
Старе цркве у областима Преспе и Охрида" 
Архитект Милан Злоковиh, Београд. 

Предговор . 
• 

У ју11у 1923. год.~ I{ao архитеI<Та додеЈъен експедицији г. /~-р Влад. Р. 

Петковиhа, профсС()ра Ун1-1вс~1ситета и управника Народног Музеја у Бео

граду, имао сал~ при11ике да пропутујеЈ.1 f]рсспа11ску и Охридску Област. 

Прикупио сам пода·гне за л;ванаест разних спомеiiика, r~et.иl"" де.,110~1. из 

с.,т1овснс1{е и византијсн:е епс)хе. Прсспа и Охрид, по броју својих манастира, 
• • • 

доЈ1азе снакако у ЈСЈ\Н() од ваiI{НИЈих средишта виза1-1ти]СI(С ку}1турс. 

Цр1<ве II л\.анастири ЗИЈ\ани су 1~eh за доба Словена пt1 приh1.сру исто1.1-
них сакралних гра-tјсви1-1а. Ilopeд 1<;1асичног централног решења заступљене 

су и бази.пике. Виза11тиј СкОЈ'А ВЈiаЈ~авином учврстиле су се извесне гра

tЈсвиI-1с1{е фор1,iУ ле I{rJje су за овај период од карактеристич1-1uг значаја. 

Приказаћу у колико је то могуkе, порекло и разв~ архитектоних 

фopairta r<ao и 1-ьихову уметнич1{у вредност у поrЈ1еду r1росторне концепције. 

Изнсву споh\енике следеhи.1\\ редоА~: обрадиt.у најпре цркве базиЈiи

калног облика, зати1;1 преЈ1азнс типове базилике 1<а централном решењу 

и најзад централне цркве са нуполол~. }{ао 1<уриозитети у ону збирку улази 

црква сн. Наума 11 по један пример 11еhинске и испосничке капеЈIС. 

Цртежи одговарају потребама ове студије, и ако 01-1и у ствари 11ред

стављају само једну серију разрађснијих путничких скица. 

Поред разних упустава, r. Петковиh ставио ми јс на расположење 
све . потребне фотографске сни1t1ке. Ја на овоА1е А1ссту дубоко захваљује1t1 

г. Петковиhу на ун:азаној h1И љубазности и благодаран сам му да ми јс 

створио могуhност да макар и у најд1ањој 1ttepи допринесем упознавању 
• 

_уметнич1{их спомени1<а Једне да.пене и изразите прош.пости. 

8"'· .... 
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1. Базилике. 
А.) Ба.1илика св. Ах11ла . 

• 

На острвцу Ај,1у 11а Малој Пресr1и" 1,ојс јс за време с,1оr,е11ских вла

i\ара 11редставља"1t) јед110 од г.пав1-1их духов1-1их цснта11а Ба11т.::анског Полу

,,стрва, 1) налазе се разваЈ1ине неrда1111ье баз11.1икс св. Ахи,1а, Ову 11ркву 

ПО,'\иrао је цар Са,>1у11Ј10 крајс,11 Х. века. 2) 

г 
• 

./ 

.. -.-~-··· 

1 .; 
!/ 

• • 

Сл. 1. - Св. Axrt.'l, основа, 1 : 400. 

• 

С.'1. 2. - Св. Ахил, остаци северног десног система. 

- . . -

. : ' 
• 
• • • 

1) Васи.'I11јс Л1apкo1Jrtli, православно 11,1онаштво и r,,.1анастири у срсдњевеl{овној Ср

б~1ји, Сремски Карловци 1922, стр. 9-10. 
2) lЬi(J. стр. 11. 
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Цр,,uа јс т11,1брод11а и представља тип је.1инисти,1ких бази11,1ка") са 
дрвеним крова,,, ( СЈ!. ! ). На11 бочни,\\ бродони,\\а 11011иг11уте су тр11бинс; 

тава11ице би11е су дрвене ( сл 2). У лаз у баз,1.1и1,у у ви11у 11о!је и11и пр,,
пра·rс са по једнI111,\ бо 111-rи1,1. <.>делен)сл,1 за стс11снице, вероватно Ј(а јс би<> 

обраlјсн по узору ма11оазијск,1х фасада са ф;1анки11ајутт,1,,1 1,у."ама. Порс11 
прuстра1rе апсиде поставЈье11а су ()делења -за пр()СI{().1\\И/\Ију и tјаконикон . 

• 

С:1. з. Сн . . '1.YllJ!, унутра11111,и 11;-;1·лед а11си,т:~,с. 

Ц11ква св. Ах11:1а у пог.1с11у п11с,сто11ног ефекта дајс утиса,, јс;111с,броднс 

·rЈази.,т1ике. Бt)Чн11 Ui1<JJJ,<>Bи схваhс1iи су 1{ао ход1iици К(>ј11 Ј(Ссервирају Сре

ди11у у пог:1е11у са,,браттаја. На,1ин ,,а,,о јс распоређе11 деони двоспратни 

с11стс11 ( сл. 2), одваја место да пс,везујс све просторе у јед,1у це11ину. 

·-ruл1.e ;:i,uпpи1-1ucv1 11ајвиu1е НfЈатак раз,,1ак осов1,1на у о;:1,11с)су према наг.па-

111е1--I(Јј 111ирини стубаr:~,а. 

3) Gah1·iel Millet, 1'Ссо1с grccq11c dans \'arcћitcctllrC' \Jy1.;111ti11c, P,iris 1916, стр, 17-IA 
.-7. [[_ .1111;1:оков, Христiанскiн лрснностп 3;111;1,,rнoii ;\1акс;1и11i11, <:о!]н1ј;1 lk9Ч, стр. 47. 
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ll,,сред1111м осветљавањем центЈЈа;1н,,г броја траже,, је сфс,,ат свој-

ствсн оријснта.1ским бази11ика.11а. Код јс.1и1111ст11чког т11па редовито, средњ11 

Cipoj јс надвиu,ен и д11рсктно освет1ьен. 

Бс:,ика и дубока полукружна апсида завр111ујс ,\1011у,\\е11та;1но пе11-

спективу цс:.тра11ног брода (с,,. 3). При;1и•1но ве.111к,1 т11сЈЈ\СЈ1ни п11озор, 

није био дово"ъан да освст.'IИ п11остор пред свет11.т1и111тс,\1., а поред тога 

нр11,, јс 1сарактсристи•1но да се с,,,11оре не пр,1;1ужују све до 11сточнога 

ЗИ/~а. Ilo .'IИ1.!Hl1.'\\ опасl{а,\1.а зак.ъу1.1~10 бих да су I{аПСЈIИЦС са !t\OTИRL),\\ Ј{у--

., .. 

' 
1 
' 

1 
' • 

1 
' 
1 
1 . ,.-: 
' ' ' • 

1 
' ' 1 

1 

' ' 

с.,. 4. Св. Лх11:t, спо.т1,н11 изг.1ед апсиде са сснсроисточно,,1 ку:10.\1. 

ПО.ТIС i\ОЦНијеr П(>рек.11а (с.,·1. 4). /{()t1p() ес ВИДl{ да је CCHCJ)()-l!CT()Чl·Ja ку.т1а 
• • 

пpt-IC}HJЊCI-Ia, ()}1,Н()С!-1() :ia НИЈС у K()HCтpyKTlfBI-!()J ВСЗI-1 са l1CTOLJHI{1\1, апс11д-

ни.~ Э1'IДО.",\, 

l!Јто се са.1о,111х ку11uЈ1а тиче, tJHC п11е;~став.тьају јс;~ну сти.:~ску а11ома-

.\1а11ију. О11е су ци:~1н1-1др11чког t)G111-rкa са 111) 1IСТИЈЈИ С)'ГВ<)ра (с.11. 4), а из

нутра 11:<,\ICIJY сваког <Ji\ њ11х п,,јавл,ујс се 110 је;\на :,сзеница (сс1. 5). !{ако 

јс и НОЈ~ јсди1Ј<>r кубета r<.>рњ11 дсt) сасви2Vi всt1 пр()Паt>, 1-1амсt1у ес ЈЈазна 

ту.N1..а11ен)а. АК(> јс, I{ao 111то је 11с1ј.т1ог11чније, кубе Gи .. ·1<) засвсдсн<>, :1езенице 

су непотребне, l\aK и као 1IИСТ() деI\О}Ј3'ГИВНИ С.Тiеh\СН'ГИ 11еу,'1.ССНС. I l1)1'f1\-\eHa 

-СЈIИ'IНОГ ,\IOTIIBa 1111је Л\11 бар п,,зната. Кад се уз.,,у ј,,111 у (ЈUЗИ[Ј правиЈЈН(\ 
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11зведен11 :1уц11 са пандантифи,11а као 11 о,1тар11а r10,1у1<упо.1а (с,,. 5), до.1аз11 

се до 111Ји.1и•1н,, вероватrrог за1,л,у•1ка да је ]{убс рс1,онструиса110. Спо;ьна 

његова ор1"1а.,1.снта1~~1ја сра1.1уната јс 11а дСК()ративни ефекат грч1{0-низан

тијскс u1ко.:1с,-<) и: ак() јс кру:,1{а:-1 об,1~1к та,\\бур~t 11есу.,1.1ы1нс) оријсн·rа11ског 

порен::1а:-1) Ова ,\\С111ав1111а двају праваr~а 11;::i.c у r11Ј11.'1ог тсз11 да је I{упола 

••• ' 

--
.r 

• • ' 

С.1. 5. - С1;. A,\'"ll.1, 1,онстру~,:цнја купо.1с на ссвсро-нсточној 1,у.111. 

") Ga!Jгicl 1\1illct, ор. cit. стр. 260, сл. 120. 
--') !Ы1i. стр. 94, види кубе на Панагrји I{убС','lисн у !(асторији (с.1. 47). Кад ес Ј.Ол 

основе оне uрк1:1и11с (сл. 48) одбију Gочнс а11сиде, он.з се апсо.1утно подудара са распоре

л,О).I боЧНf'Х капелица у св. Ахилу. 

- Jos(j Strzy,1.toн•ski, Dic 11nuktн1st ,Јег Аrтпспiсr 111lL! Europa, Wic11 1918. - Г!о 

~но1·н:~.1 rротоrрафскн111 сни~1нима види се да је 1tи,1индричан облик тамбура врло чест 

у јср;,1снској .1р:х11тсктури. 
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• 

11овијсг датул,а, и ,,а су Ј1сзен,1цс ,,стаци поrре111не 11нтсрпретације једног 
• 

раниЈеr декоративног систе,11а. 

