож)ом

са душама праведника, а на fol. 34г стих 10. HJiycTpyje Христово васкрсен>е (Силазак

У ад).

Прва MiDffljaTypa je насликана на целом листу рукописа и нема натписа. На златно}

позадини приказана je васел>ена, jajacror облика, окружена nojacoM плавог, усталасаног

океана. На н>еном горном делу je paj са растшьем и четири pajcKe реке. На врху je сегмент

неба са руном Бож)ом, коja држи душе праведника >— десет деч)"их фигура. Петорица

дечака, у првом реду, обучени су у беле кошуллце, а пет дево)'чица иза н>их HMajy беле

мараме на глави. Четири pajcKe реке се улива)у у море Koje заузима средину васел>ене.

У мору je као полуострво приказана земл>а, на Kojoj седи н>ена персонифика1пф, жена

са рогом изобшьа у лево) руци. У мору се налазе острва, а сасвим на дну глава бика и

двоглави орао. На дон>ем делу композшпф насликан je стеновит планински пejзaж.1

Мини)атура HirycTpyje прва три стиха 23. псалма (сл. 55).

За ову jeflHHCTBeHy композищцу, саставл>ену из разних елемената, J. Штриговски

не наводи паралеле. Ни данас, када je прикушьено далеко више материала, raje нам

позната оваква сцена у целини, веЬ само н>ени деталей. Тако je рука Бож)а са душама

праведних позната и у визанпфком и у српском сликарству. Представу четири pajcKe

реке налазимо у Ватиканском Октатеуху (Vat. gr. 746) и у беседама .Такова Кокинофавског

(Par. gr. 1208) у представама paja. Персонификащца земл>е, античке Teje, чини део компо-

зшлце Koja Hirycrpyje 148. псалм у припрати Леснова.2

По Д. А)налову,8 Е. Редину4 и М. Харис^'адис5, на композиции je приказан paj.

По А;налову,в рука Бож)а са душама праведних унета je у мгапфтуру према г^чима 4. и

6. стиха 23. псалма: „У кога су чисте руке и срце безазлено, ко не изрече имена н>егова

узалуд и не куне се лажно. Такав je род оних Kojn га траже, и Kojn су ради CTajara пред

лицем TBojHM, Боже 1аковл>ев." Ме^утим, задовол>ава)уНи одговор о тематици, Hflejn и

шьижевном избору ове мшщатуре у целини до сада у Haiuoj стручно) литератури mije дат.

ПокушаЬемо да дамо одговор на ова питан>а на основу натписа псалма и пророштва Koje

он садржи, тумачеша псалма 23, 1—6. и употреби 23. псалма у богослужегьу Православие

цркве.

Нашйис йсалма. У Болоньском псалтиру из прве половине XIII века, Kojn садржи

тумаченье HcnxHja, епископа {ерусалимског (+ око 440), 23. псалам има наслов: Кг |динж

ст.ботж. О вгекрпни гйетъ прчъство. Еъ мДнж во сж.вотж въскръсЕ ¡4.'

Oeaj натпис, као и садржа) стихова Ъ—10. послужили су за сликан^е друге мтпф-

туре 23. псалма: Васкрсеньа Христовог, Koje je представл>ено Христовим силаском у ад.8

Сам натпис не o6jauiH>aBa сликаше прве мтпфтуре у Минхенском псалтиру. Да проблем

буде веКи, испод миш^атуре Koja илустру)е псалам 23, Ь—3. mije исписан текст Kojn би je

oöjacHHO, као што noeroje натписи испод многих мищфтура KojH, махом, oöjaiuibaBajy

суштину пророштва и yjeflHO MHHHjaTypy дотичног псалма. Болоаски псалтир, поред

1 J. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen

Psalters, XIX, 27—28, Tafel XI, Bild 25. Београд-

ска Konnja садржала je идентичну минщатуру

(M. Харис.^адис, BeoïpadcKu йсалшир, Годиш-

н»ак града Београда XIX, Београд 1972, 220—221).

У руским псалтирима с минщатурама 23. псалам

се илустру)е сценама: Давид и Христос на небу

или цар Давид испред Христа, Водолща, потоци

и земл>орадник, Силазак у ад и Ан^ео држи за

руку персоннфикацщу ада (H. Н. Розов, О гене

алогии русских лицевых йсалширей XIV—XVI

веков. Древне-русское искусство. Художествен

ная культура Москвы и прилежащих к ней

княжеств XIV—XVI вв., Москва 1970, 240—241).

* М. Харисщадис, Београдски йсалшир, 221,

248.

3 Д. В. Айналовъ, ВизаншШская живопись

XIV сшолЫшя, Записки Классическаго отд^ле-

Н1Я Русскаго археологическаго общества IX,

Петроградъ 1917, 148—149.

4 Е. К. Р-Ьдинъ, ХрисйНанская шопографЫ

Козмы Индикоплова по хреческимъ и русскимъ спис-

камъ I, Москва 1917, 119, рис. 97.

1 М. Харисщаднс, Београдски псалшир, 221.

' Д. Айналовъ, Визаншшская живопись XIV

сшолЫШя, 149.

' V. Jagic, СловЬньскаш псалъшыръ Psallerium

Bononiense, Vindobonae, Berolini, Petropoli 1907,

103.

• J. Strzygowski, Die Miniaturen, XIX, 28—29,

Tafel XI, Bild 26. Тако су ове стихове протума-

чили многи беседници у беседама на Христов

силазак у ад и Васкрсе!ье: Епифани)е Кипарски,

JeBceBHje Емески и др.
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тумачен>а Истица, епископа jepycaraiMCKor, за све псалме, садржи и натписе Атанаси)'а

Александри)ског (Великог) на што се пророштво односи. За псалам 23. пише: кг .

пдоочкство и» ?ванни а?ыкъ . н и» гьвръшени съплшмтмъ.9 У грчком псалтиру са тума-

чен>ем из XIII века манастира Русика на Атону, ko¡h ce npnimcyje JeBceBHjy Kecapnj-

ском, налази се натпис: „Пророчество о призванш народовъ и совершенство спа-

саемыхъ."10 Ова кратка реченица не flaje директно одговор за сликан>е целе минщ'атуре

23. псалма.

Тумачен>е йсалма 23, 1—6. Садржа) првих шест стихова 23. псалма има целовиту

Hflejy. Тумаченье Исихи)'а, епископа )ерусалимског, и Теодорита Кирског, чя\к су комен-

тари махом преписивани у средньовековно]' Срби]'и, да]'у садржа) на)важюцих иде)'а у 23.

псалму. Стих 1. Господ je владар целе земл>е и свега што живи на H>oj, будуЬи да je он

творац свега.11 Jeepejn су мислили да он влада само JyflejoM и да je чува. Ме^утим, он

влада целом васел>еном и свим живим створен>има на H>oj.12

Стих 2. Земл>а je основана на морима. Ове речи више yKa3yjy на бож]'е промишл>аае

о земльи него на н>ено ствараае,13 jep jo j je дао влагу, утврдио je измену мора14 и Hanaja

je мноштвом река.15

Стих 3. Ова гора Huje земал>ски, веК небески Сион.18 Неки под светим местима

pa3yMejy царство небеско.17

Стих 4. У кога су руке чисте, Tj. ко ништа лоше Hnje учинио, и ко има срце безазлено,

Tj. да HHje ништа р^аво помислио. У срцу ce CTBapajy намере, а руке их спроводе у дело.

И ко се не куне лажно.18 Ко je душу CBojy устремио ка Богу,19 жели да добще небеска

блага.20 По HcnxHjy, епископу jepycaлимcкoм, Христос je jejuora чист и без греха, jep mije

човека узалуд узео, него га je подигао на спасенье вечно.21

Стих 5. Ко живи чисто (по стиху 4), добиКе од Бога благослов и милост, Kojn иду

за)едно и flajy се л>удима по бож]'ем човекол>убл>у.22 И праведним л>удима je потребна

бoжja милост и без н>е се не може оправдати ни )едан живи човек.23

Стих 6. Христовим доласком на земл.у, море и земл>а he поверовати н>еговом ученьу,

народи he напустити CBoje богове и потражиКе Бога таковл>евог. Пророк Давид je пред-

сказао спасенье васел>ене, будуНи да je Христос васкрсао и разрушио власт смрти и вазнео

се на небо.24 Неки мисле да je то род оних i<ojn траже да виде Бога лицем у лице25 у буду-

Ьем веку.28

• V. Jagic, Psalterium Bononiense, 5.

10 En. Порфир1Я Успенскаго, Первое пуше-

uieciüeie въ авонскге монасшыри и скишы въ 1845

tody, часть I, отд. первое, Клевъ 1877, 102.

11 V. Jagic, Psalterium Bononsiensis, 103 тума-

чен>е Истшца, епископа )ерусалимског.

" Теодорит Кирски, Migne, PG 80, 1030. У

My3ejy Српске православие цркве у Београду

чува се рукопис бр. 90 из XVI века, ко)и садржи

тумачен>е Теодорита Кирског, а не ]ована Злато

уста као што сто)и у наслову рукописа. Златоусто-

во тумачен>е на 23. псалам HHje сачувано. Тума-
чен>е Теодоритово je на листу 66v — 68г помену-

тог рукописа.

" Migne, PG 80, 1030.

14 1 Moj. 1, 9.

15 Пс. 103 (104), 8—10.

" Теодорит Кирски, Migne, PG 80, 1030.

Ту je насликано савршенство праведника (Jeep.

12, 22—24). Под гором у време цара Давида

обично се разуме гора Сион (Пс. 2, 6; 47, 2—3;

73, 2; 77, 54, 68), а светим местом аеговим назива

се место где се налазила CKumija или храм (Пс.

25, 8; 131, 5; 75, 3; 14, 1). Гору Сион Бог je иза-

брао за место свога станован>а на земли.

Псалам 23. написао je цар Давид поводом

преноса ковчега завета из дома Овид-Едомова

на гору Сион (1 Днев. 13, 15—16 гл.). Први део

псалма (стихови 1—6) певан je за време преноше-

н>а ковчега завета и flaje слику луди Kojn he

бити flocTojim да бораве на Гори Господоы^'.

Други део (стихови 7—10) певала су два хора

Kojn су дочекали ковчег завета на вратима сион-

ске твр1)аве и хвалили Бога.

" Зигабен, Migne, PG 128, 297—300. Зига-

бен преноси тумачен>е непознатог писца. Он сам

мисли да гора слика цркву као и свети престо са

жртвеником. Ту се, по Зигабену, yjeflHO flaje

слика какви треба да буду свештеници.

18 Теодорит Кирски, Migne, PG 80, 1030—

1032. У 4. стиху истичу се добра дела и чисте

помисли Kojn за;еДно доносе корист. Зле жел.е

биле су забран>ене 9. и 10. заповепАу Декалога.

" Упор. Пс. 25 (26), 1 ; 56 (57), 4; 143 (144), 8.

" Мт. 6, 19—21.

81 V. Jagic, Psalterium Bonomense, 104.

" Теодорит Кирски, Migne, PG 80, 1032.

По HcHxnjy, епископу jepycanHMCKOM, Христос

ce jeflHHo y слави Оца возвеличао и шегову ми

лост целом свету подарио (V. Jagic, Psalterium

Bononiense, 104).

" Зигабен, Migne, PG 128, 300; упор. Пс.

142 (143), 2.

" Теодорит Кирски, Migne, PG 80, 1032—

1033. По McHxnjy, епископу ]ерусалимском, они

траже да виде Христа, jep je JaKOB дете Moje Koje

сам изабрао, каже пр. Исаи)а (V. Jagic, Psalterium

Bonomense, 105).

" 1 Кор. 13, 21.

" Зигабен, Migne, PG 128, 300—301.
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У тексту псалма и тумачен>у Исихща, епископа )ерусалимског, и Теодорита Кирског

налазимо об)'ашн>ен>е за сликакье васел>ене, мора, земл>е и река на OBoj мигофтури. Metjy-

тим, за приказ руке Бонф и paja код н>их не можемо наЬи целовито решение.

Уйошреба йсалма 23, I—б. на боюслужегьу Православие цркве. У досаданпьим иконо-

графским проучаван>има ове мшпфтуре joui шцедном HHje учтьен noKyuiaj да се схвати

и об)*асни н>ено значенье у оквиру употребе овог псалма на богослужен>у православие

цркве. Отуда се често тврдило да je ова илустрашф прва три стиха 23. псалма Минхен-

ског српског псалтира неуобича)'ена и HejacHa. Поред читааа у саставу катизме, цео 23.

псалам чита се на Последован>у пред причешЬе, док се само први стих овог псалма чита

на опелу световн>ака. Пред примаае евхариспцских дарова — залога васкрсенъа," бе-

смртности*8 и отпуштан>а грехова29 — читан>е 23. псалма, у KojeM се говори о чистота

мисли и дела оних Kojn he изаЬи на гору Господину и стати на светом месту н>еговом,

указу)у на припреман>е за вечни живот.30 При чему je гора Господина — небески Сион,

а свето место ■— царство небеско, Tj. paj.

У континуитету суштинског значен»а ове минщатуре на)важн^'е место заузима

употреба првог стиха овог йсалма на ойелу свешовн>ака. Пошто тело спусте у гроб, apxnjepej

или свештеник после земл>ом тело у облику крста говореКи први стих 23. псалма: „Гос

подина je земгьа и што je на H>oj; васел>ена и све што живи на H>oj."31 Док се ковчег по-

крива землюм, neeajy се тропари: „Ça душама умрлих Праведника ceojux, Спасе, ynoKoj

душу раба CBojera и 4yeaj га у блаженом животу, ko)yî je у теби, човекотьупче."32 „У по-

Kojy твоме, Господе, где сви свети TBojn мир вечни налазе, ynoKoj душу раба свога . . ."**

Caдpжaj песама на опелу и jeicremíje допун^у значение мини)атуре. У н>има се иска-

3yjy молбе Богу да умрлог ynoKojn са преведшщима — илустровано руком Бож}ом Koja

држи душе,34 обучене у белу одеЬу што je симбол н>ихове чистоте, и да их насели у paj,

приказан са четири pajcne реке и разним расттьем.36 На опелу се моли да Господ ynoKojn

душу умрлог слуге свога у месту светлом, у месшу зеленила и свежине, где нема бола, туге

и уздисавьа,3* и уведе га у paj, где хорови светих красотой у pajy (úmcrajy и праведници

CHjajy као светила.37

Аналогне представе руке Бoжje Koja држи душе праведника у тематици опела noKoj-

ника налазе се у две композишф у сликарству XIII века. У Богородичино} цркви у

*' Jh. 6, 54.

" Jh. 6, 51.

" Мт. 26, 26—28; Мк. 14, 22—24; Лк. 22,

19—20; 1 Кор. 1, 24.

" Упор. 1 Кор. 5, 7—8; 10, 21.

31 Земл>ом се посипа умрли у знак покорнос

ти божаяско) заповести: „Земла си и у землу heui

отиКи" (1 Moj. 3, 9) (Л. МирковиН, Православна

лишургика или Наука о богослужаьу Православие

исшочне цркве. Други, посебни део (свете та)не и

молитвословл>а), Београд 1967*, 183—184).

" Први тропар на опелу Kojn се више пута

пева. ,,Са светима упоко), Христе, душу раба

свога, тамо где нема туге ни болести, нити болног

уздаха, него где uapyjeui ти и вечни живот",

кондак на опелу. „YnoKoj, Спасе наш, с йраведни-

ituMa раба свога и усели га у дворе ceoje (опело, 1 .

песма канона; упор. )ектени)у на опелу).

" Други тропар на опелу ко;и се внше пута

пева.

31 Душе праведних у руци 6oM<joj слика)у се

према речима из Премудрости Соломонових:

,,Душе праведних се налазе у руци 6o>Kjoj и неЬе

их се коснути мука." Овде je насликано блажено

стан>е праведника као награда за н>ихова стра

дала за време живота на земли. Непри)атели су

их мучили и убщали, али нису могли убита н>и-

хове душе, Koje су добиле награду у загробном

животу и нико их не може избацити из руке

бож)е (Jh. 10, 28—29) jep су под н.еговом зашти-

том (упор. Премуд. Соломонова 7, 16; Ис. 31,6;

Лк. 23, 46). Праведюши су страдали на земли

ради славе на небу (упор. Рим. 8, 18), Бог he их

прославите на небу као што су они прославили

име н.егово сводим подвизима за време живота

на земли. Премудрост Соломонова, 3, 1—9. чини

jeflHy парими)у на вечерши празника у част про

рока, мученика, свештеномученика, преподобних,

праведних, светих и др.

" Paj се слика као врт са дрвеКем и рекама.

Умрли се у pajy освежава)у у зеленилу траве и

дрвеЬа, поред река (С. М. Kaufmann, Handbuch

der altchristlichen Epigraphik, Freiburg im. Breisgau

1917, 140, 199 и др.). О сликалу paja и iberoBoj

симболици вид. код С. M. Kaufmann-a, нав. дело,

83, 135, 138—141, 199 ff., 272, 289.

** Возглас на опелу. О молитвама за мртве,

службама и ibHXopoj старини вид. С. М. Kauf

mann, Handbuch der altchritlichen Epigraphik, 75,

140, 145 ff.

Над умрлим световн>аком и монахом чита се

псалтир (Л. МирковиЬ, Православна лишургика,

175).

37 Опело, непорочни тропари, 6. тропар . . .

повратак flapyj ми у небеско царство ceoje, у

желену домовину Mojy; па да будем опет жител

paja твога, Господе (опело, непорочни тропари, 4.

тропар). И Друге песме на опелу HMajy сличну

садржину.
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Студеници у cnojbaiiiiboj припрати, уз северни зид, изграг)ен je велики аркосоли) испод

Kojer je гробница. Тешко оштеКена фреска на)вероватни)е приказу)е опело крал>а Радо-

слава, Kojn je умро као монах .Гован. Дво)ица ангела вероватно му nproœaTajy душу. У

врху сцене, у сегменту неба, je nonpcje Христа раширених руку. Око одра je мноштво

свештених и монашких лица, док jeflaH свештеник чита молитве из отворене кньиге. Уврх

свода apKoaumja насликана je рука Божу'а с малим душама у виду пови)ене деце. Десно у

луку CTojH Симеон Неманьа а лево св. Сава ко]и се моле Христу да обезбеди души noKoj-

ника место у руци Бож)о).38

Друга сцена опела сликана je у Манаслфвом летоггасу, преписаном око 1245. године.

MnHHjaTypa irpHKa3yje смрт Ивана Асена, сина цара Александра. Изнад сцене je натпис:

f ДША ПраВЕДНЫХ' (0)Т (ни)нФ ВТ» рАЦ* ГНИ . f HBCHdd BpdTd И СИЛЫ HBCNMA WTBeiJ'hÇOUJ;K.(CA)

прижги дшж. носи/ижа лггломъ iwdHd dcfcn'fe црЧ cfid BfdHKdro iwd(Hd) ddcgdHApd цр"Ь. Поред

одра су цар Иван Апександар, патриарх и свештенство. Изнад сцене, у облику вели-

ког круга, насликан je paj, са отвореним вратима. Два ангела npHMajy душу noKojHHKa

из руку ангела, kojh je носи у paj. На врху сцене je сегмент неба из Kojer се по|авл>у}е

рука Боэкуа са душама праведника. 18

У cpeflibOBeKOBHoj юьижевности се често при опису смрти спомшье рука Bomja.

Тако руски велики кнез Владимир (1015. године) „. . . CKon4d жит'1'f свое в довр-ки в-вр-к

и почн с <ииоо<иъ, в poyu/fc вжТн дшю прм^вшн . . . н снцс глл и молма вгоу, прсдд дшю

СВОЮ С «МИООЖЪ ЛГГМЪ r'ÍMVh И OyCflf . flpdBfAHhlXT» ВО ДШИ Bit рУЦ* БЖ1Ю С0ут H (Hh^d Hrti'h w

Brd И CTÜ0ÍNÍE И(ИЪ W ВЫШНАГО".40

У монументално) композиции Страшног суда у катедрали у Владимиру из 1408.

године, на своду западног лука, руски сликар Anapej Рубл>ов насликао je руку BoM<jy са

душама праведника у облику noBHjeHe деце.41 По В. Лазареву, сликан>е руке Bomje на

западном луку, као део композищф Страшног суда, представл>а произвол>ан распоред

сликара, настао због недоволле проучености н>еног сижеа. Он наводи примере у Кахрщи

yaMHjH, цркви Св. Апостола у Солуну и манастиру Манасэди где рука Бож]а са душама

праведника представл>а самосталну тему.42 Ме1)утим, присуство руке Бож]е у сцени

Страшног суда, у непосредно) близини хорова праведника, може се, несумньиво, o6ja-

снити )едним саставом Кирила Александри)ског — Слово (реч) о исходу душе и о Страш

ном суду, у коме je наглашен контраст измену блаженства праведника и мука грешника.

Праведници су на небу — грешници у бездану. Праведници HMajy вечни живот — греш-

ници смртну погибел>. Праведници су у руци Bootcjoj — грешници су са 1)аволом. Правед

ници су са Богом ■— грешници са сатаном.43

Приказ руке Бож)е са душама праведника44 код Aimpeja Рубцова je у непосредно)

вези са Страшним судом. Мег)утим, сликар смрти и опела крал>а Радослава (монаха Jo-

вана) у Богородичино} цркви у Студеници и на мишцатури опела Ивана Асена у Манаси-

евом летопису приказали су руку Бож}у у вези са иде)ом да душе умрлих floönjy исту

награду Kojy су добиле душе праведника Koje се налазе у руци Бож)о), у вечном блажен

ству. Ова naeja се, преко руке Бож}е са душама праведника и pajeM, }авл>а на мшнфтури у

34 Фреску je први сф'авио С. МандиЬ, Два

ùpuAoïa о фресками сшуденичке сйолне йрийраше,

Зборник за ликовне уметности 2, Нови Сад 1966,

96—102, а иконографи]у je об)аснио В. J. ЪуриЬ,

Исшорщске комйозицще у срйском сликарсшву сред

него века и нмхове кн>чжевне йаралеле, Зборник

радова Византолошког института XI, Београд

1968, 103—104, цртеж 9, сл. 23—24. По С. Ман-

диЬу, фреска je сликана четрдесетих или педе-

сетих година тринаестог века.

*' I. Dujcev, Minijatwe Manasijevog letopisa,

Beograd 1965, сл. 2. На полезный истог листа

приказана je слика Примаше у paj душе умрлог

Ивана Асена (I. Dujcev, нав, дело, сл. 3). У pajy

je Богородица, праведни Аврам, пока)ани раз-

6ojHHK и дрвеКе.

40 С. Богусловский, К литературной истории

„Памяти и Похвалы" кназю Владимиру, Известия

Отделения русскаго языка и словесности Рос

сийской академии наук XXIX, Ленинград 1925,

151—152; А. Г. Кузмнн, Русские лешойиси как

источники йо истории Древней Русии, Рязань

1969, 236. О смрти и предки душе покойника у

руке Бога у старим српским биографщама рас

правлю В. J. ЪуриН, Исшорщске комйозицще у

срйском сликарсшву среднего века, 108—114.

41 Н. В. Покровсшй, Страшный судь въ

Памятникахь визанштскаго и русского искусства,

Труды VI археологическаго съезда въ ОдессЬ

III, Одесса 1887, 311, таб. 7; В. Н. Лазарев, Ан

дрей Рублев и его школа, Москва 1966, 122, таб.

72. Поред руке Bo>Kje са душама праведних сликан

je медал>он пророка llcanje и цара Давида.

" В. Н. Лазарев, О некоторых йроблемах в

изучении древнерусского искусства, у: В. Н. Лаза

рев, Русская средневековая живопись, Москва 1970,

307.

43 Текст Слова Кириловог доноси Н. В.

Покровскш, Страшный судь, 364.

41 Äaje слику н>нховог блаженства у pajy
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Минхенском псалтиру и у чину опела. Одмах после смрти човека долази суд45 Kojn се

назива посебни, на коме се души oflpeljyje удео (место) у загробном животу све до Страш-

ног суда.*' Место где одлазе душе праведника после посебног суда и н>ихово ставъе бла

женства назива)'у ce pajeM,47 царством бож)им,48 домом Оца небеског,49 крилом Аврамо-

вим50 и небеским Jepyсалимом. 51 Потпуну награду и блаженство душе he добита после

Страшног суда.

Рука бож)'а са душама праведника приказивана je на фрескама као засебна компо-

зици)'а или у саставу других композищф са ко)има je по иде^и везана. Она се налази поред

три ангела на ¡jokhom своду припрате у Богородици Перивлепти (Св. Клименту) у Охриду

из 1295/96. године,52 у припрати параклиса Kaxpnje uaMHje у Цариграду, на темену лука

измену две сцене: Ан1)ео yönja Асирце испред 1ерусалима и Арон и н>егови синови служе

испред жртвеника,53 у цркви Св. Апостола у Солуну, око 1315. године,54 у манастару

Грачаници, измену 1318—1321. године, у кругу крстастог свода средвъег дела припрате,

у композиции Страшног суда. На неточном делу je Света Дух, а у остала три полл свода

сликани су анг)ели, у Св. Николи Болничком у Охриду из 1335. године,55 у цркви Успен>а

на Волотовом пол>у код Новгорода из 70—80. година XIV века58 и у припрати манастира

Манагдц'е из 1418. године поред Недреманог ока.57 БудуКи да представе руке Бoжje са

душама праведника у наведении црквама HMajy различит иконографски смисао, зависно

од функци)е места у цркви где je сликана и композшнф у чищ иде)ни састав улази, о

н>има Ьемо расправл>ати на другом месту. Иконографи)а мини)атуре у Минхенском псал

тиру разливе се од представа руке Бож}е на фрескама.

Симболика оличевьа земл>е, коje je приказано у облику жене коja седи на полуострву,

овде индиректно, а воловске главе и двоглавог орла у води мора, овде директно, потвр-

диНе тумачевъе да je мтщатура Минхенског псалтара сликана према употреби на опелу.

Оличевъе земл>е58 — сликано у вези са прва два стиха 23. псалма — прешло je из античке

уметности у хришКанску уметност. По хришЬанском схватан>у, све што je узето из земл>е

треба да се у н>у врати, па je землл приказивана на надгробним споменицима и саркофа-

зима.5* Ту Hflejy садржи и опело: Ти си, Господе, {едини бесмртан; створио си и саздао

човека, а ми смо земни, од земл>е саздани, и у земл>у Ьемо отиКи, као што си ти, Створител>у

Moj, заповедно и рекао: „Земл>а си, и у земл>у heui отапи" ■— куда сви ми л>уди одлазимо.30

46 Jeep. 9, 27; упор. 2 Кор. 5, 10; Откр. 20,

12—13.

" Упор. Jh. 14, 2—3; 17, 24.

47 Лк. 23, 43. У pajy праведници чеюцу дан

општег суда и васкрсежа. Небо се назива pajeM

(Лк. 23, 43; 2 Кор. 12, 2, 4).

44 Лк. 13, 28—29; Мт. 6, 33; 1 Кор. 15, 50.

44 Jh. 14, 2.

50 Лк. 16, 22.

51 JeBp. 12, 22; Гал. 4, 26.

** П. Мшьковик-Пепек, Делошо на зографише

Михаила и Eymuxuj, CKonje 1967, 50, 81. О сли-

кан>у руке Бож)е вид. К. Wessel, Hand Gottes,

Reallexikon zur byzantinischen Kunst II, Stutt

gart 1971, 950—962; Lexikon der christlichen Iko

nographie 2, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1970,

211—214.

" P. A. Underwood, The Frescoes at the Kariye

Camii, Dumbarton Oaks Papers 1 1 , Cambridge

1957, 186, fig. 18. Сачуван je фрагмент повщених

душа и део сегмента неба.

54 A. Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture

macédonienne, Athènes 1955, 51—52, pl. 18, 1.

Он сматра да ce рука Бож)а овде први пут )авл>а

и да je дона иконографща настала у Солуну.

МеЬутим, фреска у Богородичижм цркви у

Студеници настала je четрдесетих или педесетих

година тринаестог века.

" П. Милжовик-Пепек, нав. дело, 81.

64 В. Н. Лазарев, Древнерусские мозаики у

фрески XI—XV вв., Москва 1973, 60, илл. 362.

Са обе стране руке Бонде лете Два анйела носеЬи у

руцн по душу у облику детета да би их npHcajciui-

нили душама праведника.

s' С. CraHojeBnh, Л. МирковиЬ, Ъ. Бошко-

виЬ, Манасшир Manacuja, Београд 1928, 48—49,

табла XVIII, 2; С. ТомиЬ—Р. НиколиЬ, Манасща,

Београд 1964, 56, сл. 12—13; В. J. ЪуриЬ, Ресава,

Београд 1963, сл. 26. Поред руке бонде су цар

Давид и Соломон, Kojn држи свитак са речи.ча:

,,Душе праведних с>- у руци Бож)о)" (С. ТомиЬ—

Р. НиколиЬ, Manacuja, 56, сл. 17).

" Сликано je у припрати манастира Леснова

1349. године као илустраш^а 148. псалма (N.