Стру1,тура з11дr,ва при11и•1н,, је ,,с.,,арна 11 прил1ит11вна. Бигар као те
са1-1ик изведен је на преЈI<),'1:И:~1а 1-1еп1т<Ј л,1а,'1() правилније, 1-1наче је употребљен 

у с1,оро ,1,,.,1,ьсно,,1 стању. А.атернативно ул1стнут11 ре11ови ,,пека служе 

ни111с ка<.> из11авнањс 1..:а,,\сних сл<.>јева. Пр11,'1.ењене су Ј\рвенс стеге, ко

јима су п,,веза,111 ,,уци у део1,u.11 сис·rс,,,у (с.а. 2Ј. Кс,нструкција полу1,у
поЈ1е на г11ав1-1ој апсид11 извсд,сна је у кал1сну, !~()ста неr1рав1-1.т1нс>, са 
Lteшfie и1-1те11пu.:1исани,'\1 рс;~ови.1\1.а опека. 

}т сад,а111ње,,1 стању црква је изло}l..:е1-1а 1:1аг.аој 11ропасти, Јед11но јо111 
сенеро-ИСТ()ЧНИ део }{()jl-f се ;~е.rrи,'1:ИЧНО одржао. У Г.11ЗRН(Јј ilПCI-f;'(l1 ВИДЈhИВИ 

су трагови· ста11оrа (rp'Iкora) живописа. У 1,онrЈ1омерату расутог 1,ал1сњ,1 

lI зсм-ъаног 1-1аноса нааи~1у се контуре с1сновс, а .. ·1и откопавање,,\ са,,10 1\\СЈГЈI(Ј 

би ес дони дс, сиrурн11ј11х по11ата1,а. 

!-Ја оба11,1 Цр,1ога Мора, у Мезе,1вр11ји, Стара Митропо;1ија6} показује 
11сте диспоз11ције као св. Ахил, једино јс црква крана и нема бочних оде-

11ења са ст11ане апсиде. Свака,,,, да обе цркве припадају једнол, истол, типу. 

Старије везе св. Ах,1,1а са Мало.,, Азијом на.1аз11,10 код базилике 
у Ни1сеј11 11 у А.оаџа-Ја11ли, гдс су ист1111а изостављене трибине, а.ои са 
11стом диспозиција.,, ос,,овс и 11воспра·rноr деоноr систе,1а. 7} Код ових 

цркава, по •~исто јелин11стич,,,,ј тра,111циј11 бродови су засебно покривени, 
1,ао 111то т,, у оста,10.11 изискује са,, распоред. Код cr,. Ахи11а и Старе 
Митро11uл11је у Мезе,,вриј,1 пr1одужен је ,,ров цснтра.1н,1r брода преке,. 
емпора дс, спс,.ъних ПОЈ\У)КНих зидова. Har,1a111yje.,, ову чињеницу 1,ао изу

зетак. )' са,1,,ј Ма1,е11онији, у Серској Бази;1ици и,,,а,,10 11р11.11ер једцог 
• 

јСЈIИНИСТЈ-I 1lКОГ типа са трт1бина,,1а, 8) где су у ДСОНИЛ\ 311ДUНИ/\.\а, над еl\\ПО-
рал,а, постаr,.1,сни прuзоr1и кој11 дире1с1·,"' освс·r:ьавају сред1n11 брод. 

Ја б11х св. Ах11.аа ,,ао гс,д и Стару Митропо.111ју у Ј\1езс,,вр11ји к11а
сирао у IIfJeJ1aзнe типове јс.·11111истич1\о-сЈр11јента.11с1<:с r111<:cJ.11c. 

В.) F,а,111л11ка св. Coq111jc _\' Охр11ду. 

0J<(J.'ICJ ПC).'IOHI-tнe XI. нека, rp 1II{1'f архиепископ .Ileut1 пuд11rat) је uну 
цркву. 'Ј О11а спада у ,,исте, оријента,1с!(с базил,11,е, тробродна јс, са с.sепи,1 
центра.r11iим брол,ОА\ Ј{ој11 ес пре,,1а в~,1с11ни бочних једва не111то мало из

диже '0Ј (с.а. 6-8). Црква под јс.~ни,,, 1,рово,,1 заснеде11а је, сr1едњи бро;1 
оrивални,11,1 с)рије1-1та.r1с1<1,1.1\.1 свод,с).,1, 60 11ни бродови пс)луобЈ1ицо.\1. Распоред 

стубаr~а Kt)j1-1 дс.11е 611011,онс 1{а11актер~,1ст1rча1i је 1r показује нссхuаhсну тен-

8
) Ga!Jric/ Millet, ор cit. стр. 18-19 (сл. 3, 4). Мах Ziп11ner1na1i11-Corпclius Guгlitt, 

A1te B:1нtcn iп Bulgarcп, ]3crlin, Tafel 1,6. 
ј) Oabricl Millet, ор cit. стр. 18. 
') IЫ,t. стр. 21-22. 
9

) Впсилије Марковпf1, ор. cit. стр. 17, 
10

) Gabricl A1illet, ор. cit. стр. 41. 
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ЈЈ,енцију :ка ЈЈС111ењу поду}l<Јiе бази.rти1,с са н:уr1u.по.,1. 11) ПодеЈt(),\\ у две :1-1упе 
<Јд по два ступца, део,1и систе,,, оставља у средини једа11 разл1ак јед1,ак 

11111ри,1и средњег брr,,1а, обс:1е,кавајуliи ·rи,\\с у uсн,,ви је;1ан I(Вадрат. !!рема 
0B]i.\\ средI-ЬИl\\ отворИ,\\а уr1у1-11тене су Ј по;~ужнИ,1\1 ЗИДОВИ1\\а TT.'IИTf{C HИIIIC 
( С,1. 9). у прс,ду>1(е1ьу UО'!НИХ 

бродова, проско,\1.И/\I-1ја и ђа1{0-
11икон озна1.1е11r1 су у:,к(Ј,\1. rpyп.:t-

1:i.иjol'i\ стубаца 1-:а(> 11 и1гrсрпо
.1ацијом једног .,,сђуспрата у • 
КО.1\\е су CJ,,\CIIJTCHe ;:~.ве капе

.1ице. Који,,, су путе,, ове ,,апе

.rrице б11.11с приступа1.111с и 1.1е.,1у 

су на1-10Ч}IТfЈ наr..1сн)ене, остаје за 

сада јс,111 ,1е,,бја111њснс,. Свети-
• 

.ттиште ЈС уздигнуте> за л,ва сте-

пена како пре,,а с11едње,,1 броЈ\У 

тако и 11рема бочнил1. одс.пењи.'\\а. 

Ови,\\ је Цf1"ва пре,1вr,јена у два 
,г1,е~1а, 111то се 1-1з оба прссс,,а 

.'IСП(Ј ВИДЈf. 

Упоређива1ьс.\\ са бази:Еи-

1<ом сн. Ахила вид11 се KCJ.'IИI\() 

јс 1,онцепц11ја св. Сс,фије с:1с1-
бод1,ија. Међус,161,,1 с,,,нс,с бр,1-

11,ова необично је поно;ьан, св1-1 
• 

су де."ови Један с другил, хар-

,11,1.ониt11.::и r1uueзaнr1. Е.пе,11,1.енти све

Ј(СНИ су 113 нају11р()IЈЈtсније 1\()Ј-ј

стру,,тивнс с,6;1111,с ( с;1. 9). Т,1,,, 

н~1111е т11ебао јс да Ј(С.11ујс ве.r1с

_1еп1-1и1 богатс, ;(e1,cJp11ca1-1v1 .\1e11-
."l1e11н1-r а;,..\Н<>н, tЈији ес с>стаци ј<Ј111 

11 данас 1-1а.r1азс у ЦЈЈКВ11. 

Г.11авна ПСТСЈСТf13На, Ј,f_'(И 6()
. :-/ЈС реЧСН() Тf)()СТрана 311СИЈЈ,а (у

Q"ђ 

.~ 

d 
.. ··- ,:/ ' 

!] 

' . 

' ' 1 ' 

. ' 
LП::==:::;G, tJ :,-м~:, -,· .• _i:, 

-~ .. г!"', Ј ~ 1 
,' ~ "~><ово.· r-о.л4rн,4 

&с-..Љ ·cl\1!•• t::, .. t;:I •. ,. :.-..:d) 

С.1. fi. - Св. Colj1flja, основе, 1 : 600 . 

С.'Iед 11езнатност1-1 I{f1ajtьиx ст11ана), к11у>1.:не ar1c11J\C r111с>с1,01\111;~ије и ђакон1-1-
1,011а 1,1 r1a1~ Н,Ј,IЛ\а апси,1~,1це го1111,их простсЈра ( с.·1. 1 О), r1рислоњс11е су на зa
j eдHИIJI{II r,1ст<>Чнr,1 ЈЈ.-fД који се занр111ујс т11,\1па11он<>.,1.. Овај изг.пе;(, по свс>јој 
,,бради ·геж,1 11е1l!ењу у 11уху :101;а:1н,1х т11адиција. 01, у ствари пре11ставља 
један Пl)Јs:у,нај ас1-1:,111.:1аt~ије ПО/~ пр1-1т11сr.:о,,1 јс,11,11е _:1<Ј1-:а_;11-1е граiјенинс1{е 111колс. 
Свака1.:о l'(a јс по.11игона;1а1-1 об.1и1{ г.1авнс .:1r1сиде требао по строжије,,\ ст11;1-
ско,, схватању да бу;1е пu11укру;кан, а11и јс у ово.,, с:1у•1ају об,111к жртвr,ван 
I-ЈОВИНЈ,Ј И Tlfi\\C Ill)pe,,1cheнa J{()HCC!\BCHT!i()CT Ј обрал;~1 11СТ()ЧНС фаса:\е. 

11) lhiti. crr . ..Ј!. 



122 

' 

.ъс11а 

' 

• 

На бо~1н~1.\\ r~асада.11,1а на.;1ази.1~1 
• 

су са апс11-

о свет .тьава.111 унут1.1а111н)ост 

ес UТВ()рИ l{(JJII су YJCДIIO 

Како Је ссвс1,на ,расада прсправ-

~;4 ' • о 
! 

ус:1с,~ 

' 

С:1. 7. Сп. Со1/п1ја, ПО/lу;кни пресек, 1 400. 

' 
' 

• • • . . . 
, .. 

• 

пр11111.1атс 

СЈТГУЈ)НИ 

: 

снс до ос.11об(Јђсња (ЈНа ЈС ц11ква с.т1у11{11.1а 

r10,:~a1~11 ropt1,i1 п110:~(Јрч11!11-1 )' пр(Јрсзанил~ 

' 

•. 

• 

Сл. 8. Св. Co(jnt)a, попрсчнн пресе~.:, 1 200. 
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1,апал1а по,1уобл11частог свода. Јуж11а фасада ( с:1. 1 1 ), очува1111ја, са навс

Ј\СНИА\ прозорчиhи.11,1.а, обе.пежава положај г.павнuг низа ПСЈВС~111х 11розсЈра. 

Првобитан изг.rтсд бочн~1х страна проб.1е,'\1а·гичан јс, аЈIИ јс вр.по нерuватн<Ј 

да у распод,е.пи отвор,~ 1111је постојао 11ек11 р11та.'-.1. К(Јји 61-1 стварао утисан: 
једне обрађене површ11не. Отвс,ри су у·гиснути у зид11у .,,асу, а редо,1 кс1јил1 

су из11скивале r1o·rpcбc с>свс·г.rьсња. 

i . ,, -

С.1. 9. -- Св. Со1/1нја, унутраш1ьост цр~.:вс. 

Св. Сс,фија као т11п, усал1,ъсна јс у гр•1кој прови11циј11. Центра.""" 

c,1cr111 брс>д упуhује г1ас f>сз (JK.:Il.'Baњa на Ис·гон:. )Ј11чгнЈст архиспr1скоr1а 

.1IесЈна до~-1ек.1е је ДОВ()ЈЬна д,а нал1 п~1оту,\1ач11 пr1исус·rв<) <>Вс 1~ркне. Il{J 
свој при.'1И1\и рс>;,о,\1: и:з истоtЈЈfИХ крајева в11аантијскс Jil)}Kaвc, Леон, д(1-

~11ав111и као 11рв11 гр 1 1к11 ц~11.::ве111-r поглавар у ()х~1и:~, 12) биhс спр{)ВСО на 

свој 11а11и1f једа11 1,::урс~1та11 тип 1-1,сr(1нс уже д(1.,1ов1111с. 1{,'1ко су у <)H<),'i\ ,ТЈЈ)б)' 

Ј~:) Bacтt.ru1jc Марко1111!1, пр. l'ii. стр. 15. 
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• 
!~р l{Iil' ни Iie .11l1KO/\ ()СТОЈ 1i J,tI\ll Il()ЗHaUaJIII ар хит с:ктонс пр Иl!l~ИП е, Пll ст IIO ст au.1,3!\\ 
па" јс JIClJH у:Ј пuл1.uh .'I<>Ка,1них Ј\1..ајстора 11 рад,сни1{а оствари() св. Софију·. 

1 ,_ ' 
1 

,_ '~ 
• • 

-

:- . 
l4jl:! (,4. 
-'} ,"4.: -- .. ------ . . -

' . --. 
. ,,,-~ --

-- . 

' -- -

С.'т. 10. - Сп. Со1/1пја, апснп,а. 

11.I·ru се тиче ове 

н~111аЈ,,а, г. Millet 

' 

1 

fia:111:1111,:e Ј'П()f1С-Јјснс 
• 

са нс1;11 .... , раниЈи,..,1 

1(онстатуЈе /\ВС стру Јс: l{1111ap 11 l{р11т 

С.1. 11 .. Сп. СосјЈнја, ју:.кна (j1aca:ia. 

с:1и:чн11,\i 
• 

с ЈСД![С 

1 
' 
! 

Гf1З1ЈС

ст11а11е, 
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l~euprr1ja r,рско l<p11r,,1a с ;~руге, а 11р11суств() c.:1er111x 1,апс;11-Iца ,'~(.Ј!:!l),'\И у нсзу 
са ана.поги,'rt ,\\ОТИВ{),'\\ J{()i( JCJl."t1{:!ICI{OГ ЦСНТ})а.ТIIЈ()Г рс111с11~а 'са I{Yll().11(),\\. i;;) 

Биhе да ес у Т<Јку 1-rajкpahcr врс.,1е1--1а сЈзи::~,а.11а га.'1срија над на~1тс1{С<Ј.,1 
ус.т1сд П<)трсGс једн<Јr о;~с"1сња :3,1 }Кснске. i\o га.1 1еријс ,:~сЈ.:таа11 ес псЈл1.сЈtу 
стеr1ен~11{а који је с,,1с111тсн у je}\HU.'\1 засс()н(Ј,,1 о;\с;1с1-1,у на ссвер1-1<1ј ст~1анI-1. 

ГlpИ.'I1'IKUЛ1 ()ВС ЛЈЈСПраВI{С pcr.::ao бих 11<1 јс пр11зел1ни ;~е() - Гf)ЗiЈеЈ-Ј ,,ад l-1 

црI{На - ,'\\Cf'l,aH зајеДН() са западI-lИ;\\ I~pI<BCI-ll11\\ :ЈИДО,\1. I1c)JI,a су ;~aHl)IJICl!d 

r1сњућ11л1 с1гива.:11-1иА1 крстатил1 СНС)Ј'((">Ви~,1а а ј,1сђусu61нЈ nr)jaч.'11111 <1гин,1.·1н1,1,,1 
_·1уц1111,1а. Гlорс,"'1.еhсне су (ЈВ(),'1. распо;1с.тн)2\1 ocr)R1-1нe бо•11111х у.r,аза гд,с ес п(1 

један пи.11астср стапа са пu1111с1-1н<Ј,\\ з11д1-Ј<)1,1 равни110Ј,1. I~,].,1е11и1а јс ттрuс,rа, 

.--~- - ----··--------------- - . ---- ~-

' 

1 
' 1 

' 

' 
1 

С:,. 12. - Св. Co(jJnja, 11зг.1ед Григоријеве припрате. 

;-:асвсдсна јс r1c);1yoG".т11,iцtJЛ1, 11ј,1а л.ва ТТ<)ја11авају\-1а 1..:011ст~1у1,тив11а .:1у1.::а 1-1 јед11у 
' ' 

11paB()yrc1.uнy 1111111у 11ре:,1а Jy}l.;:J]()J СТ!ЈЈНИ. 

Отвu1111 I-ТЗ IIpИIJf)aтc у (i(J'IIIC бf1()/~(ЈВС ИЭГ.'!С/~а ;(а СЈ' c:1yжvr.:тr1 Ј{а() 
()tlи11ни прu.,11аз1r за тту6.1ику (зaн1-11\1Jf,I·IBU јс ;1,а су 1111тр11 <)/( с1Јс;џ1,ег), CflC/1,1-t,11 

J-:au све11.'1r--1 у:,аз 11аг_1 1а111е11 ј~ 1.::ваЈ(flат1-1и,,1 11t.1_;ье,,1, cyп11<)TII<J 6<Ј1-1н1-1.,1а 1..:оји 

су СЈ..:ОЈЈ<Ј у ПС).:~а уж1-1. За в11с,,1с л,<Ј:-:иђава11,Ј ;1,11угс r1111-111i1aтc (rтr) i!{ItHtJПI-Icy 
11ск_:10 G11 се), :-:a:1i1,тiai-111 су G'() 1I1-в1 у.'1аз11. 

Tpt,rrlJ(Jpa 1-:(Jj,t са гаЈ1с111-1јс г-11еда на цсн1,11а.:1н11 Йfll>д ;1а1-:<Ј ,\\(Jil{C Gит11 

r1рвобитаr1 :.,1uт11в запад~-1е фасаде. Ј-Ја 1-1ст<>.,1 ;111,1()', G11rjJ(Jpa J·r п11rЈЗ<Ј!1 Ј.-1;-: 
н11111с, у c1,::.,1or1y су Д(lЗ11,1,аН()Г с1-тсте,,1а. 

;\рх,1еписко11 г р!!ГСЈр11јс ,,<Ј.З11,1ЈU јс ГОЈ(, 1313. 11 4, ()TR()j)CIIY i(B(JCIIIJJTIIY 

13
) Gabric! Л'lil!ct, ор. cit. стр. -13. 
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припрату са двема моhним кулама као бочним завршецима14 ) (сл. 12). 
Овај изглед спада у најбоље примере византијских фасадних реu1ења. Не

сумњиво да је Григорије дозиђивањем желео монументалан изглед достојан 
архиепископалне цркве. Стара фасада као да није одговарала ондашњим 

естетским тенденцијама византијске школе. 

У приземљу, оде;1ење у виду портикуса покривено је ниским огивал

ним сводом. Обични правоугаони отвори воде у бочна оделења. У јужном 

делу сме111тено је степениште за горњи спрат. Рекло би се такођер као 

да су се ове степенице спуп1тале у неке подземне просторије. До неког 

дефинитивног закључка, услед затрпаности овог јако оп1теhеног степенич

коr простора, не бих могао да дођем. У северном оделењу као споредне 

одаје, продужава се свод портикуса. Средњи фасадни део у призе,1љу 

распореhен је та1<0 да мотив троделне аркаде пада у r,1авну осовину црк

вене граlјев11не. Са обе стране ове аркаде постављени су неједнаки дво

дел,,и отвори а северни крај (прс.11а старом степени111ту) обе.чежен је 

једним обичним отворо,1. Сваку од ових различитих аркада поја•1авају 

ступци, једини који ствар110 примају хоризонталан потисак огива;1ноr свода. 

На спрату над портикусом, rа.1ерија је по свој прилици била засве

.1ана по.1уоб;1ицом која данас ви1пе не постоји, а и разу,1љиво је да горњи 

фасадни зид сав избушен аркада.11а ( с.1. 12-13) није био подесан да прими 
r1ритисак свода. !!ре постав.ъања дрвене конструкције која спаја обе при
прате под јсд,1им кровом, оне су би.че засебно покривене (сл. 11). Да је 
постаја;,а раније та конструкција види се jo11r из тога 111то су додати по

следњи слојеви опека испод стреје на главном фронту. 
У са,,ој лођи, троделни мотиви са бочних страна обележавају пре;1аз 

у r<апеЈ1е ре111ене са купола.11а на пандантифима. Фасадни систем лође 
састоји се из четири једна,,а троделна отвора а ступци из,11еђу њих де-
1,орисани су по;rу1,ру~<ним ниша,,а. Из,1еlју горњих и доњих ар1,ада интер

по;rцсан је један низ пл,1тких ни111а (седамнаест на броју), које маскирају 
вр:10 ве111то апсолутно одсуство неког склада у распореду осовина. Код 
овог троспратног декоратинноr система по1uтована је саЈ\\О хоризонтала. 

Масивни зидови бочних кула са по једним декоративно разраlјеним дво

делни,\\ прозором, 11овеhавају својо,11 ,,ирноhом утисак средине. Октогонална 
кубета као завршн11 мотиви ре111авају успешно силуету главног изгледа. 