Okunev, L'art byzantin chez les Slaves II, Paris

1930, 239—242; C. Pafloj4nh, Лесново, Београд

1971, сл. 32).

54 H. В. Покровсшй, Ипатьевская лицевая

псалтирь 1591 toda, Христианское чтеше II, 1883,

625. О сликан>у земле на саркофазима вид. Erde,

Reallexikon fur Antike und Christentum V, Stuttgart

1962, 1174—1176; Lexikon der christlichen Ikono

graphie 1, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1968, 657—

659.

40 Опело световшака, икос; упор. 5. тропар

на „Благословен )еси . . .".

Оличеше земл.е и мора опта се у компози-

lUijaMa Страшног суда jep he земл>а и море изба-

цити из себе све што су помеле рнбе и звери, сва

човечи)а тела Koja нису живот завршила природ

ном CMphy (H. В. IToKpoBCKiü, Страшный судь,

310; В. Р. ПетковиЬ, Неки аптички мошиви у

старом живойису срйском, Bulicev zbornik, Za

greb, Split 1924, 473—475; D. Miloâevié, The

Last Judgment, Recklinghausen 1964, 69—71).
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Глава вола у води мора (ту не живи) сликана je, на)вероватни)е, са иде^ом да покаже

да je представа на минш'атури везана за смрт л,уди. По Физиологу, средшовековном делу

о симболима животтьа и птица, во je у служби човеку. У срцу своме je безлобан, све добро

мисли . . . Мирише земл>у и Bannje из срца: Слава теби, владико Господе, Kojn нас створи

од зелиье, и опет Немо у зелиьу поЬи . . . Тако и ти, човече, зашто мрзиш при)ател>а свога,

сети се да си од зелиье, да heui опет у зелиьу поНи, слави Бога за грехе cBoje и помоли се

Богу. Ако мрзиш при}ател>а, душу погубл>у)еш и у омрази hein остати.61

Двоглави орао сликан je у води мора. Он je симбол физичког и духовног обнов-

л>ен>а, бесмртности, васкрсен,а и за(еднице с Богом.82 По Физиологу, орао je цар летеКим

створеаима. Добар je, сто година живи без бриге и, остаривши, оболи, залива)у му се

очи и он не може ловити. И вине се у небеску висину, дог)е на pajcKo je3epo на истоку и

опет падне на чист камен, те седи осам дана на камену и спадне му сва болеет на камену.

И опет се купа у pajcKOM je3epy три пута на дан, седи наспрам сунца и када ce pa3rpeje од

сунца, тада му се очисте очи и буде као млад . . .63

Васел>ена je на илустрацщи 23. псалма приказана jajacror облика окружена океа

ном.81 Тако су je замишл>али Византинци и западни Еврошьани у средн>ем веку.85 Земл>а

овалног облика сликана je у рукопису св. Хилдегарде „Scivius" из XII века, Kojn се чува

у Библиотеци у Визбадену. Oßaj облик земл>е об)ашн>ава се ньеним треКим виденьем.66

На горшем делу мишиатуре 23. псалма у Минхенском исалтиру приказан je paj са

дрвеКем и четири pajcKe реке. Paj са дрвеЬем (без четири pajcKe реке и руке Бож)е) сликан

je у ватиканском грчком рукопису ХришКанске топограф^е Козме Индикоплова,87 на

минзп'атури псалтира Библиотеке Барберини из XI века,68 као и у Октатеуху Ватиканске

библиотеке (Vat. gr. 746)8В и др. Paj са четири pajcKe реке и растгаьем (без руке Бож)е са

душама умрлих праведника) сликан je на митп'атури у Ватиканском Октатеуху (Vat. gr.

746),70 као и у беседама 1акова Кокинофатског из XII века из Националне библиотеке у

Паризу (Pr. gr. 1208). 71

У Минхенском псалтиру велики празници су приказани као илустраци]е одрег)ених

псалама чтп'и се стихови 4irrajy као делови псалма изабраног, чине антифоне или проки

мене на ове празнике, или их je Атанаоф Велики протумачио да садрже ова пророштва.

Тако je псалам 8, З.илустрован композитном Цвети72 будуЬи да стихови 2—4. чине део

псалма изабраног. Псалам 18, 5'—6. приказу)е Силазак св. Духа на апостоле,73 jep стихови

2—3. и 5. чине први антифон, а стихови 2, 5. и 8. чине део псалма изабраног. Псалам 44, 15.

илустрован je сценом Ваведен>а,74 jep стихови 11, 13—16, 18. и 33. чине псалам изабрани

на OBaj празник. Псалам 46, 6—7. приказан je композищфм Вазнесеаа Христовог,78

будуЬи да стихови 2—4. и 6. чине део псалма изабраног, а стихови 2—3. и 6. чине први

антифон. Псалам 65, 2—3. unycrpyje Успиье Богородице,78 jep стих 2. чини део псалма

изабраног. Псалам 67, 2—3. npra<a3yje Васкрсен>е Христово77 (Силазак у ад), будуЬи да

стихови 2—4. чине треКи антифон на Ускрс. Псалам 77, 6. npm<a3yje Рог,ен>е Христово,78

' 1 Физиолог. Слово о ходеНим и лешеНим ciûeo-

раьима. Са српскословенског превео Ъ. Трифу-

новиЬ, Пожаревац 1973, 16—17.

" Упор. Ис. 40, 31 ; Пс. 102 (103), 5. Орао са

венцем у кл>уну сликан je на хришпанским сарко-

фазима и гробним капелама (Adler, Reallexikon

für Antike und Christentum I, Stuttgart 1950, 91—94;

Lexikon der christlichen Ikonographie 2, (1968), 70—

76). Символику орла, слично Физиологу, да)е

Августин (Migne, PL 37, 1323 sq.; упор, псеудо

Епифани;а (Migne, PG 43, 523).

•* Физиолог. 7.

•* Е. К. Р-Ьдинъ, ХрисйНанская шопографгя

Козьмы Индикоплова, 110—114, 119; Д. В. Айна-

ловъ, Эллинисшичестя основы визаншШскаю ис

кусства, 26, 215—217.

*5 Е. К. Р-Ьдинъ, ХрисйНанская топография,

1 10—125, рис. 90—97 да;е опис васел>ене и земл>е

на минидатурама у старим рукописима.

м Д. Айналовъ, Визаншшская живопись XIV

сшолЬшгя, 149. Рука 6o>Kja са душама праведника

овде ни)е сликана као ни оличенъе земл>е.

" Е. К. Р^динъ, Хрисхшамкая шопохрафЫ,

109; Д. Айналовъ, Эллинисшичестя основы, 215,

рис. 45. Верници (праведници) ce ynopel)yjy са

плодннм дрвеКем (Пс. 1,3; Jep. 17, 18) или са

заливеним вртом коме извор воде не npecyuiyje

(Ис. 58, 11).

48 Д. Айналовъ, ЭлтнисшическЫ основы,

216, рис. 46.
•• Исшо, 217, рис. 47.

70 Исшо, 217, рис. 48. Четири pajote реке

описане су у Библии (1 Moj. 2, 8— 14). Бог he

земл>у преобразити у едемски врт Оез. 36, 35).

11 A. Grabar, La peinture byzantine, Genève

1953, 180.

'* J. J. Strzygowski, Die Miniaturen des ser

bischen Psalters, 22—23, Taf. VIII, Bild 17.

71 Исшо, 25—26, Taf. IX, Bild 22.

11 Исшо, 31, Taf. XV, Bild 32.

7J llciüo, 32—33, Taf. XVI, Bild 34.

7* Исшо, 40, Taf. XXII, Bild 49.

77 Исшо, 40—41, Taf. XXIII, Bild 50.

7" Исшо, 43, Taf. XXV, Bild 54.
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jep стих 11. je део псалма изабраног. Псалам 88, 13—14. илустрован je Преображением

Христовим,79 будуНи да су стихови 12—13. и 16. део псалма изабраног, стих 13. je проки

мен на jyTpeiby, а стихови 16—17. су причастан на литурп^и. Псалам 113, 3'—4. има мини-

)атуру Крштен>е Христово,80 jep стихови Ь—3. и 5. чине други антифон на литургии, а

стих 3. je прокимен на jyrpeiby. Псалам 131, 8—9. приказан je мигафтуром Potjeaa Богоро

дице,81 будуКи да стихови 1—2, 6, 11. и 13. чине део псалма изабраног. Под ynmajeM

употребе неког од псалама на богослужен>у сликане су и многе друге мин^атуре у Мин-

хенском псалтиру.

Како су велики празници (као и неки други) у Минхенском псалтиру илустровани

MHHHjaTypaMa према употреби тих псалама на богослужеау, тако je и садржа} прве мини-

jaType 23. псалма сликан према употреби на опелу световаака. Ту je изражена Hfleja о

томе да умрли треба да доби}е исту награду Kojy су добили праведници — приказани у

руци Бож}о) -— и да буду у pajy. Сликанье главе вола говори о смрти л>уди, док je слика-

н»ем двоглавог орла изражена Hneja бесмртности, васкрсеша и обновл>ен«а. Сви остали

делови мшпфтуре niTycTpyjy прва три стиха 23. псалма.

7' Исшо, 49—50, Taf. XXX, Bild 67. 80 Исшо, 58—59, Taf. XXVII, Bild 87.
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RECHERCHES ICONOGRAPHIQUES SUR LA PEINTURE SERBE

DES XIIIe ET XIVe SIECLE

Résumés

L'ICONOGRAPHIE DES FRESQUES DANS LA PROTHÈSE

DE L'ÉGLISE DES SAINTS-APÔTRES À PEC

Dans la niche de la prothèse sont peints saint Sava, premier archevêque serbe, à droite,

et Arsène Ièr de Sirmium, deuxième archevêque serbe. Tous les deux, en fondateurs de l'église,

célèbrent la proscomidie (la première partie de la liturgie) avant la Grande procession (le prêtre

portant l'Eucharistie). Au-dessus d'eux est l'Agneau sur le disque (la fresque est en grande

partie détruite). A gauche et à droite de l'Agneau est peint un ange avec le ripide (plaque mé

tallique à l'effigie d'un saint, sur un long manche) dans les mains. Au-dessus de l'Agneau

et de la niche est peint le »Vethiy denmi« (»ГAncien des jours«). L'auteur considère que c'est

l'illustration du texte de la prière »Aucun de ceux qui sont liés par des concupiscences char

nelles . . .« qu'on récite pendant qu'on chante le cantique de chérubins, à savoir la partie »car

c'est toi qui sacrifies et qui te sacrifies, qui reçois et qui te donnes, Christ Dieu . . .« Quand

les prélats célèbrent la liturgie, ils sont l'image du Christ et le représentent.

L'auteur prouve que le »Vethiy denmi«, peint au-dessus de la niche, représente le Christ

bien qu'il ne soit pas marqué du signe 1С XC. Il le confirme par les exemplaires de peinture

du »Vethiy denmi« sur le mur méridional de la prothèse de l'église des Saints-Apôtres à Pec

et au-dessus de la porte d'entrée de la même église, à Nerezi, à l'église de la Vierge Ljeviska

à Prizren, dans les illustrations du Psautier de Munich, dans les représentations du »Vethiy

denmi« à Kastoria, ainsi que dans les peintures à Bojana, à Zeman et à Dragalevci en Bulgarie

et dans l'église du Saint-Rédempteur à Neredice en Russie. Dans toutes ces représentations

le »Vethiy denmi« est marqué par le signe 1С XC, et c'est un fait certain que sur le mur oriental

de la prothèse à Pec est peint le Christ et non Dieu le Père comme l'avait affirmé Gordana

Babic.

Dans quelques cantiques de la liturgie de la Présentation du Christ au Temple et dans

l'Octoèque le Christ est nommé »Vethiy denmi« ; ce nom lui fut donné aussi par certains théo

logiens du Moyen Age.

L'auteur essaie d'expliquer la composition des prélats qui sont représentés dans la

prothèse, célébrant la proscomidie avant la Grande procession.

Sur le mur méridional dans, la primière zone, est peint le prophète Daniel dans la fosse

aux lions. La composition est un symbole de l'eucharistie dans l'Ancien Testament. On y expose

la liaison entre la liturgie et Pâques dans le salut merveilleux de Daniel en tant que symbole

de la résurrection. Dans le chambranle intérieur est représenté un ange comme diacre portant

des dons. Sur la partie occidentale du mur méridional est représentée la repentance de David,

laquelle est en liaison avec la liturgie, parce que le cinquantième psaume (qui est toujours repré

senté par la repentance de David) est récité plusieurs fois au cours de la liturgie. Après l'adultère

avec Bethsabée et la mort d'Uri, le Héthien, il fallait que David fût puni de mort, mais le Sei

gneur lui pardonna son péché. Le Seigneur qui a sauvé Daniel de la fosse aux lions et David

de la mort a le pouvoir de donner la vie éternelle aux croyants.
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Dans la deuxième zone du mur méridional est peinte la Vision du prophète Daniel 7,

9—10, 15, 28. L'auteur explique en détail cette vision unique dans la peinture slave, et arrive

à la conclusion qu'on y a représenté le Royaume des cieux avec le roi Christ, et le Royaume

du Christ où il apparaîtra lorsqu'il viendra pour la deuxième fois dans le monde pour le juger.

Les commentateurs ecclésiastiques médiévaux expliquaient le septième chapitre de Daniel

en liaison avec le second avènement du Christ, et un tel commentaire est accepté aussi dans

quelques cantiques par l'auteur de l'office du prophète Daniel qu'on célèbre le 1 7 décembre.

Cette vision est conçue ainsi dans l'ermitage du Mont Athos et de la même façon elle fut expli

qués par le peintre de la cathédrale de l'Assomption à Vladimir, ainsi que par celui de l'église

de Saint-Pierre-et- Saint-Paul à Tutin. D'après l'auteur, les textes mentionnés expliquent

la Vision du prophète Daniel, mais, à son avis, c'est l'illustration du texte de la liturgie dans

laquelle l'évêque et le prêtre répètent plusieurs fois à voix basse la prière à l'intention des

fondateurs de l'église et des croyants afin qu'ils héritent du Royaume du Christ et donnent

une bonne réponse le jour du Jugement dernier. Les croyants et les prêtres communient avec

le corps et le sang du Christ pour être admis au royaume des cieux et pour être ensemble avec

le Christ après le Jugement. L'auteur le démontre par la citation des endroits choisis dans

la liturgie de saint Jean Chrysostome. Le Christ viendra lors de son second avènement dans

son royaume (Matt. 16, 28).

Manquant d'espace, le peintre de la prothèse à Pec ne pouvait pas peindre la majestueuse

Vision du prophète Daniel tout entière sur le mur méridional où il n'avait pas assez de place.

Sur le mur septentrional, dans la première zone, est conservé un fragment de fresque

trop endommagé pour que l'on puisse en identifier le sujet. Dans la deuxième zone, sur la

partie occidentale du mur, est peinte une figure dans la position inclinée, presque agenouillée.

Elle est coiffée, tout en haut des cheveux, d'un bonnet phrygien. L'auteur démontre qu'on y a

illustré la Vision du prophète Daniel des chapitres 8, 15 — 18, se rapportant au Jug ment der

nier. De cette composition grandiose un seul fragment a été conservé: le Jugement dernier

et la Vision de Daniel étaient illustrés dans la deuxième zone du mur septentrional et à la

naissance de la voûte (la troisième zone). A droite de la figure inclinée de Daniel subsiste

un fragment du feu. Cela doit être soit le Fleuve en feu ou le feu du sacrifice quotidien dont

parle chez Daniel 8, 11 — 11.

L'auteur considère que les fresques dans la prothèse de l'église doivent être expliquées

comme un ensemble cohérent et non séparément, et qu'on a illustré dans ce petit espace les

grandes idées du culte orthodoxe, c'est-à-dire de la liturgie.

THÉODORE LE STUDITE AVEC LE CHRIST PANTOCRATOR

DANS L'ÉGLISE DE LA VIERGE FAISANT PARTIE DU MONASTÈRE

DU PATRIARCAT DE PEC

Dans l'Église de la Vierge que son fondateur Danilo II, écrivain et archevêque serbe,

fit bâtir à Pec avant 1330 et qu'il fit décorer avant 1337, il existe un portrait de Théodore le

Studite (759—826), en habit sacerdotal, peint dans le grand cortège d'ascètes. Au-dessus de

Théodore se trouve la figure à mi-corps du Christ Pantocrator. La représentation de ces deux

portraits ensemble pose un problème iconographique à part que l'on ne rencontre plus d3ns

la peinture religieuse de l'Église orthodoxe. Cette représentation diffère de celle qui a fait

l'objet d'un traité de D. Murichi. Théodore le Studite n'était pas higoumène du monastère

du Pantocrator à Constantinople et ce n'est pas là qu'il faut chercher l'origine de la fresque

de Pec.

Théodore le Studite a beaucoup souffert pour le Christ, les empereurs byzantins l'ayant

persécuté pour avoir défendu l'enseignement de la religion chrétienne et l'Église orthodoxe

contre l'oppression de ceux-ci. Il fut banni à plusieurs reprises. Sous le règne de Léon III,

il devint le chef des moines qui opposaient résistance à l'empereur iconoclaste. Il était le prin

cipal défenseur de l'iconolâtrie, étant donné qu'il était la personnalité la plus en vue et la pluj

instruite de son temps.

Dans maints de ses écrits, Théodore le Studite traite de l'adoration et du culte des icônes.

Quant à l'explication de la fresque de Pec, c'est »la Lettre à Platon, mon père spirituel, sur
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le culte des icönes« qui présente le plus grand intérêt. (Migne, PG 99, 500— 505). Qui adore

l'icône, adore celui que l'icône représente fidèlement. Car, on n'adore pas la substance de l'icône,

mais celui qui y est évoqué. En effet, la nature de la matière de l'image est une chose et celle

du Christ en est une autre. L'effigie, cependant, n'est pas autre chose: c'est la même hypostase,

celle du Christ, fût-elle peinte sur une icône. Théodore le Studite fonde l'adoration des icônes

sur le dogme de l'incarnation du Christ et de sa naissance comme Dieu-Homme. Le Christ

est le Dieu invisible qui est devenu visible comme Dieu-Homme, en permettant que Dieu

devînt descriptible et représentable, si bien que l'adoration de son icône est admissible.

Théodore le Studite composa, en 814, un canon que l'on chante le Dimanche de l'Ortho

doxie, premier dimanche du Carême, fête instituée en 843, en l'honneur du culte des icônes.

LE SONGE DU ROI NABUCHODONOSOR ET L'IVRESSE DE NOÉ

DANS LE NARTHEX DE LA PATRIARCHIE DE PEC

Le narthex de Pec, fondation de l'archevêque Danilo II, que les chroniques qualifient

de tellement beaux qu'on n'en trouve nulle part de pareil, fut construit vers 1330 et décoré

avant 1337. Sur la colonne extérieure occidentale et sur la colonne du sud vers le nord est

restée une partie des fresques originales qui ont beaucoup pâli. Le narthex fut, pour la majeure

partie, démoli au XVe siècle, et restauré en 1561 pendant le patriarcat de Makarije Sokolovic.

Dans le présent travail l'auteur traite de deux compositions de l'Ancien Testament : Le Songe

du roi Nabuchodonosor et l'Ivresse de Noé.

1. Le songe du roi Nabuchodonosor

Il est peint en deux scènes. La première représente le roi Nabuchodonosor dormant

et faisant des songes et la seconde, le prophète Daniel interprétant au roi Nabuchodonosor

son songe. Sur le lit, à côté du roi, se trouve un ange, par l'intermédiaire duquel Dieu com

munique avec le roi en rêve. Dans la deuxième scène, le roi est assis sur son trône, devant lui

est le piédestal avec la statue et le prophète Daniel. Le sujet de la scène est emprunté au livre

du prophète Daniel 2, 2—47.

Le Prophète Daniel a expliqué au roi que la statue représentait quatre royaumes qui

seraient détruits et après ceux-ci commencerait le nouveau royaume de Dieu. La tête d'or

pur sur la statue signifie le premier royaume babilonien de Nabuchodonosor. Le deuxième

royaume, dont les bras et la poitrine sont en argent est le royaume persan. Le troisième, dont

le ventre et les hanches sont en cuivre est l'empire macédonien et le quatrième dont les tibias

sont en fer et les pieds en partie en fer et en partie en argile est l'empire romain. Tous ces royau

mes ont été détruits par la pierre qui s'est détachée de la montagne, qui a grandi et rempli

toute la terre. C'est le royaume du Messie.

Sur la fresque abîmée de Pec on ne voit pas si sur la montagne est peint le médaillon

de la Vierge-Montagne qu'on peint d'habitude dans ces scènes avec le Christ-Pierre. La Vierge

Montagne est peinte sur les fresques dans l'Église de la Vierge Périblepta (St.-Clément) à Oh-

rid en 1295 et au monastère de Decani en 1348—50. La Vierge Montagne est peinte de trois fa

çons: comme illustration du Songe du roi Nabuchodonosor (Dan. 2,31—47), devant le buste

du prophète Daniel dans la composition »Les prophètes, Mère de Dieu, t'ont annoncée d'en

haut« et comme illustration du psaume 67 (68), 17 dans des psautiers illustrés..

Tous les détails de la composition du Songe du roi Nabuchodonosor sont le mieux in

terprétés et complétés par le cantique plein de symbolisme: K<menk нЕоякоскчЕный w н£ск-

котыА горы, тсБ'к A*feBo, крлЕВгоаыый wcfcMfCA, Хаетесь совшивый разетоАфалсА естетствй;

ткть ВЕСЕИАфссА Богородице ылнчлмп.

Le Christ est nommé (et peint dans certaines scènes du Songe du roi Nabuchodonosor)

pierre, dont les propriétés sont la fermeté et l'indestructibilité. Il est la pierre angulaire de

l'Église. La Montagne est la transfiguration de la Mère de Dieu, la pierre est celle du Christ,

qui détruira la statue et tous les royaumes. La Mère de Dieu mit au monde le Christ Messie,

dans lequel sont réunies la nature divine et la nature humaine, et qui a fondé le

royaumes pirituel.
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2. L'Ivresse de Noé

Fresque peinte sur le mur au-desus de l'arc du mur occidental et de la première colonne

maçonnée. Deux détails sont représentés: Noé cueillant les raisins et l'Ivresse de Noé. Il est

couché dans un lit. Son fils cadet Cham se moque de lui, tandis que ses deux autres fils, Sem

et Japhet, couvrent leur père (1, Moïse, 9, 18—29). Peut-être que sur le mur occidental originel

du narthex de Daniel ont été peintes encore quelques scènes de la vie de Noé, comme au mo

nastère de Deèani, où se trouve un cycle composé de douze scènes.

Le péché de Cham de s'être moqué de son père est grand et s'identifie au meurtre du

père, bien qu'il ne l'eût pas tué physiquement, mais pshychiquement, l'ayant humilié. Les

enfants qui n'honorent pas leur père sont voués à la damnation. Noé a maudit son fils Cham

et béni Sem et Japhet.

Noé nu, que son fils cadet raillait et les deux autres le couvraient, représente le Christ

qui a péri sur la croix; on lui avait ôté ses vêtements, il n'avait qu'un morceau de toile autour

des hanches. Cham se moquait de Noé et les Juifs raillaient le Christ crucifié. Le fils cadet

de Noé est l'image du peuple juif qui avait'consenti au meurtre du Christ. En la personne de

Cham sont maudits lui-même et son fils Canaan, dont les cultes libertins étaient accompagnés

d'ivrognerie et de débauche qui s'opposent à la vigilance dont Noé était le modèle.

Dans le présent travail l'auteur a interprété aussi le sens symbolique de toutes les douze

scènes de la vie de Noé, peintes au monastère de Decani, ce que V. R. Petkovié avait omis

de faire dans son livre intitulé le Monastère de Deiani. Ce sont les scènes : Dieu invitant Noé

à construire l'arche, Noé faisant des préparatifs pour la construction de l'arche, Construction

de l'arche, Noé goudronnant l'arche de Ncé avec sa famille et différents animaux et oiseaux dans

l'arche, Noé lâchant le corbeau de l'arche, Sortie de l'arche, Noé offrant le sacrifice, Noé

cueillant les raisins, Ivresse de Noé, Noé maudissant son fils Cham et bénissant Sem et Japhet.

LES ARCHEVÊQUES SERBES DANS »LA CÉLÉBRATION DE LA SAINTE

LITURGIE« AU SANCTUAIRE DU MONASTÈRE DE SOFOCAN!

Cette composition n'a pas été sufisamment élucidée du point de vue iconographique.

Elle décore l'abside du sanctuaire et les murs nord et sud de l'espace central du sanctuaire.

Le Christ Agneau est adoré par quatorze saints évêques, sept de chaque côté. Tandis que

dans les autres églises médiévales les saints évêques étaient représentés avec des rouleaux à

la main, où on lisait le début des prières dites au cours de la sainte liturgie, dans l'abside du

sanctuaire de Sopocani les pères de l'Église tiennent des rouleaux contenant le texte du Tri-

sagion que l'évêque ou le prêtre officiant lit pendant que l'on chante »Saint Dieu, saint puissant

. . .«, mais à cause du manque d'espace, cette prière n'a pas été écrite tout entière. La prière

commence sur le côté nord de l'abside du sanctuaire et se poursuit sur les rouleaux des pre

miers cinq évêques; sans passer ensuite sur le mur nord du sanctuaire, elle est reportée sur

le côté sud de l'abside, puis sur le mur sud du sanctuaire où sont peintes les figures de saint Sava

de Serbie et d'Ignace d'Antioche, pour s'achever sur le mur nord, sur les rouleaux des ar

chevêques serbes Arsenije (1233-1263, mort en 1266) et Sava II (1263-1271).

Saint Sava de Serbie est représenté le plus souvent comme fondateur de l'église auto-

céphale serbe et son saint le plus grand, honoré d'une liturgie. C'est dans le sanctuaire des

Saints-Apôtres de Pec, vers 1260, qu'il fut représenté pour la première fois; à l'église de la

Vierge, qui fait partie du siège du Patriarchat de Pec, il fut représenté vers 1 337, au monastère

de Resava (Manasija) vers 1417/18. A l'exception de Sopccani, où furent peints les premiers

archevêques serbes, les sanctuaires des églises serbes ne comportent que la représentation

d'un seul archevêque serbe, celle de samt Sava. Les autres archevêques étaient représentés

dans la prothésis er dans le parecclésion, dont la destination et la symbolique revêtent une

importance moins grande que celles du sanctuaire. A la chapelle dédiée à saint Georges, à

Sopocani, qui fut décorée dans la seconde moitié du XIVe siècle, furent représentés saint Sava

et Arsenije 1", tandis qu'au parecclésion, dédié à saint Étienne, au monastère de Moraèa,

qui fut décoré entre 1272 et 1276 et dont les fresques furent repeintes en 1642, quatre arche

vêques serbes figurent aux côtés de quatre archevêques de Constantinople et de Césarée de

Cappadoce.
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Lorsqu'elle faisait peindre ses évêques, l'Église orthodoxe serbe suivait l'exemple de

certaines autres Eglises, telles que les archevêchés du Chypre, d'Athènes et d'Ohrid; en Béctie

on honorait le métropolite de Thèbes, saint Jean Colochtenos et, en Albanie, Astios, évêque local.

Il n'est point surprenant que saint Sava fût peint dans les églises orthodoxes : son culte

était répandu en Serbie et son nom figurait dans la Proscomidie, à côté de ceux des plus grands

évêques de l'Église chrétienne. On pourrait citer à l'appui les recueils de liturgies, manuscrits

selon l'orthographe serbe. D'après certains auteurs, Arsenije et Sava II furent peints au sanc

tuaire de Sopocani de leur vivant, selon d'autres, après leur mort et canonisation. Dans La

vie de Sava II, due à la plume de l'archevêque Danilo II, qui se range parmi les textes les moins

longs de ce genre, on ne voit pas qu'il ait été canonisé ou que son tombeau ait été le théâtre

de miracles, ce qui est mentionné dans les Vies d'Arsenije Ier, de Joanikije et de Jevstatije,

très exhaustives. Si Sava II avait été vénéré comme un saint, Danilo II aurait décrit sa vie

dans le détail et lui aurait dédié une liturgie, comme il l'avait fait pour Arsenije Ier et Jevsta

tije Ier. Une liturgie en l'honneur de Sava II ne fut écrite qu'au XIXe siècle par Mihajlo Jova-

novic, métropolite serbe qui la fit imprimer dans le Srbljak, en 1861. Le culte de Sava II,

comparé à celui de Sava Ier et d'Arsenije Ier était insignifiant et cela pourrait servir d'argument

qui conteste sa qualité de saint et son égalisation aux plus grands dignitaires de l'Église ortho

doxe dans la Célébration de la sainte liturgie, peinte à Sopocani.