Стилски, ова фасада створена је под директни,, утицаје,, Солуна а у духу 

цариградске п1коле. 15
) 

Структура зидова на св. Софији није свугде иста. Пада нарочито 

у очи да ,,еједнако ко.\lбиновани с;1ојеви камена и опеке на по;~укружним 

(доњим) апсидама, не продужавају се преко hошкова источног зида, вен 
је на овоме месту зид изведен у обичном тесанику ( с,1. 1 О). Ово би био 
довољан разлог да се закључи да је и источна фасада прерађена. У глав-

'') ЈЫ,t, стр, 126. 
15) Jbld, стр, 177, 179. 
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но.1\1.е, техника у ИЗВ()ђсн,у не II()l(33yje j()III (ЈНУ П3}1\.ТЬИНОСТ КЗ() IIITO јс то 

случај 1,од дuц,111јих грађевина а ,, к<Јi\ сал1с Гр1rгоријена rrрипрате. Кuд 

ових с.ноје~и су ре-ђан11 по 1.1исто византијскс>,,t tfачину и са тежњо,Vi за 
111то богатије,,~ де1,ору. Ocelia ес да су ку,,е, због својих ве,1иких површина 
)l(ИВ.'Ье обра½јене и т11.,1с 11збегнута .,1оното~111ја: при1,1..ено,,1 камена појачан 

је утисак стаби11ности, д,,чи,'1 су 1,убета вeli пu уобичајеном реду од самих 

,~пека. Сви стубови и стуби!,и, на средње.,, де,,у аапаi\НС фасаде ар1,адна 
.1ежишта у ви1~у профи.:1исаних п-11<>~1а као и :Vieljecпparr-111 венац, изведени 

су 0,1: н:аме11а. 

Данаu1ње стање цркне ~,1з11сl\11ва.:1с) 61-1 веhс опраu1.:е. Јужни зид по
.д,ухваf1сн јс 1{011трфr)р11,,1а 11 тс> Ilf1C 1-1c1<0 ... 1i11{0 год11на, ,IJ,a би се ти1\\е спрс-

' . ' ' ' ' ' . ,,-~ 
'-. -!с-, 1 ' 

-

Сл. 13. - Св. Со(јЈ11ја, дета:1, до~-ьс1- де.1а Гµигоријсвс пµипрате. 

~11r.r1a опасн<ЈСТ пада 1{ојс;,1 јс Oii r-Iз~10}1{сн. У.,1и 11111,r насrrп са западне стране 

у1,опао јс портику с до са,111х б,1раца ( с,,. 13), а 11rуп.ъ11не су испуњене 
11ас.паг ани,'\1. .r10 .1\1"1ьен11,\1 ка.,1.сно .1\1. 

Црква јс би,1а изнутра скроз ,1,11воп11са1,а. !!,, на'1ину 11зрадс, фрсс1,е 
припадају три,1а епоха,1а. 16) LJeшlie један ж11воп11с 11ре,1ази преко другога. 

Фрес,,е су jou1 пuд једни,,1 креч,,и,,r с.1,1јс.,1, r,ср,,ватнu ј11ш иа дс,ба када 
• 
Је црква па,1а у турс,,е руке. 

16) I1o личн;,~м опаскама г. Петковића. 
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С.) Цркв1111а сн. /{011с11111нт11н11 11 јс,1е11е у Охрид}'. 

Ова цр1,ва у виду је11ноброд11е бази.1ике са узви111ен11,,1 ·гра11сспто:11, 

један јс ,,;\ ,,уриuзума охЈЈидск11х сакралних грађевина. По г. Прот11hу 1'} 

цркви11а је зидана у XI. 1,с1,у. 

деlfОГ 

1 

• 

'-,\, / 

------1---· --- - - . ; .. -- . 
1 1 

· . • 

.// • 

Сл. 14. - Св. l(oнcataнctllll-l 11 Je.1.r:na, основа, 1 : 100. 

Основа спада у најпрос·гијс (с11. 14). У срсдин11 110.1уо6лиt\о,1 засве-
1101\у~<ног брода изди~,е ес ·гра11септ, зав1Јше11 та1,ођер по11уоблицо.,1. 

·-----------------------------
• • 

--------------------· 
C.'I. 15, lG. - Св. Консспа1tттсн n Је;tсн.а, попречни п подужни пресе,~, 1 : 200. 

Б()ltt-1c с·rране овог трансепта остају у Ј)ав11и подужних зii;~()Ba, тако да 

је основа ч11сто правоугао1,ог об.1ика ( с.1. 15-16). 

l') ЛndrC Pгotitcfl, l'arc11itecturc rcligicнsc bн]gare, Sofia 192t стр. 26. 
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Наг:1а111ав,н-t,С.\\ 11 1!ЈЈ1<Ј'Ј11т11.,1 11:{,<~1r;)ањс.,1 IЈUПf)СЧ!-Н)г Up();~,t l>а11.-:1чсна јс 
тежња I\a f\J)CT(Jt)бf1aa1-J(J.\1 ~1с111сн,у. l'11ar-Jcerтт у ов<1.,1 с:,учај)' ;-Ja,,1c1-t)yjc 1.::у-
110.1,у. I{at) нај6()Ј1-,11 л.<11;а;1 :1а (Jl:HJ тврђење с:1ул.::1Ј 11асrн1ре,1~ m.·и11tЈПИСа: НЈ. 
сре;\и111-1 пс11111ечнс 11(1:1y,ot1:1111~c 11а:1аз11 се у Ј,."ЈЈугу с.·п11,й f1а11т(11-:µатtЈра. 

l l<J;1;y}Kl!JI (JJ)tJ;\ :;анр11ЈаВЈ. [Ј{) yc)GJ-l'fitjCf-!Oj rjJ(JJ)ЛIJ."11! (J.'IT3flHa а,,си;{а 
(СП\Ј"1,а Tp<JCTllJJ-Ia) C(l (J()'IHII:\1 !}().'JJKJ)JЛ{Hlf,\\ 1!1111]3.\1~1 Ј(Ј() ;\\ССТИ.\\~l ::за ПЈЈ1)
СК(Ј.\1И){liју 11 ђаr,::()1!111\ОН. 

У r1<н·:1е,1у у11;'тра111н,ег с(ЈЈе1.::та, t{pKBHlta јс ,\1с11к:~а 11pcвrl1 н11С()Ка, и 
ill\(J јс r..:(>,'~ св11ју Д()Цн11јих ГЈЈЈ.!Јенина r,a и <>не, в11с1,1на јrд1-1а t),'~ г.:1авт-ЈТ1х 

• 

: 
: 
• 

' 

С:1. 17. - - Сп. !(nнca1,1nu1u11 rt je.r1rнa, југо-неточни 11:1г.1ед. 

• - ' 
1 
ј 

ј 
' 

ј 

;~с1,11,1и1rпнт:1. А;111 су пр1>П()fЈU11јс r1i1t-1jarJ-re, на.П,Ј\Ј. ~::атu 111то по11рсчн11 број 
' ' 

прски/~а на ЈСда11 нi1:r(J ;~ух(ЈВ11т 11а1.1ин ин.:tчс стсреот11r1ну С)СН()НУ, _1-1 ствара 
ут1rса1{ јсд1iс цснт11а.111е ;~11сrI(>З11ц1тје. Л.-\а.'Ј<Ј гце 1.::at) овде успео јс 1{ол111рu,,1.ис 
11з.\1сђу бази:r11ка.11ног 1-1 1~снт11а.:111ог 11е111с1ьа. 

Сr1<Јо"1,н11 11зг.·1е11 оне грађеви11е ( с,1. 17), свс,ји,11 
распt)рсiје11ил1 фt>f1,,-1;:1.,1a, л,огаu би да буде к1rасиt1ан 

• • 

TIIJCJ-::e }fНТСЈ)Претаu111с у !IpИ,\\ИTIIHИCTИtIK().\1 духу. 

IIpOCTИ,\\ ~ а.тти не111то 

" прил1ср.Једнс визан-

Стру1,тура :Јидс,на груба је, а,1,1 је у њиховој ,,Сiра11ио·пс,стиг11ута жи
Нt)писна хаµл1с11-1ија, 11 а1-::(Ј су рс;Ј,(ЈНИ ка.,1.е11а 1,1 t1пекс ·_ с.11с>11,сни .без ~1сда. 

Јаки зуп'1аст1t всн1~11 l>J\rc1вa11ajy по-гпу110 l1Bl">,'v1 доста с.106од110.,1. начину 
:.~11:\ан,а. 

Ст<1ринар 9 

-
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Уз црквицу је дозида1-1а јс;\на .,1,i:1a 1.:апс.;1а (са ју}1,:нс стране). )r њСН(Ј,\\ 

продужењу, около јуж,1е и запа,,не фасаде п11у;.;:а ес је:1на н1,в11ја, беСЈна

чајна припрата. 

Црнвица 1-1 каr1еЈ1а живоnиса1-Iе С)'- Живс1r111с јс Н(ЈНиј~-1. 
Из Ма.1с Азије преко Ј{р11та, ти11 сп. !{онстантина 11 Је11е,1с 11оспс11 

јс у Грчку. Примере 11а;1ази,"о у 1-сраки, Мистри, Науплији, !{а,1кису, Га

,1акс11д11 и С(>фи,,о,,у. 1 ') 

D.) Црк11111111 с11. fjoiopoд1111c у ()xp1t.~)'. 

Истс>г cJG.,·1t1кa ка<Ј и сн. Ј{о1Iстант111-1 11 Јс;1сна, 1~р1..::ви1(а св. Б<Јr<1~1<)ди1~с 

новијег јс поре1{.па. Од1-1сЈс 11зi\1еђу П<Ј1.:р11вснсЈг 11рсЈстора 11 1~сб"ъ1111е ;~11дuва 

л1ного је пс,в,,љнији, поред тс,га 111тс, је 111ирина 11р"вице вег,а (с;1. 18). ::Ја-

t---"--·---
1 -----·-----~ 
1 

1/ 

1 

1 -·-·-··-
1 

1 

Сл. 18. - Св. Бо,'оЈЈо_·zица, осно11а, 1 : 100. 

·:-------------------· 

• 

• 

1 
• 
i Ј --

'---"----------------------· 
Сл. 19, 20. --- Св. Ћо,'ОЈЈод11цу, попречни и подужни пrесс1.:, 1: 200. 

~н) Gabrirl Millct, ор. cit. стр. 4К-50; с.1. 138, l'gii:-c (!tt SaL1Yc11r i1 Ga!axidi (d'aprl·s 

Monncrct de \Tillard). 
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кључује,,1 да постоји свесна репроi1ук1111ја са тенден11ијо1,1 јо111 уже група
ције око110 попреч,,ог брода. !{011 овог при,>Iера тра,,сспт преов,"ађујс, 
улога подужних 110Ј1уоб,"ица своди се на јаче лучне ПОi\уп11ра•1е. Значајно 
је ово скраliива,ье у корист попречног брода (с11. 19-20). 

Јlрипрата је новија и покривс,,а је једним сводо.,1 та,,о рђав,,г обл11ка 

да ника,,о нс ·"ичи на јед11у од уобичајених констру1,11ија. l{a,,o зи,1 из,>Iсђу 

цркве и припрате не пос·гоји, 11ри11рато,1 је повсtан дирскт11с> 11рквсни 

11ростор. 

Мењање унутрашњих пропорција у овом дpyro,>I при,,1сру пuвук."о јс 
за собо1'1. и спол)ни изглед. Трансепт је истак1-1утији Jf л1оћ.н11ји и важи каl) 
главни фасадни с11е.11енат. 

Техника у зи11а1t,у па,1,љивија јс него '"и код цркв11цс св. !{011с·ган
тина и Је"1ене. ЦрI,:вица је )!(ивuписа1fа. 

11. Це11тралне цркве. 

А.) Ц11ква сп. Германа у се."у Герману на Малој [Јрес1,,1. 

!~еда11ско од исто•1не uба."е Мале Преспе, у 11ана1п1ье,1 селу !'ерл1ану, 
за доба Цара Са,>Iуила подигнута је црква у којој су с.11е1пте11е ,,ot,, 

--- -·-
1 

- --- ---
' 
1 

' 

Сл. 21. - Св. ГсЈЈ_;нан, осиона, 1: 100. 

св. Герл-1ана. Г11ађениt-1а је 1-ra II{)Чcrrca XI. века, 1 э) г. Прuт11i1 назначује 
993. го,1,1ну ,,ао дату." оснива,ьа. 00 Ј 

1~) Василије Марковuh, ор. cit. стр. 9, 13, 
::•)) AndrC Protitc/1, ор. cit. стр. 20. 
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Осн{ЈВа I\llKHc21) (с.1. 21) т1111ск<t јс, а:1и: јс ~~начајна ;за до1~н1-1јс гра

fјсв1111с 1,1>је су пn1та:1и.r1с tJJ{ ов(>r <>6:111ка. Св. Гср .... 1ан важи ка<Ј најстарији 
п111t,\\Cll <1вс в11с·rс у с)б.11аст111\\а Гiрсспс и ()xpi-t;\a. 

Рс11н:1t,С јс крСТ()()Йраэ110. У CCЧlflJITy ;~веју П():tje:tilaK() i\YГIIX [J().'I)'

()iJ.1111ia C[I~)OHCДeJia јс Ј{УП().'Ја fl{J,\\()tiy ттан,·~антиqЈа: fll)CTИl'IIYT јс (J(iJJlfl{ 

11ав1н1к11а1.::01· 1<рс·га. t-fсти11и J\\tJl1:i1;1 стуr11~а r1<Ji\YI1иry цснтр,1.11ни Ј\С(Ј. Из

\\сi1у стуnа,~а r,1 11<)Јtуж11их :111}\С>Ва 11ојав.11,уј)' ес (1ста1~11 (i(1•1них Up<>;t<JBa: 

11<>-'IY<JIJ.·1и1tc j;ic;c111 су i\<Јказ. Пр11,,1..ет11l1у ;ta јс (ЈВакво ре111сњс нај:1сЈг11 11111-1ја 

т11a11ccjJ(Jf1,,\.:11i11ja трс)(iро;1,1-1е Ga:~11:11-11{C у Ltснт11а.·1ан ()б.:1111,. 

1 I11ип11ата рс111сна јс у н1-1;{у 11t)п11сч11с Пt>.'Iу(>б.'ЈИI{С. Срс:\1-1на наг.т1а111е~1а 

јс јс,т1,н11,,1 у:1ни111СНИ1\\ 11()}1,Y}l{HJi,\\ СН():Ј,(Ј.'\-\; 11.'llfTJ{C l·IIIUIC u,·1,гона11ају 111и11и11и 

fit> 1111иx И111Ј;{<ЈВа. Ilc> ()Bt)J\\C ;1a1,.11,yt1t-1:н1 (iи ес :t<I јс пр1-1пра·rа :1и;tа11а у 11ст(1 

:t<>Иа ,,a;t 1-1 11,ркна. 

Уну·r11аuп-1~uст 11,11нвс (Ј;1,ајс тајанствс11с1ст yc:1c;t на.,1с11Н(Ј с:1аl)(>Г ucвcт

:t,Ctt,a. Ilp(>!1op11,иjc су вр.r10 .т1епс зајсдн1Ј са у11авн<ЈТСЖСН<Ј1\\ 1.::y11tJ.,'l(1,,1. С (Jfi

;111p<J,\\ 11а II()CTИГIIYTY xaplll(JHиjy јСД!i()Г центра.'ЈЈiОГ ттрtЈС"ГОЈ-13, св, Гсј),\\3!1 

11ре11станља једну строго ,,11ас11•111у 1111тс1111рста1111ју (с:1. 22-23). 

-----------------------· 

• 

' 
1 

. . ! 
• 

' . " . 

'--------~~-'---------~---· 
,. -,2 2·, с· 1· 1 ·,оо ...... 1. _ , ;,, --- в. ('ЈЈ.11ан, 110,1,у;кн11 11 попрсч1111 11рссек, : _ . 

С11(Ј.1ьни изrJICi\ l)J~rt1нa11a 11(Уrпу11() унутар1t,е.~1 распс)Ј1Сi\У- OU.11111{ Ј{рста 

јасан јс, а у ВИСИIIИ С,1СЈ\\е11а на:~ Ир<ЈДОВI-1,\-\а !{(Јји 1\-\У (),1,Г()Варају, П()ВЈЈа11е а 

ЈС г,Јрн,а ини1~а J{t>I\J{C 1{3(Ј 1.::онст11унтива1-1 r111е.т1аз из кнадра·га у 1.::руг. 

l~c)tJ1-1~1 Gp<>JJ,()Blf су 11иж11 и аассбнtЈ 11<>Кр11вен11. И11терссантнt) :~а јс 1-1ас11uред 

~1} ГЈ. Н. М1tл1оков, or. cit. стр. Э7; основа rtpI<нe у колико је нязначсн.1 конструк

аија сводова, поrrсшна је. У припрати нису нязначенн сводови. A11drC Protitc/1, ор, cit. 
стр. 19: о ·нова с.1ичнэ. ~ао код Ми:ьукова, ca~io са из1,-1ењани1,-1 пропор11нјяма. 



. ,iaca третиран [[() К(ЈНССЈ..::НСНТНО.\\ 

етике'') ( с,,. 24 Ј. 
!1f111.\\Cf)Y 

• 
]Cf1,\\CHCl..::L' .,~1н1v.,~снта:111с rт:ra-

• 

flрипрата са]запа;tн11,,~ ;'(е .. ·1(Ј,,\ ц11квс 

је nрИ.ТЈИЈ{(Јi'\\1Јt(1Град,t~L' IH)BC=l(f1KBC /(()(ЈИ() 

. . 
rltJ;t јl';(!ЈИ,\\ ЈС Kf10BU.\\. 

CI:aJj Јtа11а111њ11 t1(JJ11-11, . 

' 
. ,. ' . ' ' 

' ' '.' ,:;;._ 
. . 

' 
., 

• • 

' • 

С.,1. 2-1. Св. lf'J1.,1aн, ју1·0-Есточн11 11:~г:1с;с 

l{aкu јс :t~1на111њ11 11::г:ic;t ц111..::нс и;~.\\СЈ-1,ен yc~'ICJt jl'Jtнc ;'(tЈСКС)ЈЈа111њс 
11естаура1~ијс 1,a:ta су Ч(tК I·f flј)(ЈфИ.'IИ .\\(Ј;(Сf)НИ:~()В3НИ (црква јс OKJll''ICHa), 
.,\с)ЖС, ;~ахна;ьујући jcJtHCJJ\\ ф1Јтог11афсксЈ;,1 снимку нод ИнансЈва,:!:.t) Jta ес ви1t11 
ТСХНИЈ(а Ј..::();\16И!!(ЈНЗН()Г :ЈН/(ЗЊ~l у 1(3.\lCIIY II ()Пеци . 

• 
у ЦЈ)КНИ ()t1унан јс }I\ИH(JllllC. :16()Г tJCra јс 1јЗК()Н111(()11 са::ЗИЈ(ЗН а IJJ1CK(I 

;~и;tнuг 11.1атна 11ро;tу}1\сн ~КИВ(11111с, 1111јс .\\11 ~1а:1у"1.а,инt).:!-1 ) )r сенсрс1-:запаЈ\!l(Ј.\\ 

nр,,ди!,у с,,1е111тс,1 јс са11s,,фаг св. Ге1Ј,\\а11а. 

Осн,,ву 1111квс сн. 1·ср.11ана г. Millet ,:1асиф111,ује у т1111 упр,,111!,с,,с 

rti1квc.~·;) 'Грс>Ј{С.'111а Uc,'lla нitjc r1рсграђсна :1ид;o1fli,'\1a ,,ао 111Т(Ј јс т<1 с.пу\1ај 
ко,~ цр·,ава у Г11'11,,,ј, Јср.11с11с1,,,ј, 1·с,,ргиј11 и Русиј11.''') Он11е, i(<>J\ Гсрма11а, 

:!:::) Fran~'ois Benoit. l'ArL·!1itl'cturc, l.'Oric11t rпl·diCYill L't r11odcr11L·, JJaris 1!--112, стр. ~l 
(с-.1. 55. pl:1stiqt1c пн11н1п1rr1t:1!с (Јс l:1 c:1t\1l·clr:1lc (1'Апi). 

Ga6ricl Л1illct, ор. cit. стр. 71 (с.1. :11, 1··.L;li.'-e (!'Ouzoti11larJ 

Jose;· Strz;1},:-o~·ski, ор. cit.: м11оr·обрuј1н-:1 <!1ото1·р:1(/1с1<11 сниwu11. 
2:\) Ga!1ricf Лfillct. ор. ci!. с1·р. 5k-5R. 11 99: снимак ре11r,одукован у А. Protitch, 

ор. cit. стр. 20. 
21} Pi1~лor треб;~о ,Ји д;~ пос1()ј1Ј. r,,.10,кда је у IЈаконикону нешто ск.1оњено. 

~-·) Gt1hгiel Лiillei. ор. cit. стр . ."15-:-)ti (L'~list' sirпplc :-1с1 pili.1икy од CRlisc comp!t:xc). 
'") lbi,t. стг. 62. 
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пu yr:ICJ\Y i1a а1Iато:1с1..:у 1пко.'1у, 27) кубе 11011ива на 11етири с:1ободна ступца\> 
а OTB()pl1 КС)јИ iJ,C:IC cвeTИ.'IИlllTe ОД проСЈ{ОЈ\\Идије И ђаК()НИЈ{ОНа, извсде11и 
су у ви11у аркада. Кад се зане,,,арс апси,~е, кроз осовину пr,rrpeчнor брода 
r1po1raз1r ,1руга осовина си,,етријс. Тражено је јединство о,1тарних простора 

и он,, је rrocт,rrrryтo у највеliој ,,ери с обзиром на диспоз11цију пла~,а 

1,1 пресека. 