Les chercheurs qui ont étudié jusqu'ici cette composition de Sopocani n'ont pas remarqué

que le texte du Trisagion était à relier à l'introduction des trois archevêques serbes aurpès

des plus grands dignitaires de l'Église orthodoxe. C'est par là que la composition de Sopocani

est importante dans l'iconographie orthodoxe; hardie et insolite, elle n'a plus réapparu dans

aucun sanctuaire médiéval, — partie la plus sacrée de l'église. Certains passages de la prière

du Trisagion peuvent servir de preuve que parmi les personnages peints se trouvait également

un archevêque serbe qui était encore vivant. »Tu nous as rendus dignes, nous autres, tes servi

teurs humbles et indignes, de nous présenter maintenant devant la gloire de ton trône, de

te vouer notre admiration et de te glorifier: toi-même, Seigneur, veuille recevoir (jusqu'ici

le texte est écrit sur des rouleaux) le Trisagion de la bouche de nous autres, pécheurs, et répands

ta grâce sur nous : remets-nous nos péchés volontaires et involontaires ... et permets-nous

de te servir dans la lumière céleste . . .« Ce passage de la prière montre que — quel que soit

le père de l'Église qui tient le rouleau contenant ce passage — celui qui prie est quelqu'un

qui vit toujours, qui célèbre effectivement la sainte liturgie à l'église et qui demande au

Seigneur la rémission des péchés, ce qui n'est pas nécessaire à saint Jean le Chrysostome, pas

plus qu'à Basile le Grand, à Grégoire le Théologien et aux autres, étant donné qu'ils étaient

décédés depuis des siècles et qu'ils étaient des saints vénérés, de sorte que par leurs prières

devant Dieu ils pouvaient aider l'archevêque qui vivait encore et qui était le seul à avoir

besoin de purification.

Dans la prière du Trisagion et dans le chant lui-même (»Saint Dieu, saint puissant, saint

immortel, aie pitié de nous«) l'accent est mis sur l'unité de l'Église céleste et de l'Église terrestre,

sur l'unité des anges et des hommes. L'expression »aie pitié de nous« est caractéristique de

l'Église du Nouveau Testament et on l'emploie lorsqu'il s'agit d'évêques vivants, d'ecclésia

stiques et de fidèles qui s'en remettent à la miséricorde divine.

Dans la composition de Sopocani, les anges et les évêques représentent l'Église céleste

(triomphante). Si les archevêques Arsenije Ier et Sava II ont été peints de leur vivant — et

c'est ainsi que l'artiste a représenté leurs visages et leurs mains — ils symbolisaient l'Église

terrestre (militante). Le désir de les réprésenter tous deux célébrant la sainte liturgie fut déter

miné par le choix de la prière du Trisagion, écrite sur les rouleaux des évêques et soulignant

l'unité des Églises terrestre et céleste, exprimée également par les actions accomplies par l'évêque

officiant pendant ce temps. Tout cela prouve qu'à Sopocani, l'archevêque Sava II et peut-être

aussi Arsenije Ier ont pu être peints à côté des pères de l'Église les plus éminents, car ils ont

été représentés ici de manière réaliste — célébrant la liturgie — et, à la fois, de manière symbo

lique, étant donné qu'ils ont été peints sur le mur nord du sanctuaire, malgré le fait qu'ils

n'étaient pas des saints et qu'ils ne voulaient pas se comparer aux plus grands saints de l'Église

orthodoxe: saint Basile le Grand, saint Jean Chrysostome, Grégoire le Théologien et autres;

tout ce qu'ils désiraient, c'est de parvenir, par l'eucharistie, au futur royaume du Christ. Car

c'est par l'eucharistie et par l'intermédiaire de l'évêque officiant que l'on atteint l'unité de

l'Église céleste et de l'Église terrestre, ainsi que la communion avec le Christ et les saints.

L'évêque ou le prêtre officiant prie au cours de la sainte liturgie: pour eux et pour les fidèles,
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le plus important, c'est d'obtenir le salut éternel. ». . . Récompense-les par tes riches dons

célestes: donne-leur des biens célestes à la place de ceux de la terre, des biens éternels à la

place de ceux qui sont temporels, des biens impérissables à la place de ceux qui sont péris

sables . . .« Arsenije Ier et Sava II le demandent humblement à Dieu et s'attendent à ce que

les prières des Pères de l'Église leur assurent l'accès du royaume céleste. Si, dans les icônes

et les fresques décorant les parties correspondantes de l'église on représentait les ktitors aux

côtés du Christ, de la Vierge et des saints les plus importants, on pouvait aussi bien peindre

à Sopocani les figures des archevêques serbes de leur vivant, étant donné qu'ils étaient élus

et consacrés en vue de servir l'Autel.

A ces arguments l'auteur ajoute d'autres endroits de la sainte liturgie qui corroborent

cette idée. Au cours de la proscomidie (offertoire), on commémore, dans la prothésis, des saints

et des laïcs vivants et défunts, en leur destinant des parcelles du pain bénit que l'on pose sur

la patène, à côté de l'Agneau, celles-ci symbolisant l'Église céleste et terrestre. L'ordre de

cette commémoration au cours de la proscomidie a été établi sur le modèle de la prière d'inter

cession (икоже выти прмчафаюцш/исл) qui fait partie du canon de l'Eucharistie, celle-ci étant

beaucoup plus ancienne que la proscomidie. L'eucharistie est offerte en faveur des saints et

des laïcs, défunts et vivants, par les évêques et les prêtres officiants qui communient en vue

de s'associer aux saints. Pendant que l'on chante l'hymne à la Vierge, en demandant son inter

cession (Достойно есть), on commémore les défunts et les vivants, inscrits sur les diptyques

de l'église où l'office a lieu. Parmi les vivants on commémore tout d'abord l'évèque ou le patri

arche. Si, dans la liturgie, les fidèles sont qualifiés de saints (»offrandes eucharistiques aux

saints«), comme dans l'Évangile, il est certain que l'archevêque médiéval serbe était incom

parablement plus saint que ceux-ci (ce qui ne voulait pas dire qu'il fût un saint), pour la bonne

raison qu'il était la source de la consécration et qu'il présidait à tous les saints sacrements, étant

l'image du Christ et son représentant.

C'étaient surtout les raisons liturgiques, ainsi que les grands efforts déployés par Arse

nije Ier et Sava II lors de la construction et de la décoration de Sopocani qui valurent à ceux-ci

le droit à l'honneur d'être représentés sur le mur nord du sanctuaire, leur rang et leur dignité

ne leur réservant que la dernière place dans l'hiérarchie.

* * *

Les archevêques serbes ont été peints dans l'ordre chronologique, non seulement dans

le sanctuaire de Sopoéani, mais aussi dans la prothésis et le parecclésion, dont la symbolique

et l'importance diffèrent de celles du sanctuaire. C'est dans la prothésis des Saints-Apôtres

de Pec que, pour la première fois, les archevêques serbes furent représentés dans l'ordre chro

nologique. Dans la niche, Arsenije Ier, second archevêque serbe, est peint à gauche et Saint

Sava de Serbie, à droite, tous deux célébrant la proscomidie. Au-dessus d'eux figure l'Agneau

dans la patène, encadré des deux archanges, tandis que la niche est surmontée d'une repré

sentation du Vieux des Jours, peinte sur le mur oriental. Cette composition illustre le texte

de la prière »Никтоже достоин . . .« (Personne de ceux qui sont entravés par la concupiscence

de la chair . . .«) qui est dite pendant que l'on chante l'antienne des chérubins et que les off

randes eucharistiques se trouvent toujours dans la prothésis avant d'être posées sur la sainte

table. L'évêque ou le prêtre officiant prie: ». . . C'est pourquoi nous te prions, Toi, le seul

qui sois clément et prêt à écouter, regarde-moi, ton serviteur indigne et plein de péchés qui,

revêtu de la grâce accordée à la vocation ecclésiastique, se présente devant Ton saint trône, et

rend-moi digne de T'offrir ces dons, moi, Ton serviteur indigne et plein de pèches : car c'est Toi

qui offres et qui T'offres, Toi qui reçois et qui donnes, Jésus, notre Dieu . . .«

Tout cela a été illustré dans la composition qui décore la prothésis de Pec: les arche

vêques serbes Sava Ier et Arsenije Ier célébrant la proscomidie, le Christ-Agneau présenté

sur la patène en tant que victime immolée et ce même Christ, sous les traits du Vieux des Jours,

recevant ce sacrifice.

Étant donné que la prière »Никтоже достоин . . .« »(Personne de ceux . . .)« est étroitement

liée à celle du Trisagion où il est question des anges qui, invisibles, prennent part à l'office,

et du «serviteur plein de péchés et inutile« qui célèbre la sainte liturgie, tout comme dans la

prière »Никтоже достоин . . .« (Personne de ceux . . .), c'est sous l'influence du Trisagion

que les archevêques serbes furent représentés à Sopocani, dans la «Célébration de la sainte
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liturgie«, tandis que c'est sous l'influence de la prière du Trisagion (»Никтоже достоин . . .«)

qu'ils furent peints dans la prothésis des Saints-Apôtres de Peé. Dans les deux cas on arrive

à la conclusion suivante: si Sava II et peut-être Arsenije Ier aussi ont pu être peints de leur

vivant dans le sanctuaire de Sopocani, il est fort possible que l'archevêque Arsenije I" ait

été représenté de son vivant dans la prothésis de Peé, célébrant la proscomidie et se commé

morant lui-même avec les vivants et les défunts dont les noms étaient inscrits sur les diptyques.

UNITÉ DE L'ÉGLISE CÉLESTE ET DE L'ÉGLISE TERRESTRE

DANS LA PEINTURE SERBE DU MOYEN ÂGE

L'auteur traite dans son ouvrage de certaines compositions et icônes où des person

nages ont été représentés de leur vivant.

I. Représentation d'ecclésiastiques vivants dans le sanctuaire et des laïcs

dans le naos et le narthex

Les évêques, les prêtres et les diacres étaient peints de leur vivant dans le sanctuaire.

C'est ainsi que dans la Basilique de Porec, bâtie entre 532 et 543, trois personnages furent

représentés dans la conque de l'abside du sanctuaire. En plus de la Vierge à l'enfant, des anges

et de trois martyrs, y furent peints l'évèque Euphrasius tenant le modèle de l'église entre ses

mains, l'archidiacre Claude tenant l'Évangile et le fils de ce dernier, en bas âge, du nom

d'Euphrasius. Leurs tètes ne sont pas nimbées, mais ce sont leurs mérites qui les avaient fait

figurer dans le sanctuaire, symbole du Royaume céleste et du Paradis.

Dans l'église dédiée à la Robe de la Vierge (Riza Bogorodice) à Bijela, dans la Boka Ko-

torska (les Bouches de Cattaro),'qui fut décorée vers la fin du XIIo siècle ou au début du XIIIe,

c'est dans l'abside du sanctuaire (au-dessous de la Célébration de la sainte liturgie, sur le mur

de la niche qui abritait le trône d évêque) que fut peint »le pieux chrétien Danilo l'évèque«.

En effet, il est représenté assis sur le trône et célébrant la sainte liturgie au moment où on lit

les Actes des apôtres et les épîtres.

Dans l'abside du sanctuaire de l'église appelée Bela Crkva Karanska (1340—1342),

au-dessous de la composition évoquant la Célébration de la sainte liturgie, furent peintes,

dans le socle du mur septentrional, deux prêtres, Georgije Medos et son camarade, sans qu'aucun

des deux fût nimbé. Avec les Pères de l'Église, représentés au-dessus d'eux, ils célèbrent la

sainte liturgie, en exécutant un rite au cours duquel le prêtre tenant l'Évangile contre sa poitrine,

s'incline devant la Sainte Table, aux quatre côtés de celle-ci.

La représentation des personnages de leur vivant dans les reliefs, les fresques et les icônes

date de loin. Dans les fresques serbes médiévales, tant dans les compositions de contenu net

tement religieux que dans celles d'histoire furent peints des personnages vivants. Dans le

portique du monastère de Zica (1309 — 1316) fut évoqué l'Hymne de Noël (»Que t'offrir, Jésus?«)

où, en plus de la Vierge à l'Enfant, des anges, des rois mages, des bergers et des personnifi

cations du Désert et de la Terre, furent figurés, dans la partie inférieure de la composition,

l'archevêque serbe Sava III et le roi Milutin avec sa suite. C'étaient là les représentants de

l'Église terrestre qui offraient la Vierge au Christ. Ici, ainsi que dans d'autres scènes, le peintre

a représenté l'unité de l'Église céleste et de l'Église terrestre. Au monastère de Matejca l'hymne

de Noël fut illustré dans la prothésis qui symbolise la grotte où le Christ est né.

Au monastère de Decani (1348 — 1350), dans sa chapelle méridionale fut illustré un texte

de l'Acathiste, dédié à la Vierge. Le peintre y avait substitué l'empereur Dusan et sa famille

à l'empereur Héraclius : ils priaient la Vierge de »les préserver, après avoir accepté leur offrande,

de toute sorte de mal . . .«

Dans certaines églises médiévales furent représentés des événements historiques de

l'époque; c'est ainsi qu'au monastère de Sopocani (vers 1265) fut peinte la mort de la reine

Anne Dándolo. Dans la chapelle du roi Dragutin, accolée au monastère de Djurdjevi Stupovi

(les Tours de saint Georges) (1282 — 1283), furent représentées quatre assemblées serbes.
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Deux de ces assemblées comprenaient des personnages qui étaient encore vivants à l'époque:

c'étaient celle qui fut convoquée à l'occasicn de l'intronisation du roi Dragutin, en 1276, et

celle de Deievo qui eut lieu en 1282. Les compositions évoquant les membres de la maison

des Nemanjic comprenaient, à leur tour, plusieurs personnages qui étaient encore en vie;

elles se trouvent au monastère de Gracanica (1320—1321), dans le narthex de Danilo (mo

nastère du Patriarcat de Pec), (ver? 1330—1337), à Decani (1348—1350) et à Matejce (vers

1350-1360).

Au monastère de Dobrun ( 1 343) et à celui de Decani furent peints les premiers higou-

mènes de ces deux monastères, du fait qu'au cours de la sainte" liturgie et d'autres offices

on priait pour eux.

II. Les portraits de personnages peints de leur vivant dans les icônes

Les icônes sont vénérées depuis des siècles en tant qu'objets sacrés dont on espère le

secours ; plus exactement, ce secours est attendu des personnages qui y sont figurés. L'icône

serbe la plus ancienne (exécutée après 1282) qui comprend les portraits des souverains vivants

est conservée au trésor de l'église Saint-Pierre, à Rome : en plus du Christ, des apôtres Pierre

et Paul et de saint Nicolas, y furent peints aussi la reine Hélène d'Anjou et ses fils Milutin

et Dragutin. Sur une grande icône (1319) de l'iconostase de Saint-Nicolas, à Bari (Italie),

furent représentés le roi Milutin et le reine Simonida. Sur l'iconostase en maçonnerie de l'église

Bela Crkva Karanska (1340—1342), la grande icône de la Vierge aux trois mains comprend,

aux pieds de la Vierge, la représentation d'une religieuse faisant sa prière.

Les portraits du despote Toma Preljubovic et de son épouse Marie Paléologue ( 1 367 —

1384) furent peints sur un reliquaire en forme de diptyque qui est conservé à la cahtédrale

de Cuenca (Espagne) ; ils figurent également dans une icône évoquant l'Incrédulité de Thomas,

qui est conservée au monastère de la Transfiguration (Météores, Grèce); dans ce même mo

nastère se trouve aussi une icône qui réprésente Marie Paléologue toute seule et qui est en

réalité une copie du volet gauche du diptyque susmentionné; d'autre part, Toma Preljubovic

est représenté aux côtés de l'apôtre Thomas dans une icône qui est conservée au monastère

de Chilandar.

Les portraits des ktitors se retrouvent dans les icônes serbes, comme, par exemple, dans

celle de la Vierge Hodighitria, entourée de prophètes, qui date du milieu du XVIo siècle et

qui évoque l'higoumène Joachim. (Cette icône est conservée au Musée de l'Église orthodoxe

serbe à Belgrade). Le portrait du métropolite Nikanor de Gracanica figure dans une icône

du Christ au milieu des apôtres (1567), conservée au monastère de Gracanica; l'hiéromoine

Georgije du monastère de Décani est peint sur une grande icône qui fait partie de l'iconostase

de Saint-Nicolas, à Velika Носа (1576—1577), tandis que Victor, métropolite de Graéanica,

est peint sur une icône qui évoque sainte Fébronie et sa vie (1607— 1608) et qui est conservée

au monastère de Gracanica.

Seul un petit nombre d'icônes comprenant les portraits de ktitors a été conservé jusqu'à

nos jours.

Les personnages peints de leur vivant dans certaines compositions et icônes n'y étaient

pas figurés exclusivement du fait qu'ils y avaient droit en tant que ktitors, comme certains

chercheurs le prétendent — bien que ce fait y fût pour beauceup; ils y furent représentés

aussi avec l'intention de mettre en relief l'unité de l'Eglise céleste et de l'Église terrestre, cette

communauté étant constituée par les anges, les saints et les hommes sur terre qui sont tous

réunis dans le Christ. Le chef de l'Église, c'est le Christ qui a réuni tout ce qui existe au ciel

et sur la terre. Le Sauveur et son Église forment, par conséquent, un seul corps et un seul

esprit.

LES oÉPOUSES DU CHRIST« SUR LES FRESQUES

DE LA VIERGE LJEVISKA À PRIZREN

La cathédrale de Prizren, nommée la Vierge Ljeviska, fut restaurée par le roi Milutin,

en 1306 à 1307. Bientôt après, elle fut couverte de fresques. On remarque sur les fresques du
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naos et de la nef septentrionale extérieure un grand nombre de portraits de saintes, dont la

signification est soulignée par leur emplacement et leur répartition.

Sur le quatrième pilier sud, dans la première zone on voit: Jésus Christ »protecteur«

de Prizren, sainte Théodosie de Constantinople, une sainte inconnue, très probablement sainte

Catherine, et sainte Barbe. Sur le quatrième pilier septentrional du naos sont représentés dans

la première zone: saintes Dominique (Kiriakia), Prascovie, Jésus-Christ et sainte Irène. Sur

la nef extérieure septentrionale sont représentés : la scène de la communion de Marie l'Égyp

tienne par saint Zosime, puis sainte Thècle faisant face à la Vierge à l'Enfant et sainte Anastasie

Pharmacolithie, faisant face à la Vierge de Bon Secours (Skoraja Uslisatelnica) avec l'Enfant.

La répartition des six saintes sur deux piliers avec deux représentations du Christ peut

s'expliquer par l'hymne en l'honneur des saintes martyres Irène, Catherine, Anastasie Phar-

macclithie, qui est aussi l'hymne général aux saintes martyres: »Jésus, ta brebis (ici on cite

le nom) t'appelle à grand cri; mon époux, j'aime ... je souffre le supplice à cause de Toi, pour

être couronnée en Toi, je meurs pour revivre en Toi. Reçois- moi avec amour comme une

victime innocente égorgée pour toi . . .« C'est la raison pour laquelle, dans l'illustration de

cet hymne, les martyres sur les deux piliers du naos de la Vierge Ljeviâka sont représentées

comme épouses du Christ aux côtés de leur époux. Dans les hagiographies des saintes mar

tyres Barbe, Dominique (Kiriakia), Irène, Catherine et sainte Théodosie de Constantinople

il est dit qu'elles avaient refusé de conclure un mariage sur terre, et que leur époux céleste

leur était apparu, si bien qu'elle s'étaient fiancées au Christ. Les saintes sont représentées

sur les deux piliers du naos, parce qu'on leur attribue la qualité de soutiens de l'Église (Apoc.

3, 12).

Parmi les six saintes représentées sur les piliers du naos, deux sont peintes en religieuses,

à savoir sainte Prascovie et sainte Théodosie de Constantinople, comme le sont aussi sainte

Anastasie Pharmacolitrie et sainte Thècle, dans la nef latérale nord, ce qui correspond aussi

à leur hagiographie. Trois saintes sont peintes en ornât impérial; ce sont: saintes Irène, Domi

nique (Kiriakia) et Catherine. Dans les offices consacrés à ces saintes on souligne le fait qu'elles

ont été suppliciées pour régner aux côtés du Christ (Ép. à Tim. 2, 1 2). C'est le Christ qui les

a couronnées et couvertes de pourpre impériale. Sainte Catherine a été couronnée par le

Christ, son époux, de couronne impériale. De plus, les pères de saintes Irène et de Catherine

étaient des césars et les parents de sainte Dominique, des seigneurs. Sainte Barbe est peinte

en robe de dame noble, étant donné que son père Dioscore avait été gouverneur d'une province.

Malgré les dégâts graves subis par les fresques de la Vierge LjeviSka, on distingue

clairement que les saintes sont représentées comme de belles jeunes filles. Le peintre

s'est efforcé aussi de représenter non seulement leur beauté corporelle, mais aussi celle de

leur âme. Elles sont représentées comme modèles de perfection morale, dont on doit suivre

l'exemple. Le portrait de sainte Barbe se range parmi les plus beaux de la peinture serbe du

XIVe siècle; il a été exécuté d'après le texte de son hagiographie dans lequel on dit qu'elle

était tres bille et que nulle ne lui était comparable. Sainte Irène était aussi remarquablement

belle, sainte Dominique était »belle de corps et d'âme«, sainte Thècle remarquablement belle

et très savante, et sainte Catherine remarquablement belle et très instruite. Le portrait de

sainte Théodosie est remarquable du point de vue psychologique.

L'auteur donne des explications au sujet des peintures de sainte Dominique (Kiriaka)

fêtée le 7 juillet et de sainte Prascovie, le 26 juillet.

Les saintes représentées dans la Vierge Ljeviäka, sont celles qui sont les plus honorées

dans l'église orthodoxe. Leur culte était fortement développé à Constantinople où se trouvent

la plupart de leurs reliques. Leurs hagiographies ont souvent été copiées dans la Serbie mé

diévale.

MONACHISME ET MARTYRE DANS LES FRESQUES DE CHILANDAR

ET DU PATRIARCAT DE PEC

La thématique des fresques décorant les églises serbes et byzantines médiévales comprend

la représentation des guerriers-martyrs et des saints ermites. Dans deux monastères serbes,

deux centres spirituels les plus importants, ils furent peints dans le choeur: dans le monastère

de Chilandar, sur le Mont Athos, les saints guerriers furent représentés, vers les années 1318 —
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1320, sur les murs Est des deux absides latérales, tandis que les saints ascètes furent figurés

sur les murs occidentaux de celles-ci; ils s'y trouvaient donc les uns face aux autres. Dans

l'église des Saints-Apôtres, faisant panic du monastère qui abritait le siège du Patriarcat de

Pec, neuf saints-guerriers — grands martyrs furent représentés, dans le troisième quart du

XIVe siècle, dans l'abside méridionale et les saints ascètes dans l'abside septentrionale où

seules trois figures subsistent. Dans les deux monastères, le monachisme était relié à l'ascé

tisme; ceux-ci se reflétaient dans la vie, l'activité et l'ascèse des moines et des martyrs. Les

uns souffraient le martyre en versant leur sang, tandis que les autres se faisaient torturer par

leur conscience, en endurant ainsi le martyre sans verser leur sang.

Les moines cultivés connaissaient cette connexion pour avoir lu des livres sur l'ascèse,

les recueils d'ouvrages dus aux moines et les Vies des saints. Ils avaient pu y trouver l'idée

de comparer les saints ascètes avec les saints martyrs, si bien qu'il la faisaient exprimer par

les peintres auxquels ils imposaient des sujets à traiter dans les fresques. Il n'est pas fortuit

que cette idée fût illustrée avec tant d'insistance dans les deux grands centres du monachisme,

Chilandar et le monastère du Patriarcat de Pec. Comme cette idée n'a pas été signalée dans

la littérature, l'auteur de la présente étude a désiré y attirer l'attention.

Les saints guerriers-martyrs ont témoigné leur foi dans le Christ par leur mort et leur

supplice. Ils sacrifiaient leur vie à Dieu pour être admis au Royaume céleste. Certains mar

tyrs avaient vécu sur l'exemple des moines.

Les saints ascètes se consacraient à Dieu en vue du perfectionnement spirituel. Les per

sécutions des chrétiens une fois supprimées, ils quittaient les villes et les agglomérations pour

se retirer dans le désert ou dans la montagne, en vue de se perfectionner l'esprit et de lutter

contre les exigences du corps et contre les passions.

Les ascètes sont des martyrs, eux aussi, bien qu'ils n'aient pas été suppliciés pour le

Christ. Leur ascèse, ce sont les tourments que leur conscience leur inflige (martyre non san

glant). C'est ce dont il est question dans la Vie de saint Antoine le Grand qui témoigna sa foi

à l'égal d'un martyr, mais en le faisant par sa conscience, en se perfectionnant dans les actions

héroïques de sa foi, pareilles aux supplices. Selon Jean Damascène, le martyre par la conscience

qui est bénévole, est plus difficile que les supplices et la mort, car il est plus durable et plus

pénible, du fait qu'il s'étend sur toute la vie terrestre des vrais ascètes. Théodore le Studite

considère à son tour que le monachisme est un martyre bénévole, dont surtout celui qui est

infligé par la conscience: celui-ci, varié et durable, suppose maintes souffrances, si bien que

c'est un martyre quotidien.

Ce sont l'ascèse, l'obéissance, diverses actions héroïques et le recueillement qui sont

les instruments du martyre. L'arène, c'est la cellule. Le moine ne connaît que le martyre par

la conscience qui le fait devenir imitateur de Dieu, en l'unissant à celui-ci. Par conséquent,

le monachisme est le début d'un martyre par la conscience qui dure toute la vie.

LA TOISON DE GÉDÉON DANS LA PEINTURE SERBE

DU MOYEN ÂGE

L'auteur interprète dans son travail l'iconographie de la Teison de Gédéon dans quatre

monastères serbes de la première moitié du XIV1' siècle: Chilandar, Gracanica, Decani et

Lesnovo. A Gracanica, la Toison de Gédéon est peinte dans le bêma, sur le mur nerd, à côté

de la composition représentant la Sagesse s'étant bâti un temple et l'Arche de l'Alliance, qui

sont non seulement le symbole de la Vierge, mais aussi de l'eucharistie. Sur le mur sud on voit

trois compositions de la vie d'Abraham : la Phyloxénie d'Abraham (la sainte Trinité), Abraham

invitant les trois anges, et le Sacrifice d'Abraham, symboles de l'eucharistie. Ces six compo

sitions se trouvent tout à côté de la scène représentant la Communion des Apôtres par la chair

et le sang.

Les textes des livres liturgiques ont interprété la toison comme un symbole de la Vierge,

et la rosée qui est tombée sur la toison comme un symbole du Christ. Sur les fresques où se

trouve le médaillon de la Vierge avec les symboles de l'Ancien Testament, la composition ne

se rapporte pas seulement à la Vierge, mais aussi au Christ qu'elle a mis au monde.
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) Tandis que la Toison de Gédéon à Gracanica se trouve dans le berna, à Decani elle est

dans la prothèse, ce qui prouve qu'elle n'est pas seulement un symbole de la Vierge, mais aussi

de l'eucharistie. L'incarnation et la naissance du Christ mis au monde par la Vierge, — les

historiens de l'art sont le plus souvent d'avis que la Toison est leur symbole — se rattachent

aux actes du début de la sainte liturgie, de même qu'à une prière de la liturgie de saint Basile

le Grand..Cependant, dans deux anciens liturgiarion slaves (l'un est du XIIe siècle) et deux

liturgiarion grecs du XVe siècle, au moment de verser dans le calice, avant la communion du

prêtre et du diacre, la „teplota", . on prononce également le texte suivant: Ce снидет яко

дождь на руно и яко капля на землю каплющая всегда . . .

Ce texte dans lequel les gouttes de la „teplota" sont comparées à la rosée ou la pluie qui

est tombée sur la toison de Gédéon, et sur le bêma où sont peintes les fresques, confirment

que la Toison de Gédéon est, dans les deux monastères mentionnés, en premier lieu, le symbole

de l'eucharistie. - ... •

La Toison de Gédéon dans l'Arbre de Jessé à Decani, de même que la Toison de Gédéon

dans le narthex du monastère de Chilandar et à Lesnovo, est le symbole de l'incarnation et de

la naissance du Christ, mis au monde par la Vierge. Les symboles de la Toison de Gédéon

sont à interpréter d'après l'emplacement de la composition. Lorsque cette scène de l'Ancien

Testament se trouve dans le bêma, il s'agit certainement d'une préfiguration de l'eucharistie;

dans le narthex de l'église, c'est le symbole de la Vierge ou du Christ.

LES REPRÉSENTATIONS RARES DE LA DESCENTE DU CHRIST AUX

LIMBES DANS LA PEINTURE SERBE DU XIVe SIÈCLE

I. La Descente du Christ aux Limbes .de Graëanica

La fresque de Gracanica, peinte en 1320, et celle de Chilandar, de 1318 — 1320, qui. res

semble à la première par quelques détails, ont certaines particularités iconographiques qui

les rendent uniques. Dans la fresque de Gracanica ce sont : l'Hétymasie avec l'Évangile et les

outils de la Passion devant lesquels s'inclinent les anges du haut du ciel étoilé et les états dou

loureux des âmes (représentées sous forme humaine) provenant de leurs péchés. Le symbolisme

de la partie supérieure de la composition — l'eucharistie et l'office des anges — se rattache

par son sujet à la partie inférieure qui représente la victoire du Christ sur l'Enfer. La fresque

de Gracanica a un caractère liturgique, malgré le fait qu'elle est située parmi les scènes des

Grandes Fêtes.

Elle a été peinte d'après l'homélie d'Épiphane de Chypre pour Samedi Saint: „Sur

l'ensevelissement du corps de notre Seigneur et Dieu Jésus Christ". Dans son homélie Épi-

phane explique la raison de la descente du Christ aux Limbes: il y va pour prêcher l'Évangile

aux âmes de l'Ancien Testament et sauver les justes qui sont représentés dans leurs tombeaux.

Aux Limbes se trouvent: Adam, Ève, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse,

les prophètes Daniel, Jérémie et Jonas, les rois David et Salomon et le plus grand de tous les

prophètes: Jean le Précurseur. Tout le passage de l'homélie qui traite de ce sujet a été illustré

par le peintre dans la fresque.

Le Christ est représenté dans sa gloire. On voulait insister de cette manière sur la nature

divine omniprésente du Christ qui n'était pas séparée de son âme pendant qu'il était aux Lim

bes, ni de son corps pendant qu'il était au tombeau, comme on le souligne dans l'homélie.

Dans la partie inférieure de la fresque on voit deux anges tenant la porte des Limbes

et qui, en réalité, abattent cette porte, pendant que deux autres anges enchaînent Satan, ce

qui est aussi une illustration fidèle de l'homélie d'Épiphane, qui dit que, pendant qu'une partie

des forces divines .(les anges) détruisait la prison dans ses fondements, l'autre garrottait le

bourreau (le Diable). -,

Au fond des Limbes est représentée la défaite de Satan et Vannulation du péché, dont le

créateur avait été le diable. Par la mort de Satan dans les Limbes, les péchés aussi ont été dé

truits. Dans les Limbes se trouvent quatre personnages par lesquels on désirait représenter

les quatre espèces de péchés annulés dans les Limbes, à savoir: o S-óvaroc, r¡ axvbQ(onórr¡q, r¡
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f&ogá ou f) óiayboqá et f¡ xaxr¡<peia. Deux allégories du péché: ó bàvaroç c'est à dire la mort, et

rj q>&oçà — la pourriture, la ruine — sont illustrées d'après l'homélie d'Épiphane dans laquelle il

est dit que le Christ tua la Mort aux Limbes et détruisit la pourriture, rendant l'homme à son état

originel et délivrant les justes de leur prison. Le Sauveur a fait passer Adam de la putréfaction

à Pimputrescibilité, de la mort à la vie. Les deux autres allégories représentent des péchés f¡

oxv&Q(únórr¡g et >) xan'i^Eia qui ne se trouvent ni dans l'homélie d'Épiphane, ni dans la prière

dite dans. l'Hymne triomphal de la liturgie de saint Basile. La première allégorie représente le

regret, la mélancolie et la seconde, la tristesse, le chagrin. Le péché engendre la tristesse. Le

Christ s'est offert en sacrifice, pour la rédemption des péchés, du genre humain il s'est donné

en rançon à la mort et, par sa résurrection, il a apporté le salut, c'est-à-dire la libération

des hommes de leurs péchés.

L'Hérymasie de la partie supérieure de la composition représentant la Résurrection

est peinte selon l'homélie d'Épiphane, dans laquelle il est dit que „Ie trône séraphique est

préparé et que ceux qui élèvent (les anges) sont puissants et prêts. La table est mise, les mets

préparés . . ." et aussi, que le Christ avait été au tombeau sans quitter le trône du Père. L'Héty

masie, c'est le tabernacle, la partie la plus importante de l'autel, sur laquelle s'effectue l'eucha

ristie qui s'appelle: la table du Seigneur. L'Évangile sur l'Hétymasie représente le Christ en

tant que propagateur de la Vérité. Derrière PHétymasie sont peints les outils de la Passion: la

croix à huit branches, la couronne d'épines, la lance et l'éponge que l'on mentionne dans l'ho

mélie d'Épiphane. Le corps du Christ a souffert de grandes douleurs (on voit les plaies des

mains et des pieds), on lui a offert au bout d'un roseau une éponge imbibée de vinaigre et de

fiel, on lui a percé le côté avec une lance et finalement le Christ est mort sur la croix. C'est

çe qui explique le symbolisme des outils de la Passion.

Sur la fresque, les anges sort peints auprès de l'Hétymasie car, dans l'homélie d'Épi

phane, il est dit que toutes les forces célestes accompagnent le Seigneur et Roi, lui font des of

frandes et chantent pour lui, que le trône chérubique est préparé et que ceux qui l'élèvent (les

anges) sont puissants et prêts. Les deux premiers anges sont habillés comme des diacres et

tiennent à la main des rhypidions qu'ils agitent doucement au-dessus des saintes offrandes pour

que rien d'impur n'y tombe pendant que l'on entonne l'Hymne triomphal : „Saint, saint, saint,

Seigneur tout-puissant ..." Les six autres anges auprès de l'Hétymasie ne portent pas de

vêtements liturgiques, mais chacun d'eux tient à la main un labarum sur lequel il est écrit:

АГЮС, АГЮС, АГЮС pendant qu'ils tendent l'autre main, en faisant un geste de prière

vers l'Hétymasie. Le titre du cantique se rapporte au Dieu unique dans la Trinité, adoré par

l'Église céleste et terrestre. Par ces mots on salue Jésus Christ pendant la liturgie, au moment

où il va être sacrifié à Dieu pour la rédemption du genre humain.

Dans l'ample version latine de l'Évangile apocryphe de Nicodème, et dans sa rédaction

plus courte, on ne mentionne pas l'Hétymasie, pas plus que le grand nombre de justes séjour

nant aux Limbes, ni Ève, ni les anges qui détruisent les Limbes, ni l'état douloureux des âmes

résultant de leurs péchés. Il est clair que l'Évangile apocryphe de Nicodème n'a pas pu servir

de source littéraire à la fresque de la Descente du Christ aux Limbes de Gracanica. Cepen

dant, tous les détails représentés sur la fresque se trouvent dans l'homélie d'Épiphane qui a

probablement servi de source littéraire à cette fresque.

Une solution iconographique semblable se retrouve aussi à Chilandar. Là aussi nous

voyons l'Hétymasie avec les outils de la Passion. La répartition idéolegique a été conçue dans

les deux églises par un même personnage instruit, à savoir par Danilo II, archevêque de Serbie

et collaborateur intime du roi Milutin qui, à l'époque de la décoration murale des deux églises,

était évêque de Hum.

La Descente du Christ aux Limbes de Gracanica est située au-dessus de l'arc du sanctu

aire, soulignant ainsi sa relation étroite avec la liturgie. L'eucharistie est relieé à la fête de Pâ

ques, car c'est par elle que l'on commençait toujours cette fête qui glorifiait le plus grand sac

rement de la Passion, de la mort et de la Résurrection du Christ. L'eucharistie, en tant que

sacrement de la Vie éternelle arrive à sa plénitude à Pâques (Jean 6.) Par conséquent, l'eu

charistie est la glorification de la Passion et de la Résurrection. Le service religieux de toute

l'année tend vers son apogée, à savoir vers Pâques et vers l'eucharistie pascale. Chaque semai

ne de l'année est orientée dans ses services religieux vers le service dominical, vers la glorifica

tion de la Résurrection par l'eucharistie. Tout le cycle des offices quotidiens s'oriente aussi

vers la liturgie, et autant que possible, vers la glorification de Pâques au cours d'une journée.

Par conséquent, l'essence même des offices religieux et de toute l'année ecclésiastique est la glo
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rification de la Résurrection du Christ et de l'eucharistie. Par sa célébration et son sens intime

l'eucharistie s'identifie à Pâques en devenant une seule chose, étant donné que l'eucharistie

est la répétition, sans versement de son sang, du sacrifice sanglant du Christ sur la Croix et de

sa Résurrection.

Sur la fresque de la Gracanica évoquant la Résurrection cette fête est représentée comme

centre de tout office religieux, comme centre de toute la peinture murale de l'église.

II. Jean le Précurseur prêchant dans les Limbes représenté dans le monastère

du Patriarcat de Pec et à Bijelo Polje

Le motif de Jean le Précurseur prêchant dans les Limbes se rencontre, dans la peinture

médiévale serbe, dans la Descente du Christ aux Limbes de l'église de la Vierge du Patriarcat de

Pec, dont les fresques datent des environs de 1330 et sur les murs de l'église des Saints-Apô

tres-Pierre-et-Paul de Bijelo Polje, décorée entre 1318 et 1321. Cette composition tire

son origine du sermon de Vendredi Saint d'Eusèbe d'Alexandrie sur le Piécurseur prêchant

dans les Limbes, dont le texte se trouve dans Migne, pp. 86, 384—386 et 510—536. Jean prê

chait devant Abraham, Isaac, Jacob, Ésaü, David et les prophètes, leur annonçant le martyre

du Christ par lequel il obtiendra la rédemption des justes et leur libération de l'Enfer. Des

anges figurent dans la fresque, étant donné qu'il est dit dans le sermon d'Eusèbe d'Alexandrie

que lors de la Descente aux Limbes, des Anges précéderont le Christ et forceront les gardiens

dès Limbes et le Démon à ouvrir les portes des Limbes. Le Christ se tient debout à l'entrée

des Limbes dont il a démoli les pones, comme il l'est dit dans le sermon d'Eusèbe d'Alexan

drie. La croix est portée par des anges, car c'est par la Croix que Jésus a détruit l'Enfer et vain

cu la mort. Abel le vertueux est représenté la houlette aux mains. Il est le premier homme mort

sur terre et le premier martyr. Sa mort fut le prototype de la Passion du Christ. Abel fut le

premier pâtre et le prototype de Jésus le grand Pasteur. Le Christ n'a pas seulement sauvé

de l'Enfer Adam et Ève mais aussi tous les hommes vertueux de l'Ancien Testament, comme

il est dit dans les sermons d'Eusèbe d'Alexandrie, d'Épiphane de Chypre et dans d'autres

poésies religieuses. La défaite du Démon est représentée par le fait qu'il est enchaîné, car il

est dit dans ces sermons que le Christ l'avait enchaîné et jeté dans le Feu Éternel que l'on

voit dans l'angle gauche au bas de la fresque. Étant donné que le Christ a Its deux mains prises

par celles d'Adam et d'Eve, ce sont deux archanges qui enchaînent le Diable.

En dépit du fait que l'on estime généralement que la composition de la Descente aux

Limbes a été inspirée par le texte apocryphe de l'Évangile de Nicodème, l'auteur suppose

que la fresque de l'église de la Vierge Hodigitria du Patriarcat de Pec est inspirée par les ser

mons d'Eusèbe d'Alexandrie à Vendredi Saint et d'Épiphane de Chypre à Samedi Saint, étant

donné que nous disposons de nombreuses copies de ces textes en langue slave datant du XIIe

ou du XIIIe siècle, tandis que les copies de l'Évangile de Nicodème datent en majorité du XVe

ou du XVIe siècle. Dans la copie slave de l'ample version latine de ce texte apocryphe on men

tionne le séjour du Précurseur aux Limbes, de même que Pannonciation de la venue du Christ,

mais on ne dit nulle part que Jean le Précurseur y prêchait devant Abraham, Isaac, Jacob,

David et les prophètes la venue du Christ, comme nous le trouvons dans le sermon d'Eusèbe

d'Alexandrie.

III. Vâme du Christ aux Limbes dans le Psautier de Munich

L'auteur explique l'iconographie de la miniature contenue dans le Psautier de Munich

(Cod. slaw. 4 fol. 2282) conservé à la Bibliothèque Nationale de cette ville, et qui représente

la Descente du Christ aux Limbes. Elle illustre le cantique chanté après le Dimanche des

Vertueux: »Le Choeur des Anges resta étonné . . .« J. Strzygowski, ainsi que, tout récem

ment, E. Lucchesi Palli ont attiré l'attention sur cette miniature et sur le fait qu'elle est unique,

étant donné qu'elle représente l'âme du Christ. Selon le dogme orthodoxe, c'est l'âme du Christ

qui est descendue aux Limbes, pendant que sa dépouille mortelle gisait au tombeau, en y

prêchant les Évangiles aux âmes des défunts (lere Épître de saint Pierre 3, 18—20; lere Épître

de saint Pierre 4, 6; Actes des Apôtres, 2, 24—32 etc.). D'après Athanase d'Alexandrie, Notre

Seigneur n'est pas descendu aux Limbes avec son corps, mais avec son âme. D'après
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Origène, c'est l'âme du Christ et non pas son corps qui prêchait devant les âmes des défunts.

Pendant que sa dépouille mortelle gisait au tombeau — écrit Athanase le Grand (d'Alexandrie)

et que son âme était descendue aux Limbes, le Christ n'en était pas moins une entité indis

soluble, unie par la divinité du Sauveur.

Pour illustrer plus clairement la Descente du Christ aux Limbes et expliquer le dogme

profond de l'Église orthodoxe), le miniaturiste du Psautier de Munich a peint l'âme du Christ

par laquelle il est descendu aux Limbes, mais aussi l'hypostase du Logos (sous forme de figure

humaine), omniprésente, qui est en même temps l'hypostase de son âme et celle de son corps.

C'est ce que nous explique le sermcn de Samedi Saint de Jean Damascène, et le cantique que

l'on chante le Vendredi Saint, récité? par le prêtre à la fin de la proscomidie et pendant la

liturgie, après le grand introït.

• La libération d'Adam et d'Ève et leur sortie des Enfers sont expliquées par les cantiques

chantés pendant la Semaine Sainte et la Semaine Pascale. Le Christ tient dans sa main la Croix,

signe de sa victoire et arme par laquelle il a vaincu la mort et le Démon. Dans le sarcophage

aux pieds du Christ sont représentées les âmes de six personnages de l'Ancien Testament

défunts, peints d'après les textes de l'Évangile selon Matthieu 27, 52 et d'après les cantiques

de la Semaine Sainte, dans lesquels il est dit que le Christ a vidé Ies'tombeaux des Limbes et res

suscité les moi ts. Le Démon est représenté sous forme humaine. Un archange, à genoux sur

son dos, menace de lui trancher la gorge avec un glaive. Cela s'explique par les cantiques de la

Semaine Sainte et par les doctrines des Pères de l'Église.

Un groupe d'anges, qui se tient hors de la caverne des Limbes, admire la victoire du

Christ sur le Démon, ce qui illustre fidèlement le texte du cantique: »Le Choeur des anges

resta étonné te voyant (ô Sauveur), que l'on croyait mort, anéantir la puissance de la mort . . .«

ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE PRIZREN

DITE ÉGLISE DE TUTIC

L'Église Saint-Nicolas qui se trouve à Prizren fut bâtie en 1331/1332 par Dragoîlav

Tutic (son nom monacal était Nicolas) et son épouse Bela qui la dotèrent de vignobles et de

terres. L'inscription gravée sur une plaque et relative à la construction de l'Église fut présentée

par J. S. Jastrebov. Les scientifiques qui mentionnaient cette église ne pouvaient pas en définir

l'emplacement, étant donné qu'au Moyen âge il y avait à Prizren plusieurs églises dédiées à

saint Nicolas. V. J. Djuric fut le premier à le préciser.

L'Église Saint-Nicolas de Tutié est un édifice à une nef, surmontée d'une coupole. Le

plan et les coupes de l'Église furent relevés et publiés par l'architecte S. M. Nenadovic. Elle

est flanquée, sur les côtés nord et sud, de bâtiments civils. La décoration peinte de l'Église

Saint-Nicolas de Tutié n'a été ni décrite ni présentée jusqu'ici. Parmi les fresques conservées

se trouvent: la Vierge Orante, saint Étienne le Premier Martyr, les figures des saints guer

riers, Procope, Démétrius de Salonique et Georges; ensuite, saints Constantin et Hélène,

la Sainte Face, le Christ du Conseil (Ésaïe, 9, 6). Parmi les compositions qui appartiennent

au cycle de la Passion, seules la Trahison de Judas et la Crucifixion du Christ ont été conservées.

Dans le cycle des Grandes fêtes subsistent les scènes suivantes: Ascension, Baptême du Christ,

Résurrection de Lazare, Dimanche des Rameaux et Dormition de la Vierge.

Les inscriptions figurant à côté des scènes représentées portent toutes les caractéristiques

de' la calligraphie des années 30 et 40 du XIV* siècle.

Il y a une vingtaine d'années, l'église Saint-Nicolas était délabrée, sa coupole s'étant

effondrée, si bien que les murs, pleins d'humidité, se dégradaient et endommageaient les fres

ques. L'office n'y est phis célébré depuis plus de 80 ans.

A la suite de la publication de mon ouvrage, en 1962, l'Institut pour la protection des

monuments culturels de la Province de Kossovo, à Pristina, a placé l'église sous la- protection

de l'État. La conservation des fresques et la restauration de la coupole, effectuées entre 1968

et 1970, ont rendu à l'Église son aspea d'autrefois.
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ICONOGRAPHIE DE LA VIE ET DES MIRACLES DE SAINT DÉMÉTRIUS

SUR LES FRESQUES DU MONASTÈRE DE DECANI

Saint Démétrius est un des saints les plus vénérés de l'Église orthodoxe. À Salonique

il fut noté qu'il était né dans cette ville, qu'il y avait vécu et qu'il y était mort en martyr. TCette

tradition s'y est maintenue jusqu'à nos jours. Cependant, ces derniers temps on affirme qu'il

est né tt qu'il a été exécuté à Syrmium (Sremska Mitrovica). Le culte de saint Démétrius

commença à se développer chez les Serbes dès l'époque de saint Sava qui alla rendre hommage

aux reliques de ce saint à Salonique. Dans la Serbie médiévale plusieurs églises furent placées

sous l'invocation de ce saint.

La présente étude est consacrée au cycle le plus ample et le plus original de saint Dé

métrius, peint au monastère de Decani. Cet édifice fut bâti entre 1327 et 1335 et la décoration

peinte de sa chapelle septentrionale, dédiée à saint Démétrius, fut achevée avant 1350. Le

cycle de Deôani comprend douze scènes dont quatre ne furent illustrées que dans l'église de

ce monastère. L'auteur décrit toutes les scènes et explique leur contenu par des sources lit

téraires.

La première scène représente Saint Démétrius distribuant l'aumône aux pauvres. On en

trouve une certaine analogie sur l'icône évoquant saint Démétrius et les scènes de sa vie, qui

fut exécutée vers le milieu du XVIo siècle pour l'église Sainte-Hélène de Mykonos et sur la

quelle saint Démétrius met l'argent entre 1еь mains des pauvres. La seconde scène évoque

Saint Démétrius priant Dieu; la troisième, Saint Démétrius bénissant Nestor avant le meurtre

de Laecus; la cinquième, l'Exécution de saint Nestor ; la sixième, le Martyre de saint Démétrius;

la septième scène peint la Présentation de l'éparque d'Illyricum au tempL Saint- Démétrius; cette

scène avait été représentée d'une manière concise sur un reliquaire du XIIe siècle, conservé

au monastère de Vatopedi. La huitième scène représente Saint Démétrius sauvant Salonique

de la famine; la neuvième, saint Démétrius relevant la tour effondrée de la ville de Salonique;

la dixième, saint Démétrius chassant les Coumans de Salonique. La onzième évoque la vision

d'Illustrius, les anges engageant saint Démétrius à quitter Salonique; la douzième composition,

qui clôt le cycle, peint Saint- Démétrius transperçant avec une lance Kalojan, empereur bulgare.

C'est Salonique qui fut le principal centre où furent créées de nombreuses oeuvres lit

téraires consacrées à saint Démétrius. Celles-ci décrivent les divers épisodes de sa vie et les

miracles qui se produisaient sur sa tombe. Les moines et les ecclésiastiques serbes les con

naissaient. Dans la population circulaient les histoires sur la vie et les miracles de ce saint.

Les oeuvres littéraires fournirent la matière à une illustration détaillée de son cycle dans les

mosaïques et les fresques de la basilique de Saint-Démétrius, dont seul un petit nombre, nous

est parvenu. On peut affirmer que la décoration peinte de cette église servit d'inspiration aux

peintres qui représentaient les divers épisodes de la vie de saint Démétrius sur les icônes, les

fresques et les miniatures.

L'empereur DuSan, donateur des fresques de Decani, les archevêques et les ecclésiasti

ques serbes connaissaient les détails de la vie de saint Démétrius, ce dont témoignent les quatre

compositions qui ne sont conservées, pour autant qu'on le sache, que sur lesfresques du monastère de Dé-

êani. Ce sont les scènes suivantes: Saint Démétrius donnant l'aumône, Saint Démétrius sauvant Salo

nique de la famine, Saint Démétrius relevant la tour effondrée de la ville de Salonique et la Vision

d'Illustrius., Les fresques de la chapelle de saint Démétrius à Decani sont une illustration fidèle

des sources littéraires. Ayant recours à celles-ci, l'auteur de la présente étude a cherché à expli

quer les sujets de toutes les scènes représentées, dont surtout celles que l'on rencontre ra

rement.

Les fresques décorant la chapelle de saint Démétrius furent exécutées par un peintre

autodidacte, l'humble Serge.

LE CHRIST-LOGOS EN TANT QUE CRÉATEUR DU MONDE SUR

LES FRESQUES DU MONASTÈRE DE DECANI

Dans la peinture monumentale serbe le cycle de la Création du monde n'a été conservé

qu'au monastère de Decani dont la décoration peinte compte plus de vingt cycles. Celui de
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la Création, comprenant douze scènes, est illustré sur la voûte, dans trois portions comprises

entre quatre côtes de la travée occidentale, devant la chapelle dédiée à saint Démétrius.

Les fresques de Deóani sont tout à fait particulières et diffèrent des compositions repré

sentant la Création du monde dans les mosaïques des XIP et ХПГ siècles qui décorent la cha

pelle palatine de Palerme, la cathédrale de Monreale et l'église Saint-Marc de Venise; elles

diffèrent également des compositions des miniatures ornant les octateuques des XP et XIP

siècles: Vatic, gr. 746, 747, celles de Smyrne, de Sérail et de la Bibliothèque Laurentienne,

Plut. V 38. L'auteur compare les compositions de la Création du monde, peintes sur les fres

ques de Decani, avec celles des mosaïques et des miniatures figurant dans les octateuques et

relève les différences, considérables, existant entre celles-ci. Les fresques de Deóani compor

tent plusieurs personnifications. Le premier jour de la Création est représenté par trois scènes :

le Christ déroulant la voûte céleste, Création de la Lumière et Dieu séparant la lumière d'avec

l'ombre, celles-ci étant évoquées par des figures allégoriques. Le second jour de la Création —

Création de la voûte céleste — est peinte dans une seule composition, et le troisième jour, dans

deux : Création de la terre et de la mer et Création de la flore. La scène représentant le quatrième

jour de la Création du monde est très endommagée, mais les figures allégoriques du Jour et

de la Nuit sous la forme d'êtres humains sont en bon état. Le Soleil et la Lune n'y sont pas

peints. Le cinquième jour est représenté dans une seule composition, celle de la Création des

oiseaux volants et des poissons dans Гeau, et le sixième, sur deux : Création des animaux qui vi

vent sur la terre et Création de l'homme. Viennent ensuite les compositions suivantes : le Christ

introduisant Adam dans le jardin d'Éden et la Création d'Êve.

Dans le Cycle de la Création du monde, peint à Decani, le Christ est représenté comme

Créateur du monde, étant donné que l'inscription portant les lettres 1С XC figure au-dessus

de sa tête. Il a des cheveux et une barbe, son auréole ne comportant pas de croix. Il est vêtu

d'un chiton et d'un hymation. L'auteur signale les différences qui existent dans la représen

tation de Dieu sous les traits du Christ entre les scènes de la Création du monde dans les mo

saïques et les miniatures, d'un côté, et celles qui sont peintes sur les fresques de Decani, de

l'autre. Dieu sous les traits du Christ a été peint dans les mosaïques de la Chapelle Palatine

de Palerme et dans la cathédrale de Monreale. Dans la basilique de Saint-Marc, à Venise, le

nimbe du Christ comprend une croix, comme dans les premières miniatures des octateuques

de Smyrne et de Florence, ainsi que dans d'autres scènes.

Selon V. R. Petkovié, les scènes de la Création du monde à Decani trahiraient l'influence

de l'Occident, du fait que dans l'art occidental Dieu était représenté sous les traits du Christ.

L'auteur de la présente étude conteste cette thèse, en démontrant que les fresques de Decani

étaient exécutées dans l'esprit des conceptions théologiques et de l'iconographie orthodoxes.

Les fresques de Decani évoquant la Création du monde ne correspondent que par un petit

nombre de détails aux miniatures des octateuques, mais elles diffèrent tout à fait des compo

sitions représentées dans les mosaïques de la Chapelle Palatine de Palerme, de celles des mo

saïques de la cathédrale de Monreale et de la basilique de Saint- Marc à Venise.

Toutes les trois personnes de la Trinité prirent part à la Création, mais chacune à sa

manière, étant donné que leur substance et leur nature divines sont uniques et indivisibles,

tandis que leurs caractères personnels sont différents. De l'activité créatrice du Dieu-Père-

on dit: „Nous avons un seul Dieu-Père de qui viennent toutes choses (Première Épître de Paul

aux Corinthiens, 8, 6). C'est dans le Nouveau Testament que l'on parle de la manière la plus

exhaustive et la plus complète du Dieu Logos-Fils en tant que créateur du monde et donneur

de la vie: „Tout a été fait par elle (la Parole, c'est-à-dire le Logos) et rien de ce qui a été fait

n'a été fait sans elle" {Évangile selon Jean, 1,3). „Elle était dans le monde, et le monde a été

fait par elle" {Évangile selon Jean, 1, 10). «Néanmoins, pour nous, il n'y a que ... un seul

Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes" {Première Épître

de Paul aux Corinthiens, 8, 6). Le Christ est glorifié comme auteur de l'univers: „Саг, en lui,

tout a été créé dans les deux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trônes,

souverainetés, principautés, pouvoirs" {Épître de Paul aux Colossiens, 1, 16). „II est avant

toutes choses, et tout subsiste en lui" (Ibid, 1, 17). „Par lui tout a été créé", est-il dit dans le

second article du Credo. „Et c'est par lui qu'il a fait les âges" (Épître aux Hébreux, 1, 2) et c'est

lui (le Christ) ,,le créateur de toutes choses" (Épître de Paul aux Éphésiens).

L'activité créatrice du Saint-Esprit est mentionné dans l'Ancien Testament: „L'Esprit

de Dieu qui m'a créé" (Job, 33, 4; Psaume 104, 30). „Les deux ont été faits par la parole de
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l'Éternel, et toute leur armée, par le souffle de sa bouche" (Psaume 33, 6). Lors de la création

du monde, „l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux" (Genèse, 1, 2).

Le rapport des personnes au sein de la Sainte Trinité et leurs rôles respectifs dans la

Création du monde ont été expliqués par Basile, père de l'Église: „Le père est la cause ori

ginelle de tout ce qui a été créé, le Fils en est la cause créatrice, saint Esprit en est la cause réa

lisatrice; par la volonté du Père tout est, par l'action du Fils ^toutes choses sont amenées à

l'existence, par la présence du Saint-Esprit toutes choses sont accomplies (De Spirito Sancto,

ch. 16, n° 38). A Pentecôte, le cinquantième jour après Pâques, dans un chant consacré à la

Trinité il est dit: „. . . La puissance est unique, l'être est unique, la divinité est unique . . .

Saint Dieu, qui as créé toutes choses par le Fils, par l'action du Saint-Esprit . . ." Les arguments

cités ci-dessus montrent que le Dieu-Fils possède la puissance créatrice, c'est pourquoi il

a été représenté comme créateur du monde sur les fresques de Decani. La représentation de

la figure du Christ sur les fresques de Deôani a eu pour but de souligner que le Dieu-Fils a

pris une part directe dans la création de l'univers. L'action du Christ est en même temps l'action

du Père et du Fils, en tant que deux personnes différentes, mais dont la substance est une, de

même que leur nature divine: „Mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille"

(Évangile selon Jean, 5, 17; cf. 9, 4); „tout ce que le Père fait, le fils aussi le fait également

(Évangile selon Jean, 5, 19). Sur les fresques de Decani représentant la Création du monde,

le Christ est peint comme créateur par lequel le monde a été fait (Évangile selon Jean, 1, 3,

10; Épître de Paul aux Colossiens, 1, 15—16; Épître de Paul aux Hébreux, 1, 2, 10). „Personne

n'a jamais vu Dieu ; le Dieu-Fils unique, qui est dam le sein du Père, lui, Га fait connaître"

(Évangile selon Jtan, 1, 18; cf. 5, 37).

Dans certaines compositions de la Création du monde, peintes à Decani, on aperçoit,

sur la limite du nimbe circulaire du Christ, plusieurs triangles qui symbolisent la Sainte Trinité.

En représentant ces triangles sur les nimbes, le peintre a voulu signaler que dans le Christ,

Dieu-Homme, sont réunies les trois personnes de la Sainte Trinité.