Ily·r к,,ји.,, је rrpourao тип док јс стигао дr, Гер.\!ана, оr1редсљен је. 
Из Јер.\!енскс ,,,~ак:rе је п,,текао, преr,о Мале Азије'') н,rr1rar, јс своју r1р11-

·"ену на !1pecr1,r. 

В.) Црква св. Ј(ли,11ента у Окри.~у. 

У гор1t,ел1 граду, цр1,ва св. Богород1rr1е Перивлептс (У сr1сњс Бог,,
р,,диr1е) 11азвата данас св. К,1и,\!ента, ,,идана је краје,\! XIII. века (год. 1295.). 
()с1,ива•1 ове граiјевинс био је Арбанас Прогон Згур, Вслик~r Етеријарх, 

зет 11ара А1rдроника. '") 
Црква је к11ст,,образна 11 r1oдcelia на распоред .основе у Гер,\!а11у.'0) 

I l()CTC)jc ~1звесне разлинс које све;\оt.1с да јс црква св. 1{.,1и.~ента, један <)Д, 
бољ11х I1ри,\!сра грчко-византијске urколе, другоја•,е схваliена. Простра~rа 
11 јсд11на апси11а. ,,ктогонЗЈ1но кубе и техника у извоiјењу, битни су докази. 
()celia ес већ академско познава,1,е ф,,ра,,а 11 ,\!атеријала. Бочни бродов11, 

-

1 
' /; 

/ 1 

С.11. 25. - Сн. К.:111.11снт, оснона, 1 : 200. 

ус11сд 11оја11авајуhих "1уК()На 1z<)j11 спајају стуr1цс са Ilt>Jtyжнi1,,'I. зидов11ма, 

11згуб11.1111 су 11сгдаш11,и з11ачај. Заr1адни крак крста дуж1r ЈС ()Д оста11их~ 

'') 11,;,1, стр. 63. 
'") lbld. crp. 50 

Tct1;1пli - Ki!is!-l:) . 

(Tcl1angli - Kliss(', с.,. 43/Xlll, J:гan{:ois Bcnott. ор. cit. стр. 72 
• 

..:i•) Василије Марковпћ, ор. cit. стр. б. 
30) 1\n(!Г(' Protitch, ОЈ). cit, стр. Зti: у П.'Јану сводови 11orre10110 назначени. 
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. - . 
а Пt):1ук11уi-f,11н, в11с(11,~,1 :iуц11 Ј\()]11 га ;(с.,,с <.>;1, tJ()tt1111x стра~-1а, 11с t1дгонараЈу 

бочн11л1. ()TH()f)l1.,t(1 у CHC'Гlf.'IHIJITY ( С.'Ј. 25~27). Hec)Cf!()l)HO: 'ГС}Ј{}f.'Ј() ес за 

111r<) нећ11,'1. прс)СТ(ЈР(Ј,\t у заr1ад1I(>л1 ;~с_;1у r~ркве. Ј-' апс11д11 постоје јас1111 

·:-----------------------------------

·----'""---------------· 
с 2- 2· :1. (), /. - L--.11. I(.111.11c1L111, поду:.кни и папрсчн11 пресек, 1 400. 

С:1. 28. - ('н. !-(:1rt.1tc11tu, северо-11сточн11 11:1г.1с;\. 

анац11 Д<l су 1-1с1\а;(а ;\у:.1, 1-::1Ј11н11нс pacr1<)i1cђcJ1a cc;1,11111·ra. ;::Зна ес д,а је у ,,tа-

11асти11у аа ту11с1\<) н-11с ,'t\ с G 11.·1а а рх11 спи с1{<Јп а.1на р с~111,г1, c1-111,iij а. :i 1) 

:и) Вt1си.1нје 1\Ја11контtћ, ор. cit. стр. 7. 
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II111-1п11.-:1та јс 1111в(1б1rтна. Jr,'~1,a П(Јп~1счна ll().'JY<)t1.:111цa, r1lJ;~yxнaticнa с <Јбс 

с-гра11е jeд1ill,\\ c1-rcтc1'\l)!\\ п11.'1астсра r1онеза1111х ll~1\.\Cljy себе .:1у1\11.,1а, пресс-
• • • 

чена ЈС у Сј1СЈ~11I-[И 1с:,11с),'\1 П/!IIT!{(J.\1 1\3.'Н)Т(Ј.\\, Ј((Н\ су с Jl\'J,HC lI l\J1yrc стране 
{)()paЭ()B~IIJ!,I Ј{Ј)СТаТЈ! Сl{(ЈЈ~()ВИ. 

У11утра111Њ()СТ, YC]IC/~ П()HChaHl--IX :(И}\1CIJ:)I1ja (paCII(Jli r.'1381-!llX брtЈД()Н;t 

:з,60 111), ТС)((И ;\\l)HY.\\CHTa.Jlli();\\C ефекту. 11р()П()рцијс су Н11'Гh':С, ипа!-( јс {)Тl!IITll 

у·гиса1...: СТЈ1СЈГ 1-1 1'1111-1ан. Ј.(сјстн(> 1,y11cJ.'IC ;~сЈбрс"> јс наг.1:1111сн(Ј. 

cf)aca;ir С)' 11ајјхr1ре1.:т11ија 11сЈс.псдица y11yтpa111I-t)c распс>;~с:1с, сасвl11'1 

)' JtYX)' 1,::;1aci,1--11нJr визант11јс1{UI' схвата1+.а. С 11ст<.>'-111с стране 1-1a110•1t1T<) ста
()и.т1на 1,\аса - yc.'IC)~ ДС>ЗИЈtаних 1.:апсЈ1а - 1,1 НИСК() rт11асти'-IН(1 кубе, <JL{p

·тat{ajy јс;1,ну <):Ј. најж1,1нсЈпис1111ј11х с11.!1уета. Ожив.'l-,ава1+.с.,1 понр111~111е П().11,1с>ћ)-' 

г
· .. ····· -.--·-:.·--·------ ---. -----·- ----::-- --~--,~- ---- -- . -

. -
; ·- ... 

. ,_... . .. 
-·. . 

. ' ' ' 

• 
' ; ' 

-
.\ . 

• 

' 

Сл. 29. - Св. !{.'1fl:,1e1ltll. источна r\Јасада. 

1111авиЈЈН() C.'HJ/!{e11ur 1..::а1,1е11а 11 uпе,,с, пuстиг1-1ут јс сфс1.:ат GtJjc. П()Тснцираt·! 

на аПСИЈ(l-1 П,1аС'ГИ1((ЈЈ'1 Гl.'ll-tTKJIX J\()HIJ.CIITj)li'IHllX l!Иlll(t '111СТ(Ј )Ј.СЈ{(ЈЈ)3ТИВН()Г 

,,ара,,тсr,а ( с;1. 28-29). 
Н11сам напо,'\\СНЈ(Ј jl'i].al! JJ.CT(t)I, ]\(Jjll јс {1/Ј. наЈI(Н()СТЈ[ Гlf)ll J1CI1JiTI1B3Њ}' 

ути11.аја. Јс11.а11 архаист1-1l1к11 с.:1с:,1сн,1т 1н1јан,;1,ујс ес на 11.ркви c1i. [{.r1имсr-1та: 

11а бu 11нr1.\1 (jJt1caлJtJ\1a <Јбе.11ежсв јс т11авсвс~1са:1ан снr)Ј( јсднu.\\ tJJJ,Г()вapajyf1u.,\ 

r1литко.\\ 11и111(Ј,\\ .. ).: Охр11Ј1,у (JBt> није r111ни 11ри:,1с~1, на 11,р1,вt1ц11 св. l\t)!lcтa1-1-
·rинa и Јс.1 1с11е l)Па}1\а.\\{) Ј1СТЈ{ 1,\()ТИВ. I1<) г. J\r\il]ct,\r, на Ilc:J()ГlUl!e;)y, тај 

моти~~ СВ(Јјс-гвсн јс сниr,.1а цркнаr,.1<t на ·rp(>:\111a:,1a Х!. нска, уса.1\1,'l)сн јс у· 

Ссвс1111(Јј ГрtЈЈ>':(Јј Ј\()Ј( 1\l)СТ()образнtЈr ·гипа 11а 11андант1-1фи.11,1а а у Тсса:11-1ј11 
!(ОД базИЈ[ИКа са yзRИIIICHJ,1.\\ т11а1-1ССr!Т{).\\ . .1 2) ();1,pi!{(t() ес јс;1,ан .'l()ГJIЧ(11i ,\\()ТЈЈВ 

;;~) Gabricl Л1il/ct, ор cit сто 160-1'\2. 
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• • 
цариградске u1ко.:1е, па ЈС т~11,\ 11ре за11и1'~\;ьива LЈр1tЈс11та.:1ска r11J11;,,\et-1a с11спих 

аркадица на апсиди."') У Охриду сједини11с су ес /\ВС тра/\ИI\11јс: Макед,,-
• • • 

ниЈа постаЈе ПL).tЈазна тачка Јед1-1е IiUBC, ек.11ектичне 111ко.пе. 

Ја1{и зупчаст1-t ве1-1ц11 при .... ,сњсни су 11<1 сви;,,\а сраса1~н~1,\\ дслови1\\<1. 

Иначе су повр111инс r11атк,1 обраlје11е, источна јс <!1асада укра111сна: с11ич11у 

орна,1ентацију на11аз11,\\о у Арти у Тсса11ији.э 4 ) 

Дана111њи кров 11а 1(упо.r1и 1-1:ијс прнобита~-1, П()ЈЈ. c·r11cjt).\\ 11ре.паз није 

означе~, 1-1икакв111\\ венцем, з11дна површина на;\ архиво.'Iта.1\1..а за.11,\азана јс 

кречом. Највероватније да су арх11во.1те поједин11х стра,,а зав1,111ене ссг

t~,\ентима; срПСЈ{()-ВИЗЗI-IТИјс1.::а МаКСД()Нl1ја I1рИ,'\-\СН)ИВ3.'13 јс таК()lјСЈ) та.т1а

састу контуру 11а 11,еним купо;1а,1а. 

На југо-истс,чн,,ј с·,рани цркне св. l{:1и,1ента, i\<,;1111\ана јс 1365. ru,1. 
једна капела посвсliе11а с,,. Гриr,,рију Боr,,с:1ону."·') Около 11ркве (у 11р,,

дужењу капеле) прон11а•1и се једна примитивна и нис,,а 1,аме11а припрата 

која са западне стране, поред јед11е сељачке веранде, /\с:1им11ч11,, прикрива 

поглед на саму цркву. Поред главног у11аза, северо-за11адн,,, пс,диrнута јс 

1923. год. једна звонара у 1,ој,,ј је с,,с,11тено ве:1и,о эв,,нr,, 11r,к11с111 г. Ми

хаила Пупи11а. 