Le texte de la Genèse (1, 1 — 3) qui décrit la Création du monde pendant les premiers

trois jours, est une préfiguration des événements du Nouveau Testament : il est lu comme prophé-

tologion aux vêpres célébrées la veille des fêtes qui commémorent la naissance du Christ,

son baptême et sa résurrection en tant qu'événements les plus importants de la rédemption

du genre humain. Le texte de la Génèse ( 1 , 1 — 13) est dit comme prophétologion le jour de

Pâques et le prologue de l'Évangile selon Jean (1, 1 — 18) est lu au cours de la liturgie de

Pâques aussi. Les deux textes sont à relier et leurs débuts se ressemblent: „Au commencement

Dieu créa les cieux et la terre", écrivait Moïse, tandis que l'évangéliste Jean déclarait: „Au

commencement était la Parole (le Logos), et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu

. . . Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle". Dieu qui a créé

le monde est le Logos qui s'est incarné dans le Nouveau Testament.

OBSERVATIONS ICONOGRAPHIQUES SUR DECANI

Le monastère de Decani, par la grande quantité de ses scènes et la variété de leur con

tenu, se range parmi les plus riches trésors de la peinture serbe et byzantine. Cette peinture

murale, crée entre 1348 et 1350 se distingue par la richesse de ses conceptions, thématiques

et picturales.

I. »Varbre de vie* — symbole du Christ

Dans le cycle de la Genèse se trouve une scène composée de deux parties. Dans la pre

mière »Dieu demande des explications à Adam et à Ève sur le péché origineh et la deuxième nous

montre ГExpulsion de nos protoancêtres du Paradis. Au milieu se trouve VArbre de Vie, dans

le feuillage duquel se trouve un enfant aux cheveux coupés court. V. R. Petkovic pensait que

le buste dans un médaillon au sommet de l'Arbre de Vie symbolisait la Voix Divine, qui pro

nonce sa malédiction contre le serpent, l'homme, la femme et la terre. Il avait trouvé une scène

analogue sur un portail en bronze de l'église d'Augsburg. Cependant, cette interprétation
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n'est pas suffisamment documentée. L'enfant dans le médaillon ne peut pas symboliser la

Voix Divine, étant donné que le Christ a étendu sa main droite en s'adressant à Adam, et que

c'est Lui qui prononce sa malédiction contre Adam, Ève et le serpent personnifiant le diable.

Nous estimons que le buste d'enfant représente le Christ, et que l'arbre de Vie en est la pre

mière incarnation. D'après des textes bibliques, l'Arbre de Vie, planté au milieu du Paradis,

portait des fruits qui protégeaient le corps humain de la maladie et de la mort. Nous trouvons

dans le Nouveau Testament un texte parallèle, à savoir: les paroles du Christ disant: »Qui

mangera de ma chair et boira de mon sang — vivra éternellement et je le ressusciterai au jour

dernier. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage«

(Jean, 6, 54—55). Par conséquent, l'Arbre de Vie de la fresque de Deóani représente la pre

mière incarnation du Christ, et ses fruits sont les espèces de l'eucharistie, à savoir la chair et

le sang du Christ. C'est la raison pour laquelle on chante dans POctoèque: ». . . Jésus est

l'Arbre de Vie, qui en mange ne mourra pas . . .«. L'Arbre de Vie est le symbole du Christ,

ce qui est montré par le médaillon avec le Christ Emmanuel au sommet de l'Arbre de Vie,

pendant que le Paradis est la préfiguration de la Vierge (ce qui ne se voit pas sur la fresque),

mais qui est souvent mentionné dans les cantiques dédiés à la Vierge et au Christ.

En suivant la trace des écrits apocryphes médiévaux, nous avons trouvé des exemples

dans lesquels on sous-entend le Christ et le Saint-Esprit par l'Arbre de Vie, les deux premiers

n'en étant qu'un parallèle plus perfectionné dans le Nouveau Testament. Dans la rédaction

occidentale du départ de Seth aux Limbes à la veille de la morti d'Adam, il est dit que le chérubin

qui le guidait lui avait montré l'Arbre de Vie qui était si grand qu'il atteignait les cieux. Sur

son sommet il vit un enfant. Le chérubin lui expliqua que cet enfant était le Christ, qu'il allait

venir et serait enfanté par une Vierge du nom de Marie, qu'il serait crucifié et qu'ainsi il ap

porterait à l'humanité le pardon de ses péchés. Dans la Paleja avec commentaires, il est dit

que le chérubin qui montait la garde devant l'Arbre de Vie s'était écarté de celui-ci eu moment

du crucifiement du Christ sur le Golgotha, lorsqu'il lava de son sang l'humanité du péché

originel.

L'Arbre de Vie, au sommet duquel se trouve le Christ-Emmanuel dans un médaillon,

a été peint en 1561 dans l'exonarthex du monastère du Patriarcat de Peé, et fait partie de la

composition »La semaine de l'expulsion d'Adam« c'est -à- dire la Semaine de la Tirophagie.

Le peintre Longin, auteur des fresques de Peé, a pris modèle sur le peintre de Decani du XIV

siècle.

II. Le Soleil et la Lune dans la scène de la Résurrection du Christ

Dans le momstère de Decani, la résurrection du Christ est représentée par la Descente

aux Limbes, en tant que partie du cycle des Grandes fêtes, et se situe dans l'espace sous la

coupole. Le détail inusité de cette fresque représentant des figures à mi-corps sur des sphères

portées par des anges, la rend extrêmement intéressante. V. R. Petkovic avait pensé que les

deux personnages étaient des personnifications du soleil, étant donné que le Christ est appelé

»Soleil de la Justice« (Mal. 4, 2). Il cite, à l'appui de sa supposition, des textes apocryphes,

dans lesquels il est dit que les anges présentent chaque soir devant le trône de Dieu la couronne

solaire. D'après lui, ces deux anges pourraient être Michel et Gabriel, qui à l'heure du

jugement dernier plaident pour les Hébreux, ou bien deux anges qui dans la scène de la Résur

rection portent les âmes des défunts.

Tant qu'on n'aura pas trouvé la source littéraire directe qui a servi de base à cette com

position, nous émettrons ici quelques propositions de solution de ce thème. Nous commen

cerons par le lien étroit qui unit les corps célestes aux scènes de la Passion et de la Rédemption

du Christ. Dans les scènes de la Crucifixion on peint le soleil et la lune, quoiqu'il ne soit pas

dit dans les évangiles que la lune ait pâli. Dans les scènes du Jugement Dernier, qui doit avoir

lieu sur le mont Golgotha, à Pâques, on peint les deux lumières, car il est dit dans le Nouveau

Testament, que le soleil s'obscucira et que la lune ne jettera plus de lumière (Mt. 24,, 29 ; Actes

des Ap. 2, 29; Apocal. 6, 12).

De même, dans les cantiques chantés le Samedi Saint, lorsqu'on célèbre la Descente

du Christ aux Limbes, on mentionne le soleil et la lune et c'est probablement la raison pour

laquelle ces astres figurent dans la composition de Decani traitant la Résurrection du Christ.

»La terre fut terrifiée et le soleil se cacha, lorsque tu descendis, Toi, lumière éternelle, notre
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Sauveur Jésus-Christ, dans la tombe par le corps, Tu descendis sous terre, notre Sauveur,

Soleil de la Justice, et la lune qui t'enfanta s'assombrit de douleur, privée de ta contemplation. «

Le. soleil et la lune se rattachent à l'idée de rédemption et au sens de la fête de Pâques.

Les astres des deux avaient été créés le quatrième jour de la création. Il n'y avait pas eu de

lumière les trois premiers jours, cela symbolisant le gisement de trois jours du Christ, notre

lumière, au tombeau. Dans les vieux manuscrits on dit que le soleil avait été engendré par

la larme qui, de l'oeil de Dieu, était tombée dans l'Univers au moment de la création de l'homme,

car Dieu s'était souvenu que c'est à cause de cet homme qu'il serait martyrisé et crucifié. On

explique dans ces vieux manuscrits qu'à l'origine la lune avait eu une lumière plus forte que

le soleil, mais qu'elle l'avait perdue ayant été la seule à ricaner malicieusement au moment

où toute la nature terrestre et céleste pleurait l'explusion d'Adam et d'Ève du Paradis. Quant

à Jésus, il était venu au monde, avait souffert le martyre sur la croix et était descendu aux

Limbes pour racheter le péché d'Adam et d'Ève et de leurs descendants.

L'auteur explique ensuite pourquoi le soleil et la lune sont peints comme des rois, portant

la couronne et le manteau royal ; pourquoi ils sont représentés sous forme de disques et pour

quoi les dimensions de la Lune sont plus petites que celles du Soleil.

Le Soleil et la Lune sont aussi représentés dans les Limbes. Ils y sont portés par des

anges, ce qui est mentionné aussi dans la Bible (Heb. 1, 14; Ps. 102 (103), 20), dans la Paleja

avec des commentaires, la Topographie de Cosme Indicopleustos et dans la Vision de Baruch.

Le peintre de Decani, qui connaissait ces oeuvres médiévales, a introduit dans sa composition

des anges qui portent le Soleil et la Lune, tels qu'ils sont peints dans les illustrations de la

neuvième homélie de la Topographie de Cosme Indicopleustos.

La représentation du Soleil et de la Lune dans les Limbes, comme on les voit sur la

fresque de la Résurrection, tire son origine, sans aucun doute, des cantiques des offices de

Samedi Saint et de Pâques.

III. Allégories de deux péchés sur la fresque de la Résurrection

Sur la fresque de la Résurrection du Christ, on voit dans les Limbes, deux personnages

à demi nus. V. R. Petkovié avait pensé que cela pouvaient être les gardiens des portes de l'Enfer,

vaincus par le Christ lors de sa Descente aux Limbes. Ces personnages sont très probablement

des allégories représentant les péchés vaincus par le Christ dans les Limbes. Ils avaient déjà

été peints à Gracanica vers 1 320. Par sa Résurrection, le Christ a terrassé le Diable, qui exerçait

son pouvoir sur la mort (Héb. 2, 14), et anéantit le péché. Le personnage assis, la main sur

sa joue dans une attitude de désespoir, pourrait être une allégorie du péché de putréfaction,

mentionné dans la Bible et qui est représenté de façon semblable à Gracanica. L'autre person

nage serait une allégorie des péchés de tristesse ou de mort, peinte aussi à Graöanica.

UN MIRACLE DE L'ARCHANGE MICHEL À LESNOVO

L'auteur donne l'explication d'une des fresques du monastère de Lesnovo, datant de

1349. Il a même trouvé la source littéraire du sujet de cette fresque. C'est le Miracle de saint

Michel pendant son séjour au Mont Athos (Чюдо Архистратига Михаила бывшее во СвятЪй

гор-fe) qui se retrouve dans le Grand Ménologe de Macaire (Велиюя минеи четш) sous le 6

septembre. Il y est dit que l'Archange Michel sauva un enfant que deux moines avaient jeté

à la mer et l'apporta au monastère de Dochiariou dans le Mont Athos. L'Archange démasqua les

criminels, et nous les voyons sur la fresque de Lesnovo, tout contrits, confessant leur crime

et demandant grâce à l'Archange qui, cependant, ne leur pardonne pas, car nous ne le voyons

pas les bénir. Le troisième moine qui, selon la narration du miracle, est moins coupable, car

il ne jeta pas l'enfant à la mer et ne prit pas part au partage de l'or du butin, n'est pas repré

senté à genoux et les mains tendues, son péché étant considéré comme moins grave.

La représentation* sur la fresque de Lesnovo, du miracle de st. Michel à Dochiariou, est

la plus ancienne représentation de ce miracle dans la peinture serbe, et probablement aussi
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byzantine. Cette fresque illustre un détail qu'on ne retrouvera plus sur nos fresques: les moines

y confessant leur péché et demandant grâce à l'Archange.

L'auteur donne aussi un exposé de la narration du miracle de l'Archange au monastère

de Dochiariou qui se trouve dans le recueil »Damascene« de l'auteur grec Damascène le Studite,

de la seconde moitié du XVIe siècle. On y rencontre des détails que nous ne retrouvons pas

dans la description du même miracle dans le Grand Ménologe de Macaire. L'auteur nous

décrit la peinture de ces fresques dans le monastère de Dochiariou en 1 568 et les monastères serbes

de Piva et KuceviSte du XVIIe siècle. Ce miracle fut plus fréquemment représenté aux XVIe

et XVIIe siècles, le plus souvent en deux scènes. Dans la première on voyait les moines jetant

l'enfant à la mer et l'Archange l'en sauvant, et sur la seconde, l'higoumène du monastère de

Dochiariou, montrant l'enfant sauvé aux moines coupables.

RECHERCHES ICONOGRAPHIQUES SUR LE PSAUTIER SERBE DE MUNICH

I. Illustration de la cinquième voix du chant dogmatique

Dans le Psautier de Munich, recopié en Serbie dans le dernier quart du XIVe siècle

et conservé actuellement à la Bibliothèque d'État de Munich (cod. slaw. 4), on aperçoit, sur

le folio 227 recto, une étrange miniature contenant quatre scènes: Passage des enfants d'Israël

à travers la Mer Rouge, Annonciation, Nativité du Christ et Buisson ardent. Cette miniature

du Psautier de Munich n'est pas une compilation de textes différents, comme on l'avait cru,

mais une illustration de la cinquième voix du chant dogmatique qui fait partie de YOctoèque (ses

différentes parties étant écrits dans les marges). Au milieu de la miniature s'étend la Mer Rouge

en tant que préfiguration de la Vierge ; il s'agit d'une illustration du début du chant dogmatique :

»Dans la Mer Rouge fut peinte (dessinée) autrefois l'image de Pépousée«. La Vierge est assise

sur le trône qui est son symbole ; le prophète Moïse se tenant à la droite de la Vierge et l'ar

change Gabriel à sa gauche sont représentés en tant qu'exécutants de la puissance de Dieu,

le tout suivant le texte du chant dogmatique : »Moïse fendit l'eau de la Mer Rouge au moment

de l'exode d'Égypte des enfants d'Israel« {Exode, 14, 21). L'archange Gabriel est »le serviteur

du miracle«, étant donné que c'est lui qui avait apporté à la Vierge la nouvelle de l'incarnation

du Logos (le Verbe). Le miracle de Moïse fendant la Mer Rouge en deux était la préfigura

tion de l'incarnation du Christ, ce qui est illustré dans la miniature par la scène de ГAnnon

ciation.

Face à la Traversée à sec de la Mer Rouge par les Israéliens, événement de l'Ancien Tes

tament, la miniature évoque la Nativité du Christ, événement du Nouveau Testament : »Là-bas

le peuple israélien traversa les profondeurs de la mer sans se mouiller, ici la Vierge mit au monde

le Christ, sans semence«. C'est ainsi, en ayant recours à l'ordonnance de l'image, que l'enlu

mineur habile mit l'accent sur l'analogie de ces deux événements. Le passage des Israéliens

à travers la Mer Rouge est la préfiguration de la mise au monde du Christ par la Vierge Marie.

Les eaux de la Mer Rouge ne se fendirent qu'une seule fois pour laisser passer à sec le peuple

israélien et Dieu ne s'incarna et ne fut mis au monde qu'unè seule fois par la Mere de Dieu

qui resta vierge, comme le disait l'auteur du chant dogmatique : »Après que le peuple israélien

eut franchi la mer, ses eaux revinrent et elle redevint impénétrable; de même, l'Immaculée,

tout en ayant mis au monde le Christ Emmanuel, resta vierge. L'impénétrabilité de la Mer

Rouge préfigurait la virginité et la pureté de la Vierge après la naissance du Fils.

Au-dessous de la scène représentant la Nativité du Christ, le Buisson ardent est peint

selon le texte suivant: »Celui qui est et qui a été depuis toujours, apparut comme homme;

notre Dieu, aie pitié de nous«. La Vierge a mis au monde celui qui a existé en tant que Logos

depuis tous les temps. Le Buisson ardent est la préfiguration de l'incarnation du Christ et de

sa naissance par la Vierge, tandis que le feu dans le buisson est le symbole de la nature divine.

II. Miniature représentant le Christ qui fait revenir Adam et Ève à une vie nouvelle

Dans la dernière miniature du Psautier serbe de Munich la Vierge est représentée sur

le trône, tenant sur ses genoux le Christ Emmanuel qui, de sa main droite, relève Adam de
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sa tombe et, de sa main gauche, Ève, de la sienne. La miniature est surmontéedu texte d'un

tropaire qui est chanté le dimanche aux matines, après le stvchère. Au-dessus de la miniature

on lit: йда/и и бвва кь жизнТ пакы вкзводет'е! (Adam et Eve ramenés à la vie). Le texte

du tropaire indique le contenu de la composition, sans pour autant l'expliquer intégralement.

La miniature est étrange. On y aperçoit certains détails que l'on rencontre dans les scènes

représentant la Descente du Christ aux Limbes. C'est ici la scène où Adam et Ève sont tirés

de la tombe des limbes, mais au lieu de l'être par le Christ triomphant, la croix à la main, ils

le sont par le Christ Emmanuel, assis sur les genoux de sa mère. En représentant le Christ

Emmanuel, le peintre a voulu dire que la Vierge avait mis au monde le Fils qui a fait revenir

Adam et Ève à une vie nouvelle. Cette idée est le plus nettement exposée dans les chants qui

ont pour sujet la naissance du Christ et qui sont chantés à la veille de Noël et le jour de cette

fête. Emmanuel relève Adam et Ève de leur tombe et les fait sortir des limbes, en les délivrant

du péché et de la mort, pour immortaliser par eux le genre humain tout entier.

III. Le Christ créant Adam

La seconde miniature ornant le Psautier de Munich (fol. 157 recto) illustre le verset

73 du psaume 118 et représente le Christ créant Adam. Au-dessous de la composition on lit

le titre de la scène: \cw зижедъ лдллн. En dessinant trois figures triangulaires sur l'auréole

circulaire du Christ, le peintre a mis en évidence l'enseignement chrétien sur Dieu qui est

unique par sa substance et, à la fois, trinitaire, les trois personnes de la Sainte Trinité consti

tuant une divinité indivisible; par conséquent, toutes les trois personnes ont pris part à la dé

cision de créer Adam. Dans le commentaire du psaume 118, verset 73, fait au XIIP siècle

dans le manuscrit de Vindob. gr. n° 311 et qui diffère des commentaires habituels, on lit:

»Pourquoi le prophète n'a-t-il pas dit »ta main«, mais »tes mains«? C'est parce qu'il s'agit du

Père, du Fils et du Saint Esprit, étant donné que le Père avait dit au Fils : faisons l'homme.

Le Fils et l'Esprit ont créé toutes choses en leur inspirant la vie ; voilà pourquoi il est dit que

l'homme fut créé par les mains de Dieu*. Les mots de la Genèse 1, 26: »Puis Dieu dit : Faisons

l'homme« indiquent les trois personnes d'un Dieu unique, tandis que les mots »à notre image*

en indiquent l'unité (l'indivisibilité) de la Divinité.

Le Christ, représenté sur la miniature comme créateur d'Adam est imberbe: c'est ainsi

que l'on peint la Sagesse divine — Dieu Fils, avant l'incarnation. Le Christ touche Adam du

doigt: c'est qu'il l'avait créé de ses mains. Adam se trouve au Paradis, où Dieu l'a fait entrer

après la Création.

IV. Le Christ, premier-né du Dieu-Père et de la Vierge tendant à Adam la main du Salut

La troisième miniature du Psautier serbe de Munich (fol. 160 recto) illustre le verset

132 du psaume 118. Au-dessous de la composition on voit figurer l'inscription suivante:

nçhBoçWiHk изь шцл пр'кж'Ч вФкь, пркворожлень из д'квм <ииднцк ада<иоу роукоу Пр5СТЦ>К

гави м. Ce texte a été extrait du troisième chant du canon pour la fête de la Présentation

du Christ au Temple. J. Strzygowski a qualifié cette miniature d'extraordinaire.

La Vierge est assise sur le trône qui est son symbole. Elle est le trône du roi céleste

et du Fils de Dieu, où celui est assis comme Dieu-Homme. Les arbres entourant la Vierge

symbolisent le Paradis qui est sa préfiguration. Le paradis était fermé à cause du péché originel

et le Seigneur, engendré par la Vierge, le rouvrit. L'arbre chargé de fruits évoque l'arbre de

vie que le Seigneur avait planté au milieu du paradis; il est la préfiguration du Christ et de

la nourriture donnée par celui-ci.

Le Christ est représenté comme enfant, étant donné que la miniature illustre un chant

de l'office célébré le jour de la Présentation du Christ au Temple, où il est appelé enfant. Tout

comme le Logos, il est engendré par le Dieu-le-Père avant tous les temps et sa naissance est éter

nelle, tandis que, comme Dieu-Homme, il a été engendré dans le temps par la Vierge. Le

Christ est l'aîné aussi bien du Dieu-le-Père qu'il l'est, comme Dieu-Homme, de la Vierge. L'aîné

est celui qui est né le premier, fut-il fils unique. Le mot d'aîné désigne celui qui est né le pre

mier et ne suppose nullement la naissance d'autres enfants (Migne, P. G. 94, 1161). La nais
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sanee du Christ, engendré par le Dieu-le-Père et la Vierge, est chantée par la troisième voix

du chant dogmatique. . .

Face à la Vierge et au Christ se trouve Adam, hors du paradis, la main droite tendue

dans un geste de prière et d'imploration de l'indulgence. Les chants liturgiques chantés le

dimanche ouvrant la semaine qui précède le Carême (siropusna nedelja — semaine du fro

mage) fournissent une explication complète de la miniature: ils sont consacrés à l'expulsion

d'Adam et d'Ève du paradis. Adam est peint nu, une feuille couvrant ses hanches, ce qui rap

pelle son péché consistant dans la violation de l'ordre de Dieu. Adam, déchu, attend que le

Christ incarné et né le sauve du péché et qu'il lui fasse regagner le paradis. Adam est repré

senté face au paradis d'où il avait été chassé; il pleure à cause du péché originel suggéré par

sa nudité et par la feuille couvrant celle-ci. Il demande humblement la rémission du péché:

c'est ce qui est exprimé par sa main tendue vers le Christ. Sa prière a été exaucée et Jésus lui

a tendu la main du salut. Adam supplie celui qui l'a créé de lui faire regagner le paradis et

de le rendre digne de recevoir le fruit de l'arbre de vie. L'auteur de la présente analyse cor

robore cette interprétation par des citations prises dans les chants sacrés et dans les oeuvres

des Pères de l'Église.

V. Illustration du psaume 24 — La main de Dieu tenant les âmes des justes

Le psaume 24 est illustré dans le psautier serbe de Munich par deux miniatures: sur

le folio 33 recto sont illustrés les versets 1—3: la terre, le monde et les mers avec le paradis

et la main de Dieu tenant les âmes des justes, tandis que sur le folio 34 recto est peinte la Résur

rection du Christ (la Descente aux Limbes). La première miniature qui n'existe que dans

ce psautier réunit plusieurs éléments différents. Selon D. Ainalov, E. Redin et M. Harisijades,

la composition représente le paradis. Cependant, on n'a pas obtenu jusqu'ici une réponse

satisfaisante concernant le sujet, l'idée et la source littéraire de cette miniature. L'auteur de

la présente étude cherche à apporter une réponse à toutes ces questions en analysant l'inscrip

tion du psaume 24, versets 1 — 6 et l'emploi de ce psaume dans la liturgie de l'Église orthodoxe.

Au-dessous de la miniature illustrant les trois premiers versets du psaume 24 il n'y a pas d'ins

cription qui pusse l'expliquer. Cependant, l'inscription du psaume 24, telle qu'on la trouve

dans d'autres manuscrits médiévaux, contient la prophétie qui annonce la résurrection du

Seigneur.

Les commentaires du psaume 24, 1—6, dus, à Athanase le Grand, a Hésychius, évêque

de Jérusalem, à Jean Chrysostome et à Théodoret de Cyr résument les idées les plus impor

tantes du psaume. Ils expliquent la représentation de la terre, du monde, des mers et des fleuves

dans la miniature. Quant à la représentation de la main de Dieu et du paradis, ils ne donnent

pas de solutions cohérentes.

Dans les recherches iconographiques sur cette miniature, aucune tentative n'a été faite

pour expliquer son sens dans le cadre de l'emploi de ce psaume dans la liturgie de l'Église

orthodoxe. Le psaume 24 est lu, tout entier, avec les prières précédant la communion, tandis

que seul le premier verset de ce psaume est prononcé lors des obsèques laïques. Après que

le corps du défunt est descendu dans la tombe, le prêtre prend une poignée de terre et la répand

sur celui-ci en faisant le signe de la croix et en disant le premier verset du psaume 24: „A

l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui Гhabitent !" Pendant que l'on recouvre

le cercueil de terre, on chante le tropaire: „Aux côtés des âmes de tes justes morts, donne la paix,

Sauveur, à l'âme de ton serviteur et garde-le dans la vie bienheureuse qui est en toi, Dieu épris de

l'humanité" et autres.

Le contenu des chants, qui font partie de la cérémonie funèbre et celui des courtes prières

implorant les biens matériels et spirituels, complètent le sens de la miniature. Dans ces chants

et prières on supplie Dieu de donner le repos au défunt aux côtés des justes — ceux-ci étant

illustrés par la main de Dieu qui tient les âmes des justes, vêtus de blanc (symbole de leur

pureté) — et de l'introduire au paradis, illustré par les quatre fleuves paradisiaques et par

des végétaux. Dans les chants qui font partie de la cérémonie funèbre on prie Dieu de donner

le repos à l'âme du défunt dans un lieu vert et frais et de la faire entrer au paradis, où les choeurs

des saints brillent de beauté, les justes brillant comme des astres.
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Des représentations analogues à celle de la main de Dieu tenant les âmes des justes,

dans la thématique de la cérémonie funèbre se trouvent dans deux compositions de la peinture,

du XIIIe siècle. Dans l'Église de la Vierge du Studenica un arcosolium est décoré d'une fresque

qui évoque, selon toute apparence, les funérailles du roi Radoslav, mort comme moine Jean.

L'autre scène d'une cérémonie funèbre fut peinte dans les amules de Manassié, recopiées

en 1245 et représentant la mort d'Ivan Assen, fils d'Alexandre, empereur bulgare. L'inscrip

tion explique l'image. Dans les deux compositions évoquant la cérémonie funèbre, la main

de Dieu relève de l'idée selon laquelle les âmes des morts reçoivent la même récompense que

celles des justes qui se trouvent dans la main de Dieu, c.-à-d. dans la béatitude éternelle. Cette

idée est présente, par la main de Dieu tenant les âmes des justes et par le paradis, tant dans

la miniature du Psautier serbe de Munich que dans les chants funèbres. Immédiatement après

la mort d'un homme a lieu le jugement que l'on appelle jugement particulier et qui décide

du sort de l'âme. Les justes vont au paradis, mais ce n'est qu'après le Jugement dernier qu'il

reçoivent une récompeese définitive et la béatitude.

Une tète de boeuf dans l'eau de la mer (dans laquelle celui-ci ne vit pas) a été peinte,

selon toute apparence, avec l'idée de montrer que la représentation, offerte par la miniature,

se rapporte à la mort des hommes. Selon le Bestiaire, oeuvre médiévale traitant des animaux

et des oiseaux, ainsi que de la symbolique de ceux-ci, le boeuf est au service de l'homme et il dit:

»... De même, toi, homme, rappelle-toi que tu est pétri avec de l'argile et que tu retourneras

à l'argile, glorifie Dieu pour la rémission de tes péchés et prie Dieu . . .« L'aigle bicéphale était

peint, à son tour, dans l'eau de la mer. Il symbolise le renouvellement spirituel et physique,

l'immortalité, la résurrection et l'union avec Dieu, c'est pourquoi il était représenté avec une

couronne de fleurs dans le bec sur les sarcophages et dans les fresques décorant les cryptes.

L'auteur cite de nombreux exemples de grandes fêtes et autres dont la représentation

s'inspire des psaumes, tels que ceux qui sont employés dans la liturgie, ce qui le porté à con

clure que la première miniature du Psautier serbe de Munich, celle qui illustre le psaume

24 et évoque la main de Dieu, a été peinte d'après l'emploi que l'on fait de ce psaume dans

la cérémonie funèbre pour laïcs. Tous les autres éléments de la miniature en question illustrent

le texte des trois premiers versets du psaume 24.

Si l'on acceptait l'interprétation que l'auteur donne ici de la première miniature illustrant

le Psautier serbe de Munich, on lèverait le voile qui la cache depuis plus de 80 ans. Au cas

où l'on n'accepterait pas la solution proposée, celle-ci pourrait servir du moins à indiquer la

voie à suivre pour expliquer cette miniature unique en son geure.
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LISTE DES DESSINS ET DES PHOTOGRAPHIES

DESSINS

1. Monastère du Patriarcat de Pec, église des

Saints-Apôtres, prothésis: saint Sava de Serbie
et Arsène Ier le Syrmien, ktitors de l'église,

célébrant la proscomidie avant la Grande pro

cession. Ils sont surmontés du Christ-Agneau

et de deux anges et, tout en haut, de l'Ancien

des jours. A droite: un ange représenté comme

diacre, p. 3

2. Monastère du Patriarcat de Pec, église des

Saints-Apôtres, prothésis: Prophète Daniel dans

la fosse aux lions; à droite: Répentance de David.

En haut: Vision de Daniel du royaume céleste

et du Jugement Dernier (Daniel 7, 9—10, 15,

28), p. 15

3. Monastère du Patriarcat de Pec, église des

Saints-Apôtres, prothésis: en bas, a droite, une

composition indistincte; en haut, à gauche:

Archange Gabriel révélant au prophète Daniel

les événements futurs (Jugement Dernier, Daniel

8, 15—19), p. 21

4. Monastère du Patriarcat de Pec, église de la

Vierge Hodighitria: saint Théodore le Studite

et le Christ Pantocrator, avant 1337, p. 25

5. Monastère de la Patriarchie de Peé, narthex

de l'archevêque Danilo II, mur occidental,

colonne et arc: dans la première zone sont les

saints guerriers, dans la deuxième, le Songe du

roi Nabuchodonosor et sur l'arc, Noé faisant la

vendange et Ivresse de Noé; avant 1337, p. 32

6. Monastère de Sopocani, abside du sanctuaire:

le Christ-Agneau sur la Sainte table; entre

1263 et 1268, p. 39

7. Prizren, Bogorodica LjeviSka (Église de la

Vierge), le quatrième pilier méridional du naos:

Jésus Christ „gardien de Prizren", sainte Théodo-

sie, une sainte non identifiée, probablement

sainte Catherine et sainte Barbe; entre 1307

et 1313, p. 68

8. Bogorodica LjeviSka, quatrième pilier septen

trional du naos: sainte Dominique, sainte Paras-

cève, Jésus Christ et sainte Irène, p. 69

9. Bogorodica LjeviSka, nef latérale nord, quatrième

et cinquième piliers: saint Zosime donnant le

sacrement de l'eucharistie à Marie l'Égyptienne

et à deux saints ermites, p. 70

10. Bogorodica LjeviSka, nef latérale nord, côté

intérieur de l'arc entre le troisième pilier et le

quatrième: sainte Thècle, la Vierge à l'enfant,

Anastasie, la Vierge de bon secours à l'enfant,

p. 71

1 1 . Monastère de Gracanica : Résurrection du

Christ; vers 1320, p. 91

12. Bijelo Polje, église des Apôtres-Pierre-et-Paul:

Résurrection du Christ (Descente aux Limbes;

entre 1318 et 1321, p. 103

13. Prizren, Église de Tutic dédiée à saint Nicolas:

Dormition de la Vierge, détail (1331/32), p. 112

14. Prizren, Église de Tutié, dédiée à saint Nicolas:

la Trahison de Judas (1331/32), p. 113

15. Monastère de Decani: Martyre de saint Démé-

trius; avant 1350, p. 121

16. Monastère du Patriarcat de Pec, narthex de

l'archevêque Danilo II, naissance de la voûte,

zographe Longin: Adam et Eve chassés du

paradis: 1561, p. 138

17. Sarajevo, Galerie d'art: Les moines de Dochiarion

(Mont Athos) creusant le sol et mettant à décou

vert le chaudron et l'or enfouis. Détail de l'icône

évoquant les Miracles des archanges Michel et

Gabriel, p. 149

PHOTOGRAPHIES

1 . Monastère du siège du Patriarcat de Pec, l'église

des Saints-Apôtres, niche de la prothésis:

archevêque Arsène' Ier, ktitor de l'église, célé

brant la proscomidie; vers 1260

2. Saints-Apôtres, prothésis: saint Sava de Serbie

célébrant la proscomidie; vers 1260

3. Saints-Apôtres, prothésis: l'Ancien des jours,

le Christ-agneau et deux archanges, saint Sava

de Serbie et Arsène Ier le Syrmien; vers 1260

4. Saints-Apôtres, prothésis: saint prophète Daniel

dans la fosse aux lions
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5. Saints-apôtres: Archange remmenant l'épée

dans le fourreau, détail de la Repentance de

David

6. Saints-Apôtres, prothésis: prophète Daniel de

la Vision du royaume céleste et du Jugement

dernier, détail

7. Saints-Apôtres, prothésis: Groupe d'anges à

la droite du Christ, détail de la Vision de Daniel

du royaume céleste et du Jugement Dernier.

Devant eux, clôture du paradis

8. Saints-Apôtres: Groupe d'p.nges, à la droite du

Christ, détail de la Vision de Daniel du royaume

céleste et du Jugement dernier

9. Vladimir (Russie), cathédrale : Archange présen

tant au prophète Daniel les événements futurs

(Jugement dernier)

10. Saints-Apôtres, prothésis: composition indi

stincte sur le mur septentrional, première zone

1 1 . Saints-Apôtres, prothésis : Archange Gabriel

présentant les événements futurs (Jugement

dernier) au prophète Daniel

12. Monastère de Sopoéani: Célébration de la

sainte liturgie, côté nord de l'abside du sanctuaire

et mur nord du sanctuaire (1263—1268)

13. Monastère de Sopoéani, Célébration de la sainte

liturgie, côté sud de l'abside et mur sud du

sanctuaire

14. Monastère de Sopoéani: archevêques serbes

Arsène Ier et Sava II, mur nord du sanctuaire

1 S. L'Église Blanche de Кaran, socle de l'abside du

sanctuaire: prêtre Georgije Medoä et un autre

prêtre (1340—1342)

16. Bogorodica Ljeviäka (Église de la Vierge), Priz-

ren: sainte Théodosie (1307—1313)

17. Bogorodica Ljeviäka (Église de la Vierge), Priz-

ren: Jésus Christ, ,,gardien de Prizren" (1307—

1313)

18. Bogorodica Ljeviäka (Église de la Vierge), Pri

zren: une sainte non identifiée, probablement

sainte Catherine

19. Bogorodica Ljeviäka (Église de la Vierge), Pri

zren: sainte Barbe

20. Bogorodica Ljeviäka (Église de la Vierge), Pri

zren: sainte Dominique

21. Bogorodica Ljeviäka (Église de la Vierge), Pri

zren : sainte Parasceve

22. Bogorodica Ljeviska (Église de la Vierge), Pri

zren: sainte Irène

23. Bogorodica Ljeviäka (Église de la Vierge), Pri

zren : sainte Thècle

24. Mont Athos, monastère de Chilandar, mur

oriental du côté méridional du choeur: saints

guerriers — grands martyrs: Démétrius, Pro-

cope et Eustathe (1318—1320)

25. Monastère de Chilandar, mur occidental du

côté méridional du choeur: saint Théodose le

Grand, Arsène le Grand et Antoine le Grand

(1318—1320)

26. Monastère de Chilandar, mur oriental du côté

septentrional du choeur: saints guerriers-grands

martyrs Georges, Théodore Tiron et Théodore

le Stratélate, peints vers 1318—1320, repeints

en 1804

27. Monastère de Chilandar, mur occidental du

côté septentrional du choeur: saints ascètes

Sabbas de Jérusalem, Euthime le Grand et

iîérasime de Jourdanie, peints vers 1318—1320,

repeints en 1804

28. Monastère du Patriarcat de Peé, l'église des

Saints-Apôtres, mur méridional du côté méridio

nal du choeur: saints guerriers-grands martyrs

Théodore le Stratélate, Théodore Tiron et

Mercure, troisième quart du XIVe siècle

29. Mont Athos, monastère de Chilandar, narthex:

Toison de Gédéon, composition peinte vers

1318—1320 et repeinte en 1804

30. Monastère de Graéanica, mur septentrional du

sanctuaire: Toison de Gédéon; vers 1320

3 1 . Monastère de Decani : Toison de Gédéon, avant

1350

32. Monastère de Deéani : Toison de Gédéon, détail

de l'Arbre de Jessé; avant 1350

33. Monastère de Graéanica: Résurrection du Christ

(Descente aux Limbes), détail de la fresque

représentant le Christ, les justes de l'Ancien

Testament, les anges et l'hétimasie; vers 1320

34. Mont Athos, monastère de Chilandar: Résur

rection du Christ (Descente aux Limbes), com

position peinte vers 1318—1320, repeinte en

1804

35. Monastère du Patriarcat de Pec, l'église de la

Vierge Hodighitria: Résurrection du Christ

(Descente aux Limbes); avant 1337

36. Munich, Bibliothèque d'État, Psautier serbe de

Munich (Cod. slaw. 4, fol. 228 r°): Descente

du Christ aux Limbes avec son âme, miniature;

dernier quart du XIVe siècle

37. Prizren, l'église de Tutué dédiée à saint Nicolas :

le Baptême du Christ; 1331—32

38. Monastère de Decani, parecclésion dédié à saint

Démétrius: saint Démétrius distribuant l'au

mône, côté droit d'une composition non identi

fiée; avant 1350

39. Monastère de Decani: saint Démétrius distri

buant l'aumône, côté gauche d'une composition

non identifiée; avant 1350

40. Monastère de Decani: éparque Illyricus apporté

à l'église Saint-Démétrius pour être guéri

41. Monastère de Deiani: saint Démétrius sauvant

Salonique de la famine

42. Monastère de Deéani: saint Démétrius relevant

la tour écroulée de la ville de Salonique

43. Monastère de Deiani: Vision d'Illustrius où les

anges ordonnent à saint Démétrius de quitter

Salonique

44. Monastère de Deéani : Premier et deuxième jour

de la Création du monde. Le Christ déroulant

la voûte céleste, Création de la lumière, le Créa

teur séparant la lumière des ténèbres et appe

lant la lumière jour et les ténèbres nuit [et la

Création du ciel; avant 1350

45. Monastère de Deéani: Troisième, quatrième et

cinquième jours de la création du monde: 'créa

tion de la terre et des mers, Création de la flore,

Création du Soleil et de la Lune (du jour et de la

nuit), Création des oiseaux et des poissons

46. Monastère de Deéani: Sixième jour de la Créa

tion du monde: Création des animaux terrestres,

Création d'Adam, le Christ faisant entrer Adam

au jardin d'Éden et la Création d'Ève

47. Monastère de Deéani : Dieu demandant à Adam

et à Ève des explications sur leur premier péché,

Arbre de la Vie et Adam et Ëve chassés du para

dis; avant 1350

48. Monastère de Deéani: Résurrection du Christ

(Descente aux Limbes); avant 1350
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49. Monastère de Decani : les anges portant le Soleil

et la Lune, détail de la Résurrection du Christ

50. Monastère de Lesnovo: Miracle de l'archange

Michel au monastère de Dochiariou (au Mont

Athos) — les moines confessant leur péché et

demandant pardon, détail subsistant de la fres

que; 1349

51. Munich, Bibliothèque d'État, Psautier serbe de

Munich (Cod. slaw. 4, fol. 227 r°: Illustration

de la cinquième voix du Dogmatique; dernier

quart du XIVe siècle

52. Psautier serbe de Munich, Cod. slaw. 4, fol.

229 r°: le Christ ramenant Adam et Ève à une

vie nouvelle . . -

53. Psautier serbe de Munich, Cod. slaw. 4, fol.

157 r°: le Christ créant Adam

54. Psautier serbe de Munich, Cod. slaw. 4, fol.

160 r°: le Christ, premier-né du Dieu la Père et

de la Vierge, tendant la main de salut à Adam

55. Psautier serbe de Munich, Cod. slaw. 4, fol.

33 г": Illustration du psaume 24 (23), la main

de Dieu tenant les âmes des justes, le paradis,

le monde, la terre et les mers.
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ПОДАЦИ О СТУДЩАМА И ЧЛАНЦИМА ШТАМПАНИМ

У OBOJ КН>ИЗИ

1. Иконтрафщ'а фресака йрошезиса цркве Свеших Айосшола у Tlehu. — Зборник за ликовне уметности

(Матице српске) 4, Нови Сад 1969, 27—63.

2. Св. Теодор Сшудиш са Христом Паншокрашором у EoïopoduuuHoj цркви ПеНке иашрщаршще. — Преда

вай^ одржано на Мег)ународном научном скупу „Архиепископ Данило II и аегово доба — поводом

650 година од смрти" — Београд 14—18. децембар 1987. године у организации Српске академике

наука и уметности. Предавайте pamije ни)е об]'авл>ивано.

3. Сан цара Навуходоносора и Пш'ансшво Hojeeo у йрийраши ПеНке üaütpujapmuje. — Balcánica XV, Бео

град 1984, 292—305.

4. Срйски архиейискойи у комйозишуи Служен* св. лишурщеу манасширу СойоНани. — Зборник за ликовне

уметности 19, Нови Сад 1983, 41—73.

5. Jединство небеске и земалске цркве у срйском сликарсшву cpedibeî века. — Зборник за ликовне уметности

20, Нови Сад 1984, 47—67.

6. Невесте Хрисшове у живойису Богородице Лзевишке у Призрену. — Зборник за ликовне уметности 15,

Нови Сад 1979, 115—134.

7. Монашшво и мученишшво у сликарсшву манасшира Хиландара и ПеНке üaütpujapmuje. — Предаван>е

одржано на немачком je3HKy на V светском конгресу за 1угоисточну Европу AIESSE од 11. до 17.

септембра 1984. године у Београду у организации Балканолошког института САНУ. Предавайте pamije

mije oôjan.-ышано.

8. Руно Гедеонова у срйском сликарсшву XIV века. — Зограф 5, Београд 1974, 38—43.

9. Jedwtcmeeue йредсшаве Васкрсе/ъа Xpucmoeoï у срйском сликарсшву XIV века. — Зограф 8, Београд 1977,

34—47.

10. ТушиНева црква Св. Николе у Призрену. — Гласник. Службени лист Српске православие цркве XLIII,

бр. 5, Београд 1962, 190—195. Рад je прераг)ен и допун>ен.

1 1 . Heiliger Demetrius — die Ikonographie seines Lebens auf den Fresken des Klosters Detani. — Зборник радова

,, L'art de Thessalonique et des pays balkanique et les courants spirituels au XIV siècle", Београд 1987,

75—88. На српском je3HKy рад до сада HHje штампам.

1 2. JIoioc-Хрисшос као Творац света на фрескама манасшира Дечана. — Реферат одржан на Ме1)ународном

научном скупу „Дечани и уметност XIV века у византщском свету" у Београду и манастиру Дечанима

од 10. до 15. септембра 1985. године у организации Српске академще наука и уметности. Реферат pa

mije HHje штампан.

13. Иконографске забелешке из Дечана. — Зограф 9, Београд 1978, 20—26.

14. Jeduo чудо арханНела Михаила у Лескову. — Зборник за ликовне уметности 10, Нови Сад 1974, 47—58.

15. Иконографска исшраживанл Минхенског срйског йсалшира. — Зборник за ликовне уметности 14,

Нови Сад 1978, 97—129.
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ИНДЕКС

Авакум, св. пророк 19, 63

Доноси храну пророку Данилу 10, 19, 22

Августин, блажени 33, 153, 165

Авел,, праведни 13, 92, 93, 103—106, 127, 139, 140

Жртва 106

праслика Христа 92, 105, 106, 140

Авимелех, цар гесарски 31

Авраам, праведни 4, 36, 92, 104, 106, 127, 163

Крило Авраамово 164

Гостол>уб.ъе 87

Жртва 19, 87

Позива три ангела 87

Агнец, 1, 2, 5—9, 38, 49—51, 53, 54, 57, 58, 88

Ад 91—95, 97, 98, 103—105, 108, 144

врата 92—95, 103

персонификацща 90, 93, 94, 139, 143, 144, 160

рушен»е 92—95, 103

тамница 92

Адам, праотац 14, 19, 86, 90, 92—97, 99, 101,

103, 105, 107, 108, 126, 127, 131, 132, 136,

137, 139, 141, 144, 154—159

Бог га уводи у врт Едемски 132

Бог тражи об)'ашн.ен>е од Адама и Еве о

првом греху 136, 137

Бог удахн>у)е дух живота 131

Изгнанство из paja 136, 137, 139, в. Недела

сиропусна

очеку)е да га Христос уведе у paj 1 59

пока)ан>е 1 59

праслика Христа 132, 154

Ствараае 128, 131, 132, 153, 155, 156

грех 136, 137, 139, 159

Христос га Bpaha у нови живот 154, 155

Aitzetmüller R. 140—142

Айналов Д. 2, 74, 160, 165

Акатист Богородица 55, 60, 84, 15!, 153

св. Стефану Првомученику 139

Аквиле)а, катедрала 57

Албани)а, црква у Рубику 43

aneropnja греха 143

Ачександар Македонски 33

Александар, молдавски воевода 146

Александар, руски jepapx 50

Alexander P. J. 27

Ана Дандоло, српска крал-ица, смрт 41 , 60

Ана, св. Majxa Богородичнна 50

Анастасщ'а, монахиньа 58

Анастаси;а Фармаколитрн;а, св. мученица 71—73,

77, 78

Анастасиос Конфесор 143

Андервуд П. A. (Underwood Р. А.) 93, 164

Андлау, манастир 1 27

AHflpej Руб.ъов, руски сликар 16, 163

Андре)а из Kecapitje 5

Андроник II Палеолог, византи)'ски цар 146

Ан1)ели 9, 14, 16—18, 31, 38, 49, 50, 54, 56, 57,

59, 63, 72, 88, 90, 94—105, 108, 111, ИЗ,

123, 124, 128, 129, 139, 140, 142, 143, 150,

153, 163, 164

држе opyfja страдан,а 101

живе у Сунцу 143

носе душу поко)'ника 163, 164

носе Сунце и Месец 139, 141—143

обучени као 1)акони 11, 48, 90, 99

обучени у царско одело 14

окива)'у сатану 90, 94, 95, 100, 103—106

руше Ад и везу)у зле духове 95, 101, 103

Ан!)елскн збор се зачуди 107, 108

Ан1)ео yönja Асирце испред ^русалима 164

Антиох Епифан, цар 14, 20, 22

Антихрист 14, 20, 22

Антошке, архиепископ новгородски, путописац 70

Антошке Велики, св. пустин>ак 26, 79—82

Антонин Пн)е, римски цар 69, 75

Аршье, црква Св. Ахилла 19, 44

Арон, првосвештеник )евре;ски и пророк 11, 13,

63, 151

служи са синовима испред жртвеника 164

Apcemije Велики, св. пусти&ак 79

Арсени)е I Сремац, српски архиепископ 1, 2, 6,

8, 18, 23, 29, 31, 39—42, 44—50, 52—55, 58,

88

Apcennje II, narpnjapx српски 10

Арсени)е III 4apHojeBHh, српски naTpiijapx 111

ApceHHje, игуман манастира Дечана 61

Артеми)е, св. мученик 79

АрханЬсо Господши 10, 11

Астиос, св. 43

Атанаси)е Александрщски, св. 39, 44, 50, 58,

81, 94, 97, 99, 107, 134, 156, 157, 159, 161,

165

Атанасще AimioxiijcKii 159

Атанаси;е Атонски, св. подвижник 26, 80

ATaHaciije (JeBTiih) 28, 81
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Атака, црква Спилиа Пантелис 43

црквица Св. Петра у Калви)и Кувари 43

Avery M. 141

Auveray Е. 29

Аугзбург, катедрала, бронзана врата 127, 136

Aurenhammer H. 76, 77, 127, 139

Афанасьев А. 142, 143

Ахен, катедрала, бронзана врата 127

Вабик Г. 1, 2, 4—11, 14, 19, 33 , 41, 44, 53—55,

67, 71, 72, 118, 123,

Barbudi F. 141

Бари, катедрала, рукопис ексултет бр. 1, 141

Св. Никола, црква 62

Бариив* Ф. 117, 121—124

Bauer M. 89

Baun* M. 117, 124

Beck H. G. 29

Бела Tyrah 109

Бела црква каранска 58, 59, 62

Београд, Архив Српске академи)'е наука и умет-

ности, рукопис бр. 112, [147], 104

— Myeej Српске православие цркве, рукописи:

Богословл>е JoeaHa Дамаскина бр. 1 76 (рани)е

у Крушедолу) 107

Псалтир, бр. 90, 161

служабници бр. 108, 111, 214, 238, 44

Фочански панагирик 100, 104—106

Збирка Радослава М. Гру^иКа, рукопис

Чте&а, бр. 100, 141—143

икона Богородица Одигитрща са пророцима

крушедолског игумана 1оакима 63

— Народна библиотека Србще, рукопис бр. 4,

састави Теодора Студита 24

Београдски псалтир, копира Минхенског,

рукопис 156, 158, 160

— Патри;арши)'ска библиотека, Шестоднев тована

Златоуста, бр. 120, 127

Беотща, крипта Св. Николе у Камбщи 43

Беч, Национална библиотека

Бечки Генезис, Cod. graec. 31 из VI века 126

Бечки Генезис, Cod. 2721, преписан у XII

веку на старонемачком )езику 126, 128, 133

Дам^анов зборник, Cod. slav. 24, 101, 104, 106

Псалтир, Vindob. gr. № 311, 156

Бщела, Бока Которска, Риза Богородице, црква 57

Бщело Полл, Св. Петар и Павле, црква 103, 104,

106

бик (во) 106

глава je симбол смрти л>уди 164—166

Бихалл Мерин О. 67

Благовести 3, 102, 151, 152

Бог, име 153

Отац, 4—7, 9, 102, 133—135

творачка делатност 134

Свети Дух, творачка делатност 134, 135

Син, творачка делатност 134, 135

тражи o6jaui№eH>e од Адама и Еве о првом

греху 136, 137

БогдановиИ Д. 24, 45, 58, 63, 80, 125, 127

Богородица 40, 56—60, 62, 64, 72, 83, 84, 86—89,

99, 136, 137, 151—155, 157—159, 163

Голубица 37

Гора 33, 34

Никопе)а 151

Нова Ева 154

Одигитрща са пророцима 63

Оранта 111

Тро)еручица 62

префигурацще 34

родила je живот 154

на престолу 151, 153

Богородица Л>евишка, в. Призрен

Богусловский С. 163

Божидар ВуковиЬ, српски штампар 44, 152

Божидар Горажданин, српски штампар 44

БожиКна химна ,,Что теб)е принесем Христе" 59,

130

Boint А. 126

BojaHa, црква код Софите 4, 74

Волока, Универзитетска библиотека, Болон>ски

псалтир бр. 2499, 160—162

Борзецовский С. 151

БошковиЬ Ъ. 9, 10, 19, 30, 33, 42, 54, 60, 80, 150,

164

BpajaH, жупан 58

Bréhier L. 4, 6, 9

Brightman F. Е. 7, 9, 13, 40, 47, 49—54, 57, 80, 99,

100, 102

Брн>ача, принцеза српска 60

бронзана врата са сценама Ствараше света 127

Ваведен>е Богородице у храм 165

Вавилонско царство, симбол 33

Вазнесен>е Христово 105, 114, 128, 165

Vaillant А. 91—99, 105, 106, 142, 144

Ва)цман К. (Weitzmann К.) 126

Валаам, пророк 63

Валтазар, цар 20

Валтер X. (Walter Ch.) 41, 43, 56

Варвара, св. мученица 68, 69, 72—74, 76—78

васел>ена 160, 161, 165

Василще Велики, св. 8, 28, 29, 39, 42, 44, 45, 47,

49, 50, 52, 54, 58, 61, 65, 134

Васили)е Острошки, св. 50

Bacnh M. M. 74

Васкрсен>е Лазареве 114

Васкрсеше Христово (Силазак у ад) 89, 90, 94,

97, 99—108, 139, 140, 143, 154, 155, 160, 165

литурпцски облик 90, 100, 101

Велика субота 99, 100, 106, 141

Велика Хоча, црква Св. Николе 64, 139

Велики вход 6, 9, 11, 12, 17, 18, 54, 98

Велики празници 89, 90, 111, 114, 139, 165, 166

Велию^а мине) чети (мине)и читанке) 145—148

Велманс Т. 26, 43, 134

ВелуКе, манастир 75

Венецща, Св. Марко, црква 93, 127, 129—133

Вениамин, архиепископ нижегородский и арзам-

ский 38, 48, 58

Верона, Св. Зенон, црква 127

Весел К. (Wessel К.) 155, 164

Ветхи) денми, в. Христос

Вздорнов Г. И. 78, 93

Визбаден, Библиотека, рукопис св. Хилдегарде

„Scivius" 165

Визи)а, в. Данило, св. пророк и Илустри)е

Виктор, митрополит грачанички и новобрдски 64

Викторов А. 154

Витле)ем 1 53

ВиНенцо ВуковиЬ, српски штампар 44, 154

Владимир, KHjeecKH велики кнез 163

Владимир, град, Успенски сабор 16, 20, 163

водоли)а 160

Волотово Полл код Новгорода, Успение Богоро

дице, црква 164

Vondrá V. 100

Вукашин МркавчевиЬ, српски крал. 118
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гавран 37

Гаврило, арханЬео 20, 88, 94, 106, 140, 147, 148,

150—152

показу)е пророку Данилу будуЬе догаг)а)е 20,

22, 31

Gebhardt G. 126

Гедеон, св. суди;а и пророк jeepejcKH 63, 83, 84

типологще из леговог живота 84, 85

сцене из живота 84, 85

Генезис (Кн>ига Постан>а) 126, 127

Юыгга Посташа 1, 1—13 везана je са текстом

JoeaHOBor )еванг)ел>а 1, 1—18, 135

Георпн'е, jepoiHOHax манастира Дечана 64

Teopraje (Кападоки)ски), св. мученик 79, 80, 111,

115

Teopruje Медош, свештеник 58

Георпце Писида, византийски писац 127

Герасим 1ордански, св. пуспюьак 79

Герман, игуман манастира Дохи)ара на Св. Гори

146

Герман, патри)арх цариградски 42, 51, 52, 59, 87,

98

Геронпп'е, св. мученик 79

Gerstinger H. 126

Гетсимански врт 1 1 2

Goar J. 87

Голгота 90, 137, 140

Goldschmidt А. 136

Gollancz I. 126

Голубинский Е. Е. 29, 43, 46, 51, 55, 146

голубица 37

Горнзи ^русалим 101

Гостол>убл>е Аврамово 101, в. Авраам

Grabar А. 4, 18, 89, 99, 127, 129, 165

Грац, Земал>ски музе), Милштетер Генезис, Cod.