Живопис 

Андрије Грапе 

• 
]С ориrина;1ан I[ 11звсдсн јс <Ј тр111111,:у Bc:1и1,ur Жуr1ана 

1 348. год. 36) 

С.) Црк11а св. Јо11,1н11 Бог,,с.001111 Ј' Охр11;,у. 

Историјски ,,звор,1 за ову грађевину нису ми познат,,, а.ни 110 с11,,ј,,ј 

,,бради црква св. Јована Боr11с11r,на3 ; Ј у Охриду поста11а је ве11оват11u краје,,1 

XIV. века. Пара,1е11с ,,,,јс вуче r. Millet из,\\еliу некr,11и,,r, цр1,ава у Мистр,1, 

Марковог Манаст11ра и ове цркве, 3') од важнс,сти су за њено датирање. 

Унутра111њи распоред (сл. ЗО) као у 11ркви с1,. 1{:1и,\\ента, а11,1 је з,1а

'Iајно да су изоставл,ени појачавајуhи 11уци који спајају c·ry111\e са п,,ду~,

н1-11'1. зидовима: јсднu (Јtiснид110 сеt.ање на ГерА\аН. :1бог всt1сг распо11а 

у 11одужно,1 правцу, ступ11и су правоуга,,ног 0611111,а. Тежња јс уперена 

на шт,, веhи пр11стr>р у 11ентра11нс,м брс,ду; ар1,а1,е 1,1,јс га /\СЈЈС О/\ бочних 

оделења (у ствар,1 r1ро11ази), ре:1ативно су 11иске. Цркви 11едостају ,,не 

е11егантне пропор1\ије к,,јс су типичне эа раније две ,,п,1санс rра11 ени11е. 3 ") 

Али је црква /\(Ј6ИЈ]а у ;1pyru.,, с,1ис11у: ба111 УСЈ!С/\ СНИ~{ених Пр<>Ј!(Јрција 

,,на изг,1сда вelia ( с11. :Ј 1 ). 
Утицај српско-византијс,,с 111ко11с к,,јега 11а110/\И r. Millet није б,11, 

ве.ГIИК И свака!{() 1-\СД(ЈВ(Ј.ъан да (ЈЕУ цркву уврсти у Н,СНС при,\\СЈ1С. !U) М(ЈТН:1{ 

-------

~3) Gabriel Miilct, 1·:1ncicn art scrlJc, Paris 1919 стр. 110. 
~4) Gabricl Millct, l'i.~co\c grccqнc da11s l'arcl1itcctt1rc byz:111ti11c, стр. 2.)Н. 
33) Bac11лrije Марковић, ор. cit. стр. 6-7. 
:16) Charles Dichl, Маппсl d'art byz<J11tiп, Pгris 1910, стр. 753. 
:11) Чуднов;~то да Василтtје Mopкoвttfi, ор. cit., пе поми11,е ову 11рнву. 

;i~) Gabriel Millet, l',111cie11 .irt scrћc, стр. 13(i. 
а~) Св. Гсрм;~н, св. Климент. 

-4°) Gabriel Millet, up. cit. стр. 136. 
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С11. Јован Бо:ос.-101:1, uс11она, 1 100. 
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С.1. :11. Сп. Јова!l Ћо.'оСЈlОВ, по;~у·,1'1111 пресеh:, 1 
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1 :JlJ. 

с"1епих ар1{аЈ\а на ·г111)ст1.1аној аr1си;\1-1 јс 1111:3нат у Ox11и;iy,-f 1 ) <,н јс уобича
јен у rpt.IK(Jj п11<)ВЈ1111~иј1-t. 11ри.'1ена с11hу111н<1г П<Ј:1у1(руга са нас:1<Ј11,е11иs1. 

чстврт1{руж11hиЈ\\а ,-,а:~ арх~,1во.r1та,,1а на K)'II(J.:1и, Uи:hc 111Јв11на 1~) :-:ajc;tH() са 

пин,он11,1а 11,, уг:1е11у ,,а јср,,,снскс 1,уп,,:1с 1 ") (с:,. 32). 
У <>п111тс црква св. Јс>вана Ь(ЈГ(Јс:н>в;с~ ун(Јс1-1 jc,r\HY ст11ану 11(>ТУ у (ЈХЈ1иµ,

ску l\рквсну y.½CTll()CT. )Т СВt)јсни су 1-:сl1ИЈ\\ Д,С}Ј();\1 :НЈКа:11111 .'\\()ТИВИ, а:1и П() 

CBUJ\1C схва·га1i,у l\l)!(Ha јс yca.'\IJ!,CiiЗ И CI{3!{3f.::() ;\а јс ;tCJI() јСДll()Г apXJ1TCKTL· 

,10111ља~-:а са ИС1'()!{3. t1:1всс11а (ЈЈ)ИГИl!а.:r!-Ј(ЈСТ јс ПlЈС.'ЈС;\ИllЗ нс;t(ЈВ()}1,Ј!()Г i1a-

,-

С:1. 32. 

.Ј ... 

, . 
•• 

' 

. 
ЈL'Ј(Н()Г С'К.'ЈСЈ{l'Ј1ЧЈ!(IГ /(VXa . 

• 

Сп. Joua1t l)o,'OC.7UlJ. источна 1ј1асада. 

' 

гЈ'ех!IИЈ.:а у ;;и;ia1-t,y јс II03l!JTa: HaJr:1,\I.Clli-lЧHl1 lJL\1,(JBl-1 l{J.,\\l't!d Н 1ЈПСКl\. 

Й{)Г3ТИ i(CK(J{) на ЈПСЈ·IДЈ·I, ca1ia ,,a.\1l'l!l1 ВСНI~И ,\\ССТ(Ј :)упчастих. 

С11туа1(1-rј;с1 г11аГЈсв11~-1е је <Ji( 11ај:1с1111111х. J-fa jc:(11t1.,1 tЈту )' нc11(1c11c;(ll(Jj 

Йа1изи111-~ варtЈ111и, 1ii11,вa ,'(<J.\\Jt111-111a 1~с;1Ј.1.,1. jc:~eptJ.\\. А1Јхитскту11,1 _јс /~(ЈСТа 

;(()6ЈЈ() ()Чуна~1а ::i.:11-1 јс il\ИВ()ПИС (се.\\ у aпc11;ir-1), !l()ТПУН<Ј Il!l()IJa(). ;J11Дt)BI! 

су 11знут11а <>1..:11ei1e1111 и .,1сс·г11.,111ч1нЈ у1-::1Ј~t111сни ,\\(ЈДС!ЈIIИ;\1 йс:~начајни11,1 фре

скама. 01..:(1.,·1<1 1~1Ј1<:вс јс;'\На <1б11ч11а 1..::а.,1.сна 1111и1111ата, 11а,"( ђai..::1>1-11-tK<JIIO,\\ при-
• • 

1{а.11с1\1_.т1,е11а ЈС ЈС!~На ;rрвсна :)вtн1а~Ја. 

11 ) Св. Со!f1нја, св. к.~име11т. 

·~) Gabricl Л1illct. ор. cit. стr. \3(). 
1·1) joscf Str.?J'_t.;oн1sJ..:i or. L"it .. ви;111 ~1ноrе q:отогр.1фскс сни,~кс. 
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О.) Цр1(в11 у Винс1111 ,,,, М,1,10} Прсс,,11. 

Руu1евинс t1нс цркве, н,1 эападн<Јј <1ба.,·1и Ма.:1с Пресr,с 1\()iJ. сс:,а Ви

исни, припадају византијек,,ј 11е;1и,,д,,. 1 ') Нс зна ес кад је црква r1од1,гнута 

ни КО1\\е јс r1L1cвchcнa. ОснL)Ва је тр111-:(11iх11а (с.·,. 33), усам;ьсна појава 'f 
,,б11аетима Преспе и Охри11а. Над зару611,енил1 ,,надрат,,л, изд11аа11а ес 

некада осмострана купо.т1а <>Ј\ 1-:r,jc ес данас виде <>стаци. IItJ истt,чн<Јј тра-
• 

ЈЈ.ИЦИЈИ певни11.е су 1~ирект~-10 11рис:1<)1+.сr1с уз ква;1.рат1 1·а1((Ј Ј\а трансспт не 

--' ' Ј 
' 

1 

- . ---

/ - ---

' 
-

.. .. - - -... --.. ' .. 

----

' -

-

! 
! 

/",; 
' 
1 ;' 

! 
' 

. i 
\ 

\' 

1 
1 

/ 
/ 

. . ' 
. -.-

Сл:. 33. - Црква у Buн.eнrt, основа ~1 пресеци 1,ро:з ~,:апслнце. l : 150. 

11остоји .. Ь:рс·r је с11t1;ьа .11a}I(H<1 (Ј(iс11е>1<ен јер су 1-:<Јнхс уок1Ј·иренс 11рави1,1 

;_;;идониr,.1а, тако да се по ничс,,,у нс 11a;{1-1i1y пс,.1ун:ружне певнице. Свс>дови 

П(>ДуЖН()Г бр(ЈДа И П()Јiукуп<>.НС нал. J.;:()HXah\a ()ГИНа.ТЈI-!()Г су (Јб.пика. Миљуков4 ;') 

Верује да јс ·гај сЈб.!'1и1< постасЈ rtt)i~ утицајсл\ турске псрисЈ}~с. Ме1iи ес 1.1инt1 

;~а онакв<,ј 11ре1\nоставци неr,,1а ,,\еста, ти,11,1 r1pc 111тс, је јсЈ111 раније с,гива11а11 

с>ријснта,;1ски свс>д приr,,1сњинан у Охрид.у вр,;н) честе~. 4(') 

•4) Oabricl 1\1illet, 1'l·co!c grec4нe (!a11s I'aгc11itcct11rc hyZil!ltine, стр. 94. 
4:,1 [!. н. MllJIIOKOB ор. cit. СТ[). 56. 
•1>) (-:в. Софија (црква и нояиј;1 r1ри11rата), св. К.1имснт11јс (у пр11прати). 
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Чудновата је iLИCfl()3l1ЦI1ja Пр()С}{\),\\Иј(Ј!јс 11 "tјаКОНИЈ."()На, 11а ()CIIC)BC И 

nресека ВИДl1 се 1ta је f1CJIICH)C ОН}1Х flf)()CT()l)3 саСВИ1\\ у духу jCf);\\CIICKOГ 

цснтра:II-l()Г ТЈ-IПа (трИК()11ХОСа). ;-за Х()Ј(!IИЈ,.: J{()jJI спаја ПЈ)()l{(Ј.1\\ИЛ,Ију са псв

НЈ1ЦОА\ ИМ3,\\() ,\\Н()ГС ПJ)fI,¾CpC.-1-;-) 

Спољ1-111 ;~er-:011 је 11ис·г<> в11за11т11јсн:и а пu уг.т1еду 1-1а .11\;11{С)(<>НС1{у 111KL>..11y.4:s) 
I{од 1ip1,,1e у Винен~,1 тсi1{1,1111те .1сл{11 у сраз!'t1ерн<> јаЈ{<>ј куп(Ј,,'IИ: ~рс11-

Јiи1.: јој јс вeti-1 L>iL JJJt,lpИ!Je r:ЈаВН()Г t1jJ(JJta. Груr1ација IlpC>CTtJpa ЈIОГИЧНа јс 

и Н<>нстру1,-г11вна, a.'1If јс rт11и 11~{R<>ђсњу занс.11,tарсна r1рави;r11<1С'Г, cynpt>TH<J 
акадС11\С}{И,\'\. ОХЈ)И!Ј.СК11Л\ 11с111сњил1а. 