VI/ 19, писан на старонемачком )езику 126,

133

Грачаница, манастир 19, 61, 63, 64, 75, 77, 78,

83—90, 92, 97, 99, 101, 103, 112, 139, 143,

144, 164

икона Христа са апостолима и митрополитом

Никанором 63

икона св. Феврони)е са жити)ем и митропо

литом Виктором 64

рукопис Пролог за лепьу половину године,

бр. 9 (32), 77

греси — уништен>е 96—98

TpHTopHje Богослов, св. 39, 42, 44, 47, 49, 50, 52,

58, 82, 90, 92, 93, 96, 98, 100, 101, 135, 153,

154

Tpnropuje ÄBojecnoB, св. 50

Григорще, инок и презвитер 86

rpnropHje Неокесари)ски, св. 152

Григорще Никомидщски 100

Григор^е Ниски, св. 39, 131, 135, 159

rpHropnje Цамблак, српски писац 118

Грозданов Ц. 43

Grondijs H. L. 47, 100

Tpyjnh P. M. 141—143, 150, 151

Давид, св. пророк и цар 11—13, 18, 22, 23, 34,

48, 90, 92, 94, 101, 104, 106, 139, 140, 161,

163, 164

са Христом на небу 160

noi<ajaH>e 11—13

испред Христа 160

ДавндовиЬ-РадовановиК H. 1, 2, 10, 12—14, 19, 31

Дамаскин Студит, епископ рендитски и литски,

грчки писац 84, 145—150

Данило, св. пророк 5, 11, 14, 16—20, 22, 23, 31,

33, 34, 63, 92,

Визита Ветхог денми 1,2, 13, 14, 17—20, 22, 31

Визи)'а из 8 главе аегове кн>иге 20, 31

Визи)а четири царства 20, 33

праслика je Христа 10, 11

у рову с лавовима 10, 11, 19, 31

Данило I, српски архиепископ 42, 55

Данило II, архиепископ српски и юьижевник 24,

29—31, 34—36, 44—46, 54, 61, 72, 80, 101,

103, 104, 117

Данило, српски apxHjepej 10

Данило, епископ у цркви Ризе Богородице у Би-

)ело) 57, 58

Данило, игуман манастира Дечана 61

Данилчев типик 45

ДаничиЬ Ъ. 44, 52, 101, 106

Дафни, манастир у Tp4Koj 93

Devresse R. 126

Дежевски сабор 60, 62

Деисис 3, 18

Delehaye H. 76, 117

Demus О. 93, 126, 127, 129—133

Der Nersessian S. 27

Detzel H. 5, 11

Дечани, манастир 9, 10, 19, 24, 26, 33, 35, 44,

54, 60, 61, 64, 77, 78, 83—85, 88, 97, 109, 111,

115, 118, 121—136, 139, 140, 143, 156

капела Св. Димитри)а 61, 118, 122, 125, 127

капела Св. Николе 60, 118, 122

рукописи: служабници бр. 122, 123, 125,

130, 132, 134, стр. 44

списи Теодора Студита, бр. 87, 24

Чти-MHHej за септембар — новембар, бр. 94,

124, 125

Чти-MHHej, бр. 95, 125

Didron M. 80

Didron—Schaefer 12, 14, 17, 78, 83, 93, 148

Diez E. 93

Димитрще Палеолог, деспот 123

Димитров, св. мученик 79, 80, 111, 117—125

циклуси 1 1 8

учи народ 1 1 8

пред царем Максими{аном 1 1 8

у тамници 1 1 8

чита Св. писмо 118

благосил>а Нестора 1 1 8

Борба Нестора и Ли)а 118, 119

Нестор yönja Jlnja 118, 120

Нестор пред царем 118

Смрт Нестерова 118, 120

Смрт св. Димитров 118, 120, 123

Погреб св. Димитрща 118

Молитва архиепископа JcBceeuja моштима

св. Димитрща 118

да)е милостшьу сиромашнима 118, 119, 124

Молитва Богу 1 1 9

Мучеништво 1 20

Епарха Илирика уносе у храм Св. Димитров

120, 121

спасава Солун од глади 122, 124

подиже палу кулу града Солуна 122, 124

брани Солун од Словена и Кумана 118, 122,

123

y6nja цара Кало^ована 124

Визи)а Илустрща о анйелима Kojn доносе

налог св. Димитрщу да напусти Солун

123, 125

заштитник Солуна 117

прстен св. Дим!ггри)а 120

халаива св. Димитров 121
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Св. Димитров, црква у Солуну 117, 120, 121,

124

Диоклеци)'ан, римски цар 75

Диониси)'е Ареопагит, св. 39, 50, 51

Дионисще из Фурне 80, 148

Диоскор, отац св. Варваре 69, 74

диптих 51, 54, 55

Дева Mapuja 102, 137, 152—155

Дмитревский Ив. 6, 8, 18, 48, 54

Дмитриевский А. 87

Добрун, манастир 61

догматик петог гласа 151—154

Dölger F. 140

Доментшан, jepoMorax и српски писац 42, 46, 117

Дон>а Каменица, црква 78

Dostál А. 100

Драгалевци, црква у Бугарско) 4

Драго)ловиЬ Д. 127

Драгослав (Никола) ТутиН 109, ПО, 115

Драгутин, српски i<pajb 60

устоличенье 60, 62, 65

Драчка митрополита 57

Дрво живота у pajy 132, 136—139, 158, 159

праслика Христа 137, 158

праслика евхаристщ'ских дарова 137

Dufrenne S. 27

Дух Бож)и у облику голуба 129

Душан, крал, и цар српски 60, ПО, 124, 150

ДушаниК Св. 63

1)акони, служение 11

Ъур^еви Ступови код Новог Пазара, манастир,

капела крала Драгутина 60

Ъурии В. J. 30, 40, 41—46, 54, 55, 57—61, 63,

64, 67, 78—80, 83, 89, 90, 92, 93, 95, 101,

ПО, 115, 118, 127, 163, 164

ЪуриЬ С. 130

Ева, прама)'ка 14, 86, 90, 92—94, 96, 101, 103,

105, 107, 108, 126, 127, 132, 136, 137, 139,

141, 145, 154—156, 159

Стваран>е 128, 132

Изгнаше из paja 136, 137, в. Неде.ъа сиро

пусна

праслика Богородице 132, 137, 154

праслика црква 132

Христос je Bpaha у нови живот 154

Евпракси)а, св. мученица 78

Евстапче Драчки 7, 8

Евтимще (Левтими)е), бугарски патриарх 76

Евтихще, монах, оснивач манастира Дохщара на

Св. Гори 146

евхаристща 6, 23, 51, 87, 102, 103

веза са славл>ен>ем Ускрса 102

приношение 5—7, 49, 50, 53

приношение Св. TpojHiw 7, 8

Египат 152, 153

Едем (paj) 153

Eisenhofer 57

Елифас Теманац 31

Емануил, в. Христос

Емилщан Светогорац 82

епископски престо (горн>е место) 57

Епифашф Кипарски, св. 39, 43, 68, 154, 165

Слово на Велику cvöoTy 92—100, 104, 106,

160

Ермитл'а, сликарски приручник 148

Esche S. 136

Еуфраз^е, епископ Пореча 56, 57

дете 57

Ефнми]а, св. мученица 72, 78

жене Старог завета, имена 93

Женик-Христос, в. Христос

живе личности, сликаье 56, 59—62

ЖивковиК Б. 40, 44

ЖивковиК 3. 40

Живо]иновиК М. 77

Жича, манастир 3, 59

Жртва Авраамова, в. Авраам

Загреб, Архив JyrocriaBeHCKe академще знаности

и yMjeTHocTH, рукописи:

Грачанички пролог-MHHej за септембар—но-

вембар, бр. IIIе 24, 78

Грачанички пролог-MHHej за децембар—ав

густ, бр. IIIo 22, 78

Зборник Владислава Граматика, бр. III* 47,

127

Панагирик, зборник празничних омилща за

март—август, бр. IIIе 19 (МихановиЬев

Хомилщар) 100, 104, 106

3axapuje, св. пророк 63

Захарщино ка^еше 1 3

Земен, манастир у ByrapcKoj 4, 75, 77

земл,а 160—162, 164

персонификашца 59, 130, 160, 164

Зигабен, византи)ски писац коментара на Св.

писмо 161

зми)а — 1)аво 137, 139

Зосим-авва, св. пустин>ак 70

npH4enihyje Mapnjy Египатску 78

Иван, сии бугарског цара Ивана Александра,

приказ опела 163

Ивановнам. 26, 30, 42, 64, 75, 76, 78, 103, 109

Ивановъ П. 140

Ипьати)е Богоносац, св. 40, 42, 43, 45—47

игумани, сликан>е 61

Изгнанство прародителе из paja, в. Адам

Издгцство 1удино 111, 112, 115

иконе, поштоваше 26—29

Иларион, св. пустшьак 79

Иларион Дал.матски 28

Илиевски П. 84, 146

Илщ'а, св. пророк II, 111

Илустри;е, ви:ш j а 123

Иполит Римски, св. папа 104

UpaFumje, цар визанп^ски 60

Ирина, BH3aHTiijcKa царица 27, 77

Ирина, св. мученица 70, 72—74, 77

Ирина, жена Jonana II Комнена 77

Hpimej Лионски, св. 33, 97, 107, 132, 154

Иропи (nponuje), перещеки пророк 64

Исаврще, св. ^акон 1 1

Ilcaiija, св. пророк 4, 63, 86, 99, 104—106, 163

Исак, праведни 4, 19, 20, 36, 83, 92, 104—106,

161

праслика Христа 92

Исак Сирин, св. 24

Психи)'е, св. епископ )ерусалимски 157, 160—162

Испосница св. Joeaiia Рилског 149

Jaruh В. 151, 156—161

)аков, праведни 2, 36, 63, 83, 92, 93, 10-1—106,

161

борба с ангелом 83

198

http://www.balkaninstitut.com



JaKOB, св. апостол 112, 114

JaxoB, српски архиепископ 44, 45

Janin R. 75

JaHKOBiih H. Ъ. 74, 140, 142, 143

JacrpeôoB И. С. 109

}афет, син HojeB 35

JeB^eHuje, поп 63

JcRceBiije, епископ александри)ски или емески

104—106, 160

Слово о силаску ]ована Претече у ад 104—1 06

JeBceBHje КесариjcKn, византийски хроничар 161

JeBCTaTHje, архиепископ солунски 43, 123

JeBCTaTnje I, српски архиепископ 29, 44—46

JeBCTamje II, српски архиепископ 44, 45

JeBCTaTiije, цариградски патри)арх 43

JeBcraTHje Планида, св. мученик 79

JeBTHMHje Велики, св. пустшьак 26, 79, 80

jeflHHCTBo небеске и земалске цркве 56, 59, 65

Je3era«b, св. пророк 20, 63

]елена, света, ма)ка цара Константина Великог

68, 111

Jeлeнa Анжу)ска, српска крал>ица 60, 62 , 65

Jeлeнa, царица српска 60

}елисе), св. пророк 1 1

JepeMHja, св. пророк 63, 92, 105

Jepoлим ЗагуровнЬ, српски штампар 44, 154

Jerphanion G. 68

Иерусалим небески 101, 164

Jecej, св. пророк и отац цара Давида 1 1

}ефросини)е, игуман манастира Добруна 61

}ефтими)е Велики, св. пустинъак 79, 80

JoaKHM, apxnjepej српски 10

JoaKHM, игуман манастира Крушедола 63

JoaKHM, отац Богородичин 50

JoaHHKnje I, српски архиепископ 42, 44—46, 55

JoaHHKHje, архиепископ и први српски narpujapx

59, 61

Job, монах хиландарски 24

JoeaH, св. апостол и |еванЬелист 4, 5, 27, 112, 114

JoeaH, солунски архиепископ 122

)ован, свети, евхаитски митрополит 17

}ован Дамаскин, св. 17, 26, 80, 81, 86, 94, 97,

100, 102, 106—108, 129, 132, 137, 143, 152,

153, 157—159

JoeaH Егзарх бугарски, писац 127, 140, 156

}ован Златоуста, св. 8, 39, 42, 44, 47, 49, 50, 52,

54, 58, 81, 88, 94, 96, 97, 100, 106, 135, 152,

157, 159, 161

JoeaH Каливит, св. 150

JoeaH Калохтенос, митрополит Тебе 43

JoBaH Крстител» и Претеча, св. пророк 4, 26,

27, 90, 92, 93, 101, 106, 113—115, 139

проповедао у аду Христов силазак у ад

89, 92, 93, 103—106

JoeaH Лествичник, св. подвижник 58, 80

JoeaH Милостиви, св. 39, 42

JoeaH Оливер, деспот српски 60, 150

сличност живота са ктитором манастира

Дохи)ара 150

JoBati Палеолог 146

JoBaH Постник 18

JoHa, руски jepapx 50

JoHa, св. пророк 11, 92, 93

Jocnja, цар jeepejcKii 93, 139

1осиф Песник, св. 4

Jocиф Прекрасни, праотац 30, 83, 92, 127

Joa^, преписивач кн>ига у испоеннци Св. Joпана

Рилског 149, 150

JycTHHujaH I, внзанти)ски цар 68

KajnH, син Аврамов 106, 127, 140

Ка)маковиН 3. 61, 148

Калайдович К. 2

КалениЬ, манастир 68, 80

Кало)'ан (Скило)ан), бугарски цар 124

Канон ангелу хранител>у 17

КарациК В. Ст. 142

Каролиншке библи;е 126

Катарина, св. мученица 68, 72—74, 77, 78

Kaufmann С. М. 162

Кашанин М. 58, 59, 63

Keller G. 127

KnjeB, Св. Софи)'а, катедрала 78

Künstle К. 5, 11, 84

Кипар, Саламина, град 68

Киприан (Керн) 6, 8, 13, 51, 55, 88, 102

Кипрщан Картагенски, св. 36, 106

Кир, цар перси)ски 33

Кирил, св. патри;арх )ерусалимски 6, 51

Кнрил Александрадски, св. 39, 41, 44, 45, 46,

50, 96, 106, 159, 163

Кнрил Туровски, руски епископ и писац 2

Kirchen J. 16

KnayflHje, архиг)акон из Пореча 57

Климент Александр^скн 91

Климент Охридски, св. 43

Кметовци код Гкилана, Св. Варвара (Св. Дими-

Tpuje), црква 76

Кн>ига живота 16

Козма MajyMCKH, св. песник 159

Kojnh Jb. 148

КомненовиЬ H. 2

Кондаков H. П. 33

Конста, отац св. Катарине 73

Константин VI, византийски цар 27

Константин, руски митрополит 7

Константин Велики, св. цар 67, 74, 81, 111

Константин Кавасила, охридски архиепископ 43

Константин Филозоф, српски биограф 118

Константин Хлиарен, цариградски naTpiijapx 7

Kopah В. 76

Косиниати на острву Родосу, Богородичин источ

ник, црква 133, 134

KocTHh П. ПО, 111, 115

Костур (Кастори)а) у Грчко), Св. Врачи, црква 3

Св. Никола Каснички, црква 3

Св. Стефан, црква 3

Coumbaravi-Pansélinou N. 43

Красносельцев Н. 18

Kraus F. X. 12, 134

Крмчи)а 59

Krumbacher К. 29

Крушедол, манастир 63, 107

Крштен>е Христово 102, 111, 112, 114, 115, 135,

166

Ксингопулос A. (Xyngopoulos А.) 118, 119, 122—

124, 164

ктиторско право 65, 66

Куенка, место у Щпани)и, катедрала, диптих

реликви)ара

Богородица са 14 светаца 62, 63

Христос са 14 светаца 62, 63

Кузмин А. Г. 163

Купина неопалима 83, 151, 153

праслика Богородице и Христа 153

Курбиново, Св. Ъорг)е, црква 68, 74, 77, 78

Кучевиште, манастир 10, 148

Лав III JepMeHHH, визанпчеки цар 26—28

Лав VI Мудри, византщеки цар 39, 60, 69

Лавра св. Саве ОсвеНеног у Палестини 28
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Лазар праведни, св. 1 1

Лазар, свети, кипарски архиепископ 43

Лазарев В. Н. 78, 92, 93, 99, 143, 163, 164

ЛазовиЬ Р. 64

Ламех, старозаветна личност 127

Lange R. 89, 143

Lassus J. 128—132

Лебедев А. П. 8, 10, 51

Ленинград, Ермитаж 93

Служабник бивше Духовне академи)е, бр.

518, 87

Служабник, бр. 524, 87

Леонтгп'е, префект Илирика 117, 120, 122

лепота, телесна 73

душе 73

Лесковец код Охрида, Св. Вазнесмье, црква 75,

77

Лесново, манастир 26, 60, 78, 83—85, 88, 142,

145, 146, 148, 150, 160, 164

циклус Чуда архангела Михаила 149

Лествица Яковлева 2, 83

Ли), гладщатор 119, 120

ЛикишОе, отац св. Ирине, 73

литурпца 7, 17, 23, 54, 86, 88, 90, 101, 102, 139

Апостолских установа 9, 1 1 , 99, 102

Василща Великог 6—9, 17, 40, 47, 49, 51,

53, 55, 86, 87, 97, 99, 100, 102, 139, 157

JoBaim Златоуста 6—8, 17, 40, 45, 47, 49,

53, 99, 102, 139

1аковл>ева 9, 13, 102

Маркова 102

Пре^еосвеКених дарова 47

анамнеза 17, 23

канон евхаристи)е 7, 86

зема.ъска 102

небеска 102

Логос-Христос Творац света 126, 127, 131—135

Лоза Jecejeea 61, 84, 88

Лоза НеманэиЬа 61

локални епископи, сликан>е 56

Лонгин, феромонах и зограф 64, 139

Лондон, Британски музе)', рукописи:

Каролиншка Библи)а, Add. 10.545, 126, 133

Котонова (Cotton) Библн/а, бр. Otho В VI из

VI века 126, 133

Псалтир цариградског манастира Студита,

Cod. Add. 19.352 (1066. год.) 26

Луг, острво, метох манастира Дохщара 146

отрок проналази злато 146, 147

Лука, св. {евангелист 4

ЛукиЬ М. 116

Луп, слуга св. Димитр^а 119, 120

Lucchesi—РаШ Е. 89

Л>убинковиЬ Р. 1, 41, 45, 54, 55, 64, 75—78,

104

Л>убл>ана, Универзитетска библиотека

Супрасшьски зборник чти-MHHej, Cod. Сор.

2, 100, 145

Л>уботен, Св. Никола, црква 5, 8, 54

Л>утиброд у EyrapcKoj 18

Мавриюп'е, византийски цар 123

МазалиН Ъ. 148, 149

Ма)'нц, катедрала, бронзана врата 127

Макари)е, руски митрополит 49, 52, 65, 145,

146, 150

Макари)е Египатски, св. пустшьак 26, 82

Макарще СоколовиЬ, српски патри)арх 30

Македонско царство, симбол 33

Максим БранковиЬ, митрополит београдски и

сремски 50

Максим Исповедник, св. 26, 80

Максимщан, римски цар 68, 69, 111, 119

Mâle Е. 84

мали вход 40, 47, 58, 100

Малицкий В. Н. 33

MaHacuja, манастир 42, 80, 163, 164

мандорла 15, 107, 112, 114, 127, 129, 131—134,

141

Мано-Зиси Ъ. 77, 124

Мано^о I Комнен, византийски цар 7, 8

Мануил Холоболос, византи)ски песник 59

Маргарит, зборник састава JoBana Златоустог 24

Mapnja Ангелина Дукена Палеологина, супруга

Томе Прел>убовиЬа 62, 63, 65

Mapnja Египатска, св. 70, 78

причешЬе 78

Mapnja, сестра васкрслог Лазара 1 14

Мари)ан, епарх Илирика 120, 121

Марина, св. мученица 76

Маркщан, византийски цар 70

Марко Крал>евиЬ, краль српски 118

Марков манастир код Скошьа 78, 118

Марта, сестра васкрслог Лазара 114

Мартин из Ноле 59

Маслев С. 124

Мате), св. апостол и jевангелист 4

MaTejwa, манастир 5, 8, 9, 54, 59—61, 75

Матка, манастир код Скошьа 75, 77

Маур, св. заштитник Пореча 57

Махмуд-паша Бушатли)а 1 1 1

МедаковиК Д. 63

Мелник у ÉyrapcKoj, Св. Никола, црква 5, 8

Менолог цара Васили)'а II 77

Menhardt H. 126

Меркури)'е, моравички епископ, смрт 44

Меркури;е, св. мученик 79

Месеснел Ф. 2

Месец, светило небеско 140—143

)ачина светлости 141

као цар или царица 142

кретан>е 142, 143

са владарскнм венцем на глави 142

паралела са животом човска 142

постанак 141

Mecuja в. Христос

Метеори у Грчко), Преображение, манастир,

крило диптиха 62, 63

Методи)е Патарски, св. 158

Методоце, св. словенски апостол 145

Migne J. Р. 1, 6, 8, 11—14, 16—18, 20, 27—29,

38, 39, 47—53, 59—61, 69, 72, 77, 78, 82, 86,

87, 91, 94, 96—102, 106—108, 117, 118, 120—

124, 152—154, 157—159, 161

MnjoBHh П. 59, 62, 63, 76—78

МиклошиК Ф. 44, 45, 58

Миконос у Киклади, Св. 1елена, црквица, икона

св. Димитри)а 119

Милаш Никодим 46, 147

Милешева, манастир 12, 68

Millet G. 8, 14, 18, 54, 79, 89, 93, 95, 101, 140, 148

Мило)евик M. С. 10, 55

МилошевиЬ Д. 17, 41, 43, 55, 62—64, 89, 148,

164

Милутин, српски крал. 45, 59, 60, 62, 65, 67, 100,

101, 104, ПО

МилжовиЬ-Пепек П. 19, 164

Мина, св. мученик 79

Минуци)ан, протектор 120

Минхен, Државна библиотека Cod. slaw. 4
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Минхенски псалтир 2, 9, 12, 19, 20, 33, 88,

105, 106, 108, 151—154, 156, 157, 159, 160,

162, 164, 165

Душа Христова у аду, композиция 106

илустращца догматика петог гласа 151—153

илустрацщ'а 23. псалма — рука Бояф са

душама праведника 160—166

натпис псалма 160—161

тумаченье псалма 161

употреба псалма на богослужен>у 162, 165,

166

илустраци)'а „Христос Bpaha у нови живот

Адама и Еву" 154, 155

илустраци)а „Христос првенац Бога Оца и

Богородице пружа руку спасен>а Адаму"

157—159

Христос ствара Адама 155—157

Мирикам, сестра Mojcnjeea и Аронова 151

МирковиК Л. 9, 11, 12, 14, 16, 22, 38, 40—42,

46—48, 50, 53, 56—58, 60, 63, 72, 74, 75, 78,

80, 86, 89, 98—100, 102, 117, 118, 140, 145,

148—151, 162, 164

Мироносице на Христовом гробу 90

Мистра, град на Пелопонезу, Митрополи)а,

црква 18, 118

Перивлепта, црква 95

Митрофан, св. цариградски патри)'арх 43

Михаило Акоминат 5

Михаиле, св. архангел 60, 88 , 94, 106, 140, 145,

146

Избавлю Цариград од Агарена 150

чуда на иконама 148

чуда у Леонову 145—150

Чудо у манастиру Дохщару 145—148

монаси баца;у отрока у море 147

спасава отрока из мора 147

монаси моле onpourraj 148

Михаило I Рангава, визанпцски цар 27

Михаило III, византщски цар 67

Михаило VIII Палеолог, византщ'ски цар 44

Михаило JoBaHOBHh, митрополит београдски и

српски 46

Михаило Солунски, ретор 7, 8

Михаило XoHnjaT, атински архиепископ 43

МихановиКев Хомилщар, 100, 104, 106

Модена, катедрала 127

MojcHje, св. пророк и во!)а jeepejcKor народа 9,

11, 13, 63, 92, 111, 151—153, 156

Бог му се )авио 153 ..

раздва^а воду Црвеног мора 152

MojcHje Етиошьанин, св. 84

Моле В. 142

Molsdorf W. 2, 84

монахшьа се моли Богородици у Бело) цркви

каранско) 62

монаштво и мучеништво 79—82

Монреале, катедрала, Ствараи.е света 127, 129—

133

бронзана врата 127

Морача, манастир 42, 43

параклис Св. Стефана 42, 55

икона са чудима архангела Михаила 148

море 160, 161

Москва, Државно-истори)'ски ЩЖ), рукописи:

ТомиЬев псалтир, бр. 2752, 155, 156, 159

Чуда архангела Михаила од Пантолеонта,

Закона и хартофилакса 150

Ле&инова библиотека, Псалтир из збирке

П. И. Севастьянова 154

Мочульский В. 141, 142

Мошин В. 77, 78, 100, 101, 104, 145

Муретов С. Д. 6, 8, 12, 54, 87, 88

Mouriki D. 26, 27

мученице венчане царском круном 73

мученице, стубови цркве 74

мученици с венцима 56

мучеништво крвл>у 81, 82

савешЬу 81, 82

Навуходоносор, вавилонски цар 31—34

Нагорий Д. 85

Натан, пророк 11—13

Небески ^русалим 9, 164

Неверован>е (Осезанщ'е) Томино 63, 65

Невесте Христове 67, 72—74

Недыьа (Кириакиа), св. мученица 69, 73, 74, 78

Недел,а, дан Господки, славл>ен>е 102

дан Христовог васкрсеша 74

Недел>а месопусна 17

Недела православлл 29

Недел>а светих отаца 93

Недел>а светих праотаца

Недел>а сиропусна о изгнан>у Адама и Еве из

paja 138, 139, 159, в. Адам

Недремано око 164

НенадовиК С. 67, ПО, 115

Неофит, игуман манастира Дохи)'ара на Св.

Гори 146, 147

Нередица, црква Св. Спаса 2, 4, 5, 18

Нерези, манастир 2

Нерукотворени образ Христов 28, 114

Нестор, св. мученик 118—120

Никанор, митрополит грачанички 63, 64

Никанор, патри)арх српски 10

HHKeja, црква Успение Богородице 99

Никифор Василаки, професор 8

Никифор I, визанпцски цар 27

Никифор Вотани)'ат, византийски цар 146

Никифор Исповедник, св. narpujapx цариград

ски 26, 28

Никифор Калист, византийски историчар 104

Никифор Фока, византщски цар 146

Никодим, архиепископ српски 1, 9, 22, 42, 54,

118

Никодим, патрщ'арх српски 10

Никодимово апокрифно jeBaHÎ)en.e 89, 95, 100,

101, 106

Nicol D. 62

Никола Кавасила, византийски богослов 47—48,

50—52, 86, 98

Никола из Мире, св. 40, 44, 47, 50, 62, 64, 65,

84, 109, 114, 119

враЬа вид Стефану Дечанском 64, 118

Никола), apxHjepej српски 10

НиколиК Р. 41, 42, 44—46, 55, 164

Никольский К. 17

Никольский Л. 148

Никомиди)'а, епископско седиште 69

„Никтоже достоин", молитва 6, 8, 12, 23, 53—55,

100

нимб са троугластим крацима 134, 155—157

симбол Св. Тро)ице 134, 155, 157

Нова Павлица, црква 80

НоваковиК Ст. 75, 76, 140—142

Новгород, Спасово-Преображенье, црква 78

Hoje, праведни 35—37, 92, 93, 127

бере грож^е 35

жртва 37

ковчег, праслика Богородице 36

пи)'анство 30, 31, 34—37

праслика Христа 36, 37

сцене из живота у манастиру Дечанима 35
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оган. вечни 22

опьена река 14, 16—18

ограда paja 14, 16

Октатеуси, грчки рукописи:

Vat. gr. 747 из XI века 126, 128—131, 133

Vat. gr. 746 из XII века 126, 129, 130, 132,

160, 165

из Смирне из XII века 126, 128—133

из библитеке Capaja у Цариграду из XII

века 126, 128—133

Фиренца, Библиотека Лауренщцана, Plut.

V 38 из XI или XII века 126, 128—133, в.

Рим, Смирна, Цариград и Фиренца

Оксфорд, Библиотека Ьодле)ана (Bodleian Lib

rary), рукопис Цедмонс Генезис 126, 128

Cod. gr. Th. f. 1 из XIV века 123

Окутьев H. Л. (Okunev N. L.) 41, 60, 75, 76, 78,

84, 88, 145, 164

олтар 98

ocBeheibe 52, 53

Omont H. 75, 90, 92, 93

Onasch K. 76

Онуфраде, св. пусппьак 26, 80

опело, световшака 162, 164—166

Радослава, ерпског крал>а 163

Ивана, сина бугарског цара Ивана Алек

сандра 163

орао (двоглави) 160, 164, 166

са венцем у кл>уну 165

Ориген, црквени писац 107, 127, 156

Orlandos А. К. 43

Орлов М. И. 7, 78

Opyha Христових страдан>а 90, 95, 96, 98, 101

губа (сунЬер) 97, 98, 101

копле 97, 98

крет 98, 100, 101

трнов венац 98

Острогорски Г. 59, 62, 77

Отрант, катедрала 127

Охрид, Богородица Перивлепта, црква 33, 164

Мали св. Врачи, црква 43

Св. Димитрще, црква 77

Св. JoBaH Канео, црква 43

Св. Константин и )елена, црква 9, 75, 77, 78

Св. Никола Болнички, црква 164

Св. Софи)а, црква 2, 12, 19

ПавнЬ-Баста Б. 75

Павле, св. апостол 34, 46, 61, 62, 65, 71, 73, 111

Павле TnBejcKH, св. пустин>ак 26, 80

Павлин Мнлостиви, св. епископ из Ноле 59

ПавловиК Л. 45

Павловский А. А. 133

Пад Адама и Еве у грех 139, в. Адам

llajKHh П. 64

Ilajciije Jaifaeeau, naTpiijapx ерпски и биограф 1 1 8

Палеж, црква изнад манастира Студенице 75

Пале}а с тумачен>ем 137, 141—143, 156, 157

Палермо, напела Палатнна 127, 129—133

Panayotidi N. 43

ПаниК Д. 33, 67, 71, 72, 118, 123

Пантолеонт, Ьакон и хартофнлакс 145, 150

Париз, Национална библиотека, рукописи:

Асбурнхам Пентатеух из VII века 126

Par. gr. 510 Беседе Григор^а Богослова 75,

89, 90

Par. gr. 543 Беседе Грш-opiija Богослова 90,

93

Par. gr. 1208 Беседе JaKOBa Кокиноватског

160, 165

Par. gr. 74 Четворо)еванЬел>е 2, 4

Par. gr. 139 Псалтир 128

CiuiajcKH синаксар 75

Пасха 11, 17, 98, 10!, 102, 140, 143

пасхално jaribe 102

Пахоми|'е Велики, св. пустин>ак 61, 81, 82

Пелаги)а, св. мученица 78

Пелеканидис С. 3

Пелиново у Грблу, Св. Никола, црква 77

nepcnjcKO царство, симбол 33

персонификашф

ада 90, 93, 139, 143, 144, 160

греха 143

дана 128, 130, 133

земле 59, 130, 160, 164

жалости (меланхолще) 90, 97, 100

Месеца 130, 131, 140

мора 164

ноЬи 128, 130, 133

пуеттье 59

сатане 143

смрти 90, 95—97, 99, 100, 143, 144

Сунца 130, 131, 140

трулежности (пропадл>ивости) 90, 95—97,

100, 144

туте (потиштености) 90, 97, 98, 100

четири ветра 131

четири pajcKC реке 132

Петка (Параскева) Римска, св. мученица 69, 73,

75, 76, 78

сликане представе 75

Петка из Икотце, св. 75

Петка Трновска, св. 75

ПетковиК В. Р. 2, 8—10, 19, 26, 30, 31, 33—35,

54, 60, 61, 75—78, 80, 83, 84, 88, 97, 101, 103,

ПО, 112—114, 118—120, 122—125, 127, 128,

130—132, 134, 136, 139, 140, 143, 145, 150,

156, 164

ПетковиК С. 2, 35, 42, 43, 55, 76, 88, 107, 118,

139, 148

ПетровиК М. 156

Петровский А. 50

ПеЬка naTpnjapiuiija, манастир

Богородица Одигитри)а, црква 24, 26, 31,

42, 74, 75, 78, 80, 89, 103—106

Св. Апостоли, црква 1, 2, 5, 6, 8—12, 17,

18, 22, 31, 41, 42, 53—55, 58, 79—81, 114

Св. Димитров, црква 19, 22, 118, 122

припрата 30, 31, 33—36, 61, 77, 138, 139

рукопис Зборник, бр. 92, 24

Пива, манастир 88, 148

Чудо арханЬела Михаила у Дохи)ару 148

Пиза, катедрала, бронзана врата 127

IlHjaHCTBO HojeBO 30, 31, 34—37

Пнтагора, грчки филозоф 64

Платон, грчки филозоф 8

Плотин, архиепископ солунски 119, 123

Пл>евл>а, Св. Тро)ица Пл>евал>ска, манастир

рукопис Шестоднев JoFtaHa Егзарха, бр. 79,

127, 142

Петар Атонски, св. подвижник 26, 80

Петар, св. апостол 34, 61, 62, 65, 112, 114

Петар, св. руски jepapx 50

Петар Цетишски, св. 50

Победна песма 48, 97, 99

noKajaibe Давидово II—13

Покровский Н. 4, 5, 16—18, 20, 59, 89, 140, 142,

163, 164

Polivka Gj. 142

Попов А. 104

ПоповиК J. Сп. 6, 24, 27, 28, 40, 42, 57, 67—74,

76, 81, 82, 119

ПоповиК П. J. 75, 77, 78
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Пореч, Св. Еуфразще, базилика 56

Порфирьев И. Я. 95, 96, 137

Потоп, праслика крштеаа 37—38

праведници 162—165

Старог завета 101, 103

хорони праведника 163

Превлака, Бока Которска, Св. Архангел Михаило,

црква 57

Прелазак Jeepeja преко Црвеног мора 151—153

Премудрост 12, 157

сазида себи дом 85, 87

Преображение Христово 128, 166

преподобии — пустшьаци и подвижници 79, 81

Преспа, Св. Ахшнце, црква 57, 100

престо, симбол Богородице 152, 158

Прибил, жупан 61

Призрен, Богородица ЛЬевишка, црква 2, 33, 44,

67, 72—75, 77, 78, ПО, 114

Св. Арханг)ели, манастир ПО

Св. Димитрще, капела у Богородица Jbe-

вишко) 118, 123

Св. Ъорг)е, звана РуновнКа, црква 109

Св. Ъорг)а, саборна црква 1 10

КораКева црква Св. Николе 110

Св. Никола, капела поред Св. Архангела 1 10

PajKOBa црква Св. Николе ПО

ТутиЬева црква Св. Николе 109—111, 113—

116

Св. Спас, црква ПО, 115

ПричешЬе 17, 18, 51, 102, 162

апостола 58, 86, 87

npoKomije, св. мученик 79, 111

пророци 93, 100

имена 93

„Пророци су те, Богородице, надавили" 33

проскинеза 62—65

Ироскомидоца 1, 2, 5—9, 11—13, 18, 22, 23, 39,

42—44, 50, 51, 53—55, 58, 59, 61, 75, 78

па!)ен>е честица 50, 51, 54, 55, 58, 61

помжьан>е живих и умрлих 50, 51, 55

протезис, освеКеше 53

Прохор, патрщарх српски 10

псалми изабрани, на Велике празнике 165, 166

Псача, Св. Никола, црква 68

ПурковиН М. А. 75, 76, 101, 104, 110, 117

Раваница, манастир 80

Равена, Sant' Apollinare Nuovo, црква 9

РадовановиН J. 31, 42, 54, 55, 72, 130, 139, 143,

144

Радо)ичиЬ Ъ. 101, ПО

Радо]чиК С. 2, 12, 19, 30, 31, 40, 41, 44-^*6, 54,

55, 57—62, 64, 67, 75, 77, 78, 85, 88, 90, 103,

104, 106, 118, 120, 139, 142, 145, 148, 151,

164, 165

Радослав, крал> српски (монах JoeaH), приказ

опела 163

РадошевиК-МаксимовиК Н. 100

Разумовский А. 14, 20, 22, 23

Paj 14, 57, 132, 136—138, 153, 155, 157, 159, 160,

162—165

ограда paja 14, 16

четири реке 132, 138, 160, 162, 164—166

праслика Богородице 137, 158

PajKOBHh M. 98

Pacnehe Христово 111, 140

ратшщи, св. мученици 79—81

Рафаило, игуман ПеИке патри)"арши)е 10

Réau L. 84

Редин Е. К. 136, 142, 160, 165

Рим, Библиотека Ватикана, рукописи:

Vat. gr. 1162 Беседе Jai<OBa Кокиноватског

89, 155

Cod. Vat. Urb. gr. 2 Беседе такова Кокино

ватског 92

Vat. gr. 1613 Менолог цара Василща II 27, 77

Vat. gr. 746 Октатеух 126, 129, 130, 132, 160

Vat. gr. 747 Октатеух 126, 128—131, 133

Cod. Vat. Barb. gr. 372 Псалтир 27, 165

Vat. gr. 699 ХришКанска топографща Козме

Индикоплова 165

Хроника Константина Манасеса, бугарски

превод 162, 163

Св. Петар, црква 61

Римско царство, симбол 33

рипиде 99

Рог)ен>е Богородице 166

Pofcae Христово 102, 151, 153, 155, 165, 166

Розов H. Н. 156

Роксанда, супруга молдавског во)воде Алек

сандра 146

роса 83—85, 88

симбол eBxapiicTiije 85, 86—88

симбол Христа 83, 85—88

Рука бож1'а 57, 128, 129, 131, 133, 135, 164

са душама праведника 160, 162—166

рукописи, в. Бари, Београд, Беч, Болоиьа,

Визбаден, Грац, Грачаница, Дечани, За

греб, Ленинград, Лондон, Л>убл>ана, Мин-

хен, Москва, Оксфорд, Париз, ПеК, Пл>ев-

п&, Рим, Савина, Capajeeo, Света Гора,

Фиренца, Цариград и Цетинл.

Руно Гедеоново 83—88

симбол Богородице 83—86, 88

симболи 83—88

цег)ен>е симбол Христовог рог)ен>а 86, 88

Сава I, св. први архиепископ српски 1,2,6, 9,

18, 23, 39-^2, 44, 46-^8, 50, 53, 54, 57, 58,

61, 79, 88, 101, 117, 163

Сава И, српски архиепископ 40—42, 44—47, 49,

52, 55

успенл 45, 46, 58, 60

Сава, српски патрщарх 60

Сава ОсвеЬени (1ерусалимски), св. 26, 42, 45—46,

79, 80

Сава Псковски, св. 42

Сава Пустин>еначалник 42

Савина, манастир код Херцег-Новог, рукопис

бр. 21 Шестодневник Никона 1ерусалимца 127

Сакудин, манастир у Мало) Ази)'и 27

Салерно, палиото од слоноваче 127

Самуилова жртва 1 3

Сан цара Навуходоносора 22, 30, 31, 33—35, 37

Capajeeo, Стара црква, рукопис бр. 23 Зборник

127

икона Чуда архангела Михаила и Гаврила

148

— Улцетничка галери)а, икона Чуда архангела

Михаила и Гаврила 148, 149

Сатана (Ьаво), окиван»е 90, 94, 95, 100, 103—106

Sauer J. 84

Света Гора (Атос) 117

— Ватопед, манастир, реликиви)ар (ковче-

жиК) 119, 121, 122

— Велика Лавра, манастир, свитак (ротулус)

са текстом св. литургэде, бр. 2, 4—6, 9

— Дафни, Св. Никола, црква 146

— Дохи)ар, манастир 145—150

Пренос злата са острва Луга у манастир 147

живописан>е цркве 147
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пропалазак воде 147

сцене чуда архангела Михаила и Гаврила

146—149

— Протат, црква у Каре)'и 93

— Русик (Св. Пантеле)мон), манастир, ру-

копис Псалтир са тумачеаем 161

— Хиландар, манастир 11, 24, 45, 63, 65, 69,

80, 82—85, 88, 101, 104, 117, 124, 150

Св. bopîje, пирг 78

Xpycuja, mipr 45

рукописи: Златоуст посни монаха JoBa, бр.

392, 24

Маргарит, бр. 404, 24

Панагирик, бр. 473, 24

Поучени)а Теодора Студита, бр. 387, 24

Слова Исака Сирина, бр. 394, 24

Чти-MHHej или Панагирик, бр. 644, 24

Шестодневи бр. 188, 402, 403, 405, 414, стр.

127

Света Троица 7—9, 46, 48, 87, 88, 99, 102, 130,

134, 156, 157, 159

однос лица у Ствараау света 134, 156, 157

Северин Гавалски, визанпцски писац 127, 156

Северьянов С. 92—100, 104—106

Селевкща, град у Сирщи 71

Сергие, архиепископ 67—72, 75—77

Силазак Св. Духа на апостоле (Духови) 165

Силазак Христов у ад, в. Васкрселе Христово

Сим, син Hojee 35, 36

Симеон, српски apxnjepej 10

Симеон Метафраст, св. византщски писац 69,

72, 77, 145

Симеон Неман*, св. 41, 44, 46, 61, 80, 117, 163

Симеон Нови Богослов, св. 26, 36, 80

Симеон Солунски, византщ'ски литургичар 18,

38, 47, 48, 50—52, 57, 58, 87, 98, 99

Симеон Урош (Синиша), полубрат цара Душана

62

Симонида, жена крала Милутина 62, 65

Сина), Св. Катарина, манастир 68

Синодик 29

Сион, гора 161, 162

небески 161, 162

Сирмщ'ум 117

Сит, син Авралов 137

Скабаланович М. 93

CKHHiija 85, 87

СлщепчевиК Ъ. 101, 104

сликаае живих свештенослужителл и лайка

56—65

Словени onceflajy Солун 122, 123

Служабници: Божидара ВуковиЬа 44

Божидара Горажданина 44

ВиЬенца ВуковиКа 44

1еролима ЗагуровиНа 44

Служен>е св. литургщ'е 38, 41—49, 52, 53, 55,

57—59

Смирнов С. 35

ОгЬгаровъ Ив. 43

Соломон, св. пророк и цар jeepejcKii 90, 92, 101,

139, 164

Солун, Св. Апостоли, црква 163, 164

Св. Димитрще, црква 117, 120, 121

СопоКани, манастир 10, 38, 39, 41—45, 47, 49—52,

55, 58—61, 92, 93, 95

Св. Ъор^е, капела 42, 46

споллииьа припрата 78

Сотирих Пантевген 8

Софонще, св. пророк 139

Софроюце, св. патрщарх )ерусалимски 52, 70

Speck Р. 29

Сперанский M. Н. 145

Cpt) грешни, зограф манастира Дечана 124, 127

Срезневский И. И. 44, 58

Сретеле (Уношение Христа у храм) 157, 158, 159

CraBpaKiije JoeaH, хартофилакс 124

Стано)'евик Ст. 42, 72, 80, 164

Старац дана 2, 4—6, 17, 63, в. Христос Ветхи)

денми

Старо Нагоричино, црква 33, 43, 75, 77, 78

старозаветне праслике 13

сцене 30

старозаветни оци 93

naTpujapcH 103, 104

праведници 93, 95, 100, 104, 106—108

шнхова имена 93

цареви 103

праоцн 93

Staub А. 127

Стварашс света 30, 34, 126—129

циклуси 126, 127, 134, 135

ангела, духовних биЬа 129

йрви дан, Разви;ан>е небеског свода и Од-

ва;ан>е светлости од таме 127; дана и

ноЬи 129; неба и земле 129; Дух Бож)и

изнад воде 129

dpyîu дан, Ствараше небеског свода 129

шреНи дан, Стварале копна, мора и флоре 1 30

чешврши дан, Стварак>е Сунца и Месеца

(дана и нойи) 130

üeíüu дан, Стваран>е птица и риба у води

130, 131

шести дан, Стварале животин>а Koje живе на

земли 128, 131, 134

Стварале човека 128, 131

седми дан, Бог се одмара 132

Стваранье света прва три дана — праслике су

Христовог ро^еша, Крштмьа, Васкрсеша и

Св. Тро)ице 135

Стваран* Адама 128, 131, 132, 155, 156

Еве 128, 132

УчепЛе Св. Тро)'ице у стваран>у човека 134,

156

Stegmüller О. 41

Стефан, трговац 122

Стефан Дечански, св. крал српски 62, ПО, 118

св. Никола му враЬа вид 64

Стефан Палестински 69

Стефан Првовенчани, крал српски 46

Стефан Првомученик, св. 1)акон 80, 81, 84, 111

Stefänesku J. D. 84, 85, 105

СтефановиК Д. 52

Стоглави сабор у Москви 59

CTojaKOBHh А. 122

CrojaHOBiA Ъ. 140

CrojaHOBHh Jb. 1, 9, 30, 45, 53, 54, 63, 67, 101,

104—106, 109, 143, 150

Stornajolo С. 92

Страдан>а Христова 96, 101, 111, 140, 141

Stránsky А. 8

Страсна неделя 100

Страхинл, поп из Будимла, зограф 148

Страшни суд 14, 16—18, 20, 22, 23, 60, 128, 130,

140, 163, 164

Струга, Св. архангел Мнхаило, пеКинска црква

75, 77, 78

Strzygowski J. 3, 9, 12, 19, 20, 33, 107, 108, 126,

151, 154—156, 158, 160, 165, 166

Студеница, манастир, Богородичина црква 12, 93

Радославлева припрата 163, 164

Студитски типик 29

СуботиЬ Г. 19, 43, 75—78, 118
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Сунце 140—143, 146, 149

залазак везан за смрт и ад 143

као цар и бог 142

кретан>е 142, 143

са венцем владарским на глави 142

кругови око Сунца 141

пархели)а 140

помраченье 140

постанак 141

Супрасал,ски зборннк чти-мине) 100, 125, в.

Л>убл>ана

СуКевица, манастир у Молдавией 84

Schnemelcher W. 101

Сырку П. 151

Talbot Rice D. 128

TapacHje, св. цариградски naTpiijapx 24

ТасиЬ Д. 54, 79, 80

ТатиН Ж. 11, 80, 118

ТатиН-Ъурик М. 10, 62, 64

Текла, св. мученица 71, 73, 74, 77, 78

Темниковский Е. 46

Теодор Стратилат, св. мученик 79, 80, 135

Теодор Студит, св. 13, 24, 26—29, 81

врлине Нзегове 29

Писмо Платону о поштовашу икона 28

пренос Mourmjy 26

смрт 28

сцене из живота 26, 27

списи (дела) 29

Теодор Тирон, св. мученик 79, 80

Теодора, св. византийка царица 67

Теодора, св. мученица 78

Теодорит Кирски, црквени писац 12, 33, 83,

85, 161, 162

Теодоси)а Цариградска, св. мученица 67, 73, 74,

76, 78

Теодоси^е Велики, св. пустишак 79

Теодостце, српски кн>ижевник 117, 124

Теодула, св. мученица 78

Теофило, византийски цар 67

Tikkanen J. J. 126, 128, 133

Тимоте), св. ученик апостола Павла 70

Тихикос, свети, кипарски архиепископ 43

Тихон Кипарски, архиепископ 43

Тома, св. апостол 63, 65

Тома Прел>убовиК, деспот српски 62, 63, 65

ТомековиЬ С. 43, 56, 57

Tomic-De Muro V. 62

ТомиК С. 42, 164

ТомиКев псалтир, в. Москва

ТомовиК Г. 109

топла вода, сипан>е у путир 87

Топографща Козме Индикоплова 142, 143

Торчело код Венеци)'е, катедрала 92, 93

Три младиЬа у огшено) пеКи 11, 19, 20

Трисвета песма (Трисагион) 40, 45, 47—50, 52,

55

Трифуновик Ъ. 45, 58, 165

Трново, Св. Петар и Павле, црква 10

Троицки С. 66

Тро)ица Света, в. Света Тро)ица

Тутин, Св. Петар и Павле, црква 17

Thalhofer V. 57

Theophilos Ioannu 119

Ъирило и Методач'е, св. словенски апостоли 145

ЪоровиЬ-ЛэубинковиК М. 1, 64, 76, 78

У гробу телесно, у аду с душом као Бог 107

Ула), река 20

Underwood Р. А. в. Андервуд П. А.

Ури)'а Хете)'ин 12, 13

Урош I, српски крал> 38, 41, 49, 60

Урош, цар, син цара Душана 60

Ускрс 11, 94, 99—102, 140, 141, 143, 144, 165

веза са евхаристщом 102

на{важни)°и празник 101

славл>ен>е 102

средиште богослужен>а 103

Успенский В. 141, 142, 156

Успенский П. 146, 147

Успенский Ф. И. 8, 10, 29, 121, 126, 128, 129, 131,

132

Успеае Богородице 33, 60, 90, 111, 115, 128, 165

Фар.чаковский Б. В. 27

Февроши'а, св. мученица 64, 78

Феодотов Г. 46

Фер)анчиК Б. 117, 150

Физиолог 165

Филарет, архиепископ черниговски 17, 29

Филип Московски, св. 50

Фиренца, Баптистери)ум цркве Св. Фраше 127,

128, 133

Библиотека Лауренци)'ана, Октатечтс, грчкн

рукопис бр. Plut. V 38, 126, 128—133

Фокида, Св. Лука, манастир 78

ФолиК M. 1 16

Фос X. (Voss H.) 126

Fra2er M. 127

Frend A. M. 126

Hadermann-Misguich L. 68, 74, 76—78

Hallensleben H. 89, 90

Хам, син Hojee 35, 36

Hammann-Mac-Lean R. 89

Харисщадпс M. 156, 158, 160

„Хвалите Господа", сцена 60, 130, 142

Heinisch Р. 86

Heisenberg А. 59

Хелиодор, св. први епископ Торчела 57

Hennecke Е. 101, 106

Herrad von Landsberg, опатица 126, 127

Херувимска песма 6, 8, 12, 47, 53, 54, 100

Хетимаоп'а 90, 96, 98, 100, 101, 139

са оруЬима страдаша 90, 98, 99, 101

Хиландар, в. Света Гора

Хилдесха)м, катедрала, бронзана врата 127

Хиос, Неа Мони, црква 93

Хлудовл>ев псалтир 33

Horms Deliciarum Хераде из Ландсберга 126,

127

Христов силазак у ад, в. Васкрсен>е Христово

Христос 14, 26, 27, 47, 49, 50, 56—58 , 60—64,

68, 69, 72, 81—83, 85, 86, 90, 93, 95, 98, 99—

107, 111—116, 119, 126—129, 131—137,

139—141, 143, 152—158, 161—163

Apxnjepej 6, 53, 54

Великог савета анЬео 1 1 4

Ветхи) денми 1—9, 13, 14, 16, 17, 23, 53, 63,

129

др\ти Адам 154

Еманунл 3, 4, 8, 54, 83, 86, 88, 133, 135, 137,

138, 152, 153, 155

Женик 72, 73

Живот и Животодавац 132, 133, 154

Jarifae 6, 72, 80, 106, 153, 102

Качен 33, 34

205

http://www.balkaninstitut.com



Логос 107, 108, 126, 127, 153, 154, 158, 159

MecHja 56, 57, 135, 137

Мудрост (Премудрост) 12, 102, 157

Пантократор 26, 27, 29

Пастир 6, 92, 106, 153

Светлост света 128

Судила 17, 18, 22, 60

Сунце правде 94, 130, 140, 141, 143, 144

Творац света 127—135

Цар 15—17, 94, 105

Чувар призренски 67

био je у гробу телом, у аду с душом 94, 98,

105, 107

други долаэак 15—18, 20, 23

¡aii.i.aibc после васкрсен>а 128

крстом руши ад 93, 94, 105

оваплоКеше 83—88, 132, 135, 152—154, 158,

159

првенац Бога Оца и Богородице 157—159

престо (славе) 16—18, 22

проповед у аду 91

poljeibe 18, 135, 152—155, 158

руши врата ада 92—94

са апостолима 63, 64

ствара Адама 131, 132, 155—157

страдание 96, 101, 102, 114, 140, 141

у слави 15, 16, 18

уводи Адама у врт Едемски 132

цареви старозаветни 103

Цариград 68—70, 78, 124

Топкапи capaj, библиотека, Октатеух, Cod.

8, 129—133

Бакарна Kannja 67

Пантократоров манастир 27, 77

Студитски манастир 26, 28

типик 29

избор игумана 27, 29

Св. Анастасий, манастир 67

Св. Ирина, црква 70, 77

Св. Петка (Параскева) Римска, манастир

69, 75

Св. Софи)а, црква 60

Хора (Kaxpiija uaMuja), црква 93, 163, 164

сабор 1 1 66. године 9

сабори 1156. и 1158. године 5, 7

царство духовно 33, 50, 51, 56

небеско 56, 57, 72, 73, 81, 102

Христово 14—18, 22, 23, 49, 72, 82

Цвети (Христов улазак у ]ерусалим) 111, 165

Цетинл, Митрополада, рукопис, Чти-мине) за

октобар, бр. 64, 125

Цетин>ски октоих петогласник, штампан око 1494.

год. 142, 154

Црвено море 151—153

праслика je Богородице 152

црква земал>ска 23, 47—50, 52, 54, 56, 65, 99

небеска 23, 48—50, 52, 54, 56, 65, 74, 99

Чернигов, црква Христовог Преображена 78

четири царства, симболи 20, 33

ШевиЬ М. 49

Шестоднев, JoeaHa Егзарха бугарског 1 27, 140, 1 56

писци Шестоднева 127

Шупут М. 30

Шчепкина (Щепкина) М. В. 155, 156, 159
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Сл. 1. Манастнр НсЬка naTpiijapiunja, црква Св. Апостола, ниша

протезиса: архиепископ Apceinije I, ктитор храма, служи про-

скомидщу, око 1260. године

Сл. 2. Црква Св. Апостола, протезис: св. Сава Српски служи

проскомидщу, око 1260. године

Сл. 3. Црква Св. Апостола, протезис: BeTXHj денми. Агнец и два

архангела, св. Сава и Apcemije I Сремац, око 1260. године

Сл. 6. Црква Св. Апостола, протезис: Пророк Данило из Визите небеског

царства и Страшног суда, детал> композитов
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Сл. 4. Црква Св. Апостола,

протезис: св. пророк Да-

нило у рову с лавовима

Сл. 5. Црква Св. Апосто

ла, протезис: Архан1)ео

враЬа мач у корице, детал»

сцене Пока)ан.е Давидово
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Сл. 7. Црква Св. Апосто

ла, протезис: Група ан

гела лево од Христа, де-

та.ъ Данилове визи(е не-

беског царства и Страш-

ног суда. Испред ангела

je ограда paja

Сл. 8. Црква Св. Апосто

ла, протезис: Група ан-

Ьела десно од Христа,

деталэ 'Данилове BH3iije

небеског царства и Страш-

ног суда
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Сл. 14. Манастир Сопо-

Ьани: српски архпеппско-

пи ApceHiije I и Сана II,

севернн зид олтара

Сл. 15. Бела црква каран-

ска, сокл олтарске апсиде:

презвитер Teopraje Ме-

дош и други свештеник,

1340—42. године
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Сл. 18. Богородица Л>евишка: непозната светица, на)ве-

роватни)е св. Катарина

Сл. 19. Богородица .Ъевншка: св. Варвара
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Сл. 21. Богородица

.ТЬевишка: св. Пет-

ка

Сл. 23. Богородица

.Ъевишка: св. Те-

Сл. 24. Света Гора,

манастир Хиландар,

источни зид jy>KHe

певннце: св. вели-

комученици-ратни-

ци : Димитри)е, Про-

Koniije и JeBcraTHje,

око 1318—20. год.
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Сл. 25. Манастир

Хнландар, западни

зид jy>KHe певннце:

св. преподобии Тео-

досще Велики, Ар-

eeHiije Велики и Ан-

тони)е Велики, око

1318—20. године

Сл. 26. Манастир

Хиландар, источни

зид северне певни-

це: св. великому-

ченнци-ратннци Ге-

oprnje, Теодор Ти

рон и Теодор Стра-

тилат, око 1 3 1 8—20,

преслнкани 1 804.

године
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Сл. 27. Манастир

Хмландар, западни

зил, северне пев-

ннце: св. преподоб

ии Сава JepycamcM-

ски (ОсвеНени). JeB-

TiiMiije Велики и Ге

расим .1орданскн,

око 1318—20, пре-

сликани 1 804. го

дине

Сл. 28. ПеЬка патри)арши)а, црква Св. Апостола, jy>KHa певница, )ужни зид: св. великомучениц»

ратницн Теодор Стратилат, Теодор Тирон и Меркурше, треКа четвртнна XIV века
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Сл. 29. Света Гора, манастир Хиландар, прнпрата: Руно Гедеоново, око 1 3 1 8—20,

пресликано 1804. године
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Сл. 33. Манастнр Грачаница: Васкрсеше Христово (Силазак у ад), детал> фреске, Христос, старозаветнн

праведници, ан!)ели и хетнмаси)а, око 1320. године
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Сл. 34. Света Гора, манастир Хиландар: Васкрсен>е Христово (Силазак у ад), око 1318—20, пресликано

1804. године
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Сл. 35. ПеЬка naTpujapiiiiija, црква Богородице Одигитри)'е: Васкрсеше Христово (Силазак у ад), пре

1337. године
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Сл. 36. Мннхен, Државна библиотека, Минхенски псалтир,

Cod. slaw. 4, fol. 228г: Силазак Христов с душом у ад,

,чини)атура, последжа четврт XIV века
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Сл. 38. Манастнр Дечанн,

иараклис Св. Димитри)а:

Св. Димитрщ'е ца\е ми-

лоспньу (?), десни део

сцене пре 1350. године

Сл. 39. Манастнр Дечанн:

Св. Димитрще ;jaje ми-

лостшьу (?), леви део ком

позитов пре 1350. године
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Сл. 42. Манастир

Дечани: Св. Дими

тров подиже сру-

шену кулу града

Сол\на

Сл. 44. Манастир

Дечани: Први и

други дан Ствараша

света. Христос раз-

ви)а небески свод,

Ствараше светлос

ти, Творац oflßaja

светлост од таме и

ствара дан и ноК и

Стваран,е небсског

свода, пре 1350. го

дине

Сл. 45. Манастир

Дечани : ТреКи ,

четврти и петн дан

Ствараша света:

Стваран>е копна и

мора, Стваран>е

флоре, Стваран>е

Сунца и Месеца

(дана и Hohn), Ства-

р.ш.с птица и риба

Сл. 43. Манастир

Дечани: Вили л И-

лустрща о анЬелима

ко)и доносе налог

св. Димитри)у да

напусти Солун
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Сл.46.МанастирДечани:ШестиданСтваран>асвета:Стваран>еживотинкаi<ojeживенаэемл>и,Стваран>еАдама,ХристосуводиАдамаувртЕдемски

иСтваран>аЕве(сликалево)
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Сл. 49. Манастир Дечани: Ан^ели носе

Сунце h Месец, детал, Васкрсек.а

Христовог

Сл. 50. Манастир Лесново: Чудо ар

хангела Михаила у Дохи|ару — монаси

исповеда)у грех и моле onpourraj, очу-

вани детали фреске, 1349. године

Сл. 51. Минхен, Државна библиотека.

Минхенски српски псалтир, Cod. slaw.

4, fol. 227г: Илустращца догматика

петог гласа, последила четврт XIV века
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Сл. 52. Мннхенски српскн псалтир, Cod. slaw. 4, fol.

229г: Христос upaha у нови живот Адама и Еву

Сл. 53. Мннхенски српски псалтир. Cod. slaw. 4, fol.

157г: Христос ствара Адама

Сл. 54. Мннхенски српски псалтир, Cod. slaw. 4, fol.

1 60r : Христос првенац Бога Оца и Богородице пружа

руку спасен>а Адаму

Сл. 55. Мннхенски српски псалтир. Cod. slaw. 4, fol.

ЗЗг: Илустращ^а 23. псалма, рука Бож)а са душама праве

дника, paj, васе.ъена, земл>а и море

UU» j O-oNj 55

54
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ПОРЕКЛО ФОТОГРАФЩА: Рейублички завод за зашшишу сйомепика кулшуре

Cpóuje, Београд 1—8, 10, И, 16—23, 47—49; Народны музе], Београд 30—32; Галери;а

фресака, Београд 34, 35, 50; Д. ТасиН 12—14, 28, 29, 33; И. Ъор^евиН 37; Р. ГашиН 15.

ЦРТЕЖИ У ТЕКСТУ: Б. ЖивковиК 4—11; арх. Б. Ан^елковиН 12—14, 17;

М. МладеновиЬ 1—3; Д. ТодоровиЬ 15; J. Магловски 16; Д. КаменопиЬ 5.

Лектор Живка НиколиН / Резимеа Зорица Хаци-Budojxoeuh, \ Мила 'ßopfteeuh |

Технички уредник Jtma Поморишац \ Коректор Момчило Ъор^евиН

Издавач Балканолошки инсшишуШ САНУ \ Штампано у 1000 примерака

Штампарн)а „Минерва", Суботица
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