Са c>нc)JVi црквt>2\\ i1JVia,\\(J ј()111 jcJ~it1-1 ;'(u1.::а:з ни111с ;ia су fl1Jcc11a и Ox1--11-1;i 
GИЈIИ YT()tJJ1111·re 1-1ајраЗН()ВЈ--ЈСНЈ:lјсг грЧК()Г .'1UНа1.11тна И ГДС су ес сусрста.т1с 

грађсв,,нскс тра1111ц11јс с,,о,,,, с11ију виза11тијских крајева, 

Ј(ана1uњс с-гањс ц11квс п11с,1стан,1,а јс11ну живоп11сну 11у11ну, l~рква јс 
, , 

затрпана а 1-1зг.;1tдо:1 Ј~а Је J~Ht> I\рквс ИСП(>Д Језе~1сК(>Г нивоа: очиг Ј1сдно Ј\а 

је М(Јчварно зе.м..rьи111тс 11()11усти..'1t) jcfJ ес с;1сга11,с 11аспt)знаје по каракте

ристиtЈНИЛ\ 11укотиналtа на скор(> сви:,'1.а пост(Јјсhил1 зидови,'1.а. Ја са.!\\. у сво1,1с 

снимку п,,ку111аu да ,,бс,1с;ки,,1 спо1ьну 1,,,нтуру осн,,вс, Апсида биhс би,1а 

тростра,1а, као пu:1аз за је;1ну ,,вакву прс,1постанку с:1ужио ,,и је факат 

по.1игона11цог кубста.49) 

У цркви П<)СТt)је трагов~t стар<)rа Ј1-:11Н(>nиса. 

Е,) Цркв,1 с,,_ Богород1111с ;Јахумске код Охри,~11, 

Зау,11 од,1осн,, црква св, Боrород11цс Заху,,1с1,с на11ази се 11оре11 саме 

,,ба,1с на истс1чн,,ј стран11 Охр,1дск,,r Језера, Ову 11ркву пс,дигао је 1361, год, 
српски Кесар Гргур, син ,1хри,1ск,1г Г,,сподара Бран1,а и старији брат 
Вука Бра,,к,,виhа:'0) 

Об.т1ик цркве јс типск11 11 П(>Ј~ссЋа ДC)l-Ic1,::.,·ic на охридс1<с црнвс а.·1и 
, , 

несраз,,\ерН() витке пропс)рЦИЈС ка() i1 наrЈ1а111ена висина СВИЈУ сводс1ва, 

<1цртавају естетску те>књу српскt>-византијс1.::с 111колс, Истоt.1ни !{рак крста 

најдужи јс, ка11актеристи1,а св,,јствс11а црква,\!а Скопске Црне Горе, а иа 

потребе 111тu нclier ,1:1та11ног простор;~, Кубе п,,,,ива на стубови,\!а;' ') једа>~ 
с11емена-r ни111с ;~а 111то тање и сл-1е.1111јс диr-.1.ензије. f1роскt1,Viидија и ђакс,

НИI{ОН обе.lСi-1\СНИ су јСДЈ-101\\ ГIOПl)CtfH(),\1 П().'IУ(Јб.-'IИЦО,\\. Ова ()ДС.ilСЊа сачи

њавају један заједниt.~ки r1р()Стор са г~1авни1\\ o:1тap1iИ,Vi ;\1сстuл1. Уг.пови 

~,) Josef Sirzygowski, ор. cit., стр. 83: Варак (Вап), споредне цркне сл. 68, стр. lUl: 
Саринџ, сл. 92; стр. 102: Аграк, сд. 9.5; стр. 103: Ани, сл. 97; стр. IOS: Хтсконк, сл. 100; 
стр. 106: Ани, нрква св. Апостола, с.rт. 105; стр. 331. с,1. 377/III. 

'
8

) Gahriel Millct, l'a11cie11 art scrbc, стр. 136-137. Gabriel Millet, l'Ccolc grccqL1c 
,ians l'architectt1rc hyzaпtinc, стр. 233/1, стр 264,/5, П. Н. Мплюков, ор. cit., стр. 56: ра
според декора1ивн11х слојева спомиње uркву св. Апостола у Солуну. 

4
~) П. Н, Мил,оков, oh. cit., види 1tинко раtј:Јију N!! 15. 

50) Вас11лпје Марковић, ор. cif., стр. 117. Gabriel Millet, l'ancicn art scrbc, стр. 135, 
51) У висини капитела спроведен јс један систем дрвених стега који унаоколо ве-

зује с1убове са г.11авниr~.t зидови~1а. 
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~;аnаЈ(Н{)Г ;(с.:1а l(~)!{BC П()l(f)l1BCHI1 су 1--:а;н)·Га,\\3. [ lpc;( l(pl{IH.J,\1 II(JCT{Jja.11a јс 

пр11nрата. )/ l(j)TC}i{Y ()СН(ЈНС ( с.:1. 34) Н331{31-ЈЈ-1() С3!11 flCIIJCЊe 1..::ојс се нај

нср()Ватн11је caCT(Jja.1LJ и:з јсд11е 1.::а.l<Јтс и двеју П<ЈЈ(ужн11х ПС).1уоб.пица. 

У~1а3еt1и у I(flKBY ni1e<JBJ1alJyjc 11а један изра:111т 11ач11н в11син;1 (ви~\11 
11рссс1{е с:,. 35---36). Y'c.:rc;( 11ar,'J(> п~1иб.·111}1{снс 1,у11сЈ:1с ;{а11аЈ(Ј-1СЈ:\1 эид,у овај 

1 
• 

1 
• 

• • 
1 
• 

---1---
-·-- . -· • 

1 

• • 

С.-1. Ј4. - Сн. Бо,'ОЈЈО,ЈЈtЦа :Ja,-:i1.11c!{a, осн()ва, 1: 100. 

Jl: утиса~, ј(н11_ вt-1111с 11сЈтс1-1ци~1а1-1. l{au у ни:једнсЈ,\\ крај;' IЗ11зан1-11је, Срб1r 

С)' 11a.1o,1e1111t> 1111етеЈ)ИВа.~'1и )' ве11т11ка~·111з,,1у, 1-1ајвrп11е эGuc сrрс1{та у сr1().ТЬНС)ј 

с11Ј1уети. 

IЈ,р1,:-ва св. Rt)Г<J110,1i1-1r~c С>,1.;1и1{ујс ес Јтспи,,1 срсЈЈ1,\\а,'½а и префи11,с11r1,,t 

;'~стаљи2\1.а. (JU11a/\a ЗИ/(СУКа с.1ажс ес у г.·1ав110."1-1.с са л,скс1рt>:,1 цркаuа 8~1::зан-

·т ,, 
11 

" 
11 

11 

•С 
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-тијске Србије 11 вp.'ILJ је паж.ъиво ~1знс;tена. Гl,;1итке н11111.с ва апси;~1-1 и-на-
• 

:значене а11хиво.11·е на трансспту П()Ста.1е су заЈС 11НИ'IКИ 1\\uт11в uхр~1дскс 

и: српс1.-:с)-ВV1?,антv1јс1\е 111ко"1е . .-'~) 

Црква јс би.r1а јан:n ()II1тeheнa. Иницијативо.\\ L)Хрил.сн:{>Г сп~1ск(ЈПа г. Ни-

1,0;1аја, се.ъаци иа 01,0111,не опранил11 су црквену гра)јсвину. Т1,еба да 

.пагласи.11,1. да је она рестаура1\ија спроведена са h\НС)ГО разу.\1.ева1-ьа и .тьубави 

и СЛЈ}КИhе }{3() при1,1.ср саНССН()Г П()СТуr1ања преЈ\\а старИЈ\1. СП()Ј\,\СНИI~има. 

ЖЈIВОПИС се ДCJJ{,f;\\И'l!IO ()•1увао и П()СТЗ() јс ;1а;1у}1{6(),\'\ л,ево,1с1{()Г епи

,снопа Г1,игорија.' 3) 

·----------~.----------· 
• 

~;- -- -- ' - --

··-------------------· 
Сл. 35, Зб. - Сп. ho<'OJJO,J,fll{Q ,"Зах)1.иска, попречни и пuду;1.::ни пресек, 1: 200. 

1!1. Комбиновани типови. 

А,) Црква с11. H,zylfta ко11 Ох1,и;111. 

На jy>1,1ic1j с1ба;1,1 Охr111;1ског Језера, 01,r,лr, 900. г,111. сн. Нау,11 11r1е
·,звитер св. !{,а,1,11с11та 11,1д,1гаr, јс 111,,сну и поснетиr, јс се. Арха11ђе:1у,'') 

.данас II()Зf-!J.Ta ПОЈ], YI.¾eJ-IC)2'1. l\p!{BC сн. Нау,,1а. 

СаЈ~а111н)а ЦfЈква, yc.1re;~ разн~1х J~o;.::1iђ11вafna 11 рен:онстру1,::1~11ја, доб11.т1а 
је једа1i чудан <)6Ј111к, YiiИI{Yl\\ у својс)ј врсти. Jc;~i-Ic),\1 КСЈНС'rрукт11в11<1,,1 ана
лизом по1.::уп1аhу л,а објасни:\\ нераснетљс1i проfЈЈ1е11,1 о Пt)станк:у 1,1 сти.пу 

ове 11ркве. 

Из Прll.,'ЈОЖСНС OC!·IOBC (с.п. 37) jac1ie су трl1 СГ!()ХС :1иЈ~а11)а. ;3ападна 
l{QHXa lil1je у Ci{.JIOIIY са прнобИ'ГНО.\1 lXJ)l{B()2\\, .'!СПО се ни;х11 1..:аК() јс ()1·!3 

прилаго-Јјс1-1а по,-:~,уж1rо,,1 бЈЈ<Ј,1'У· Са I(()J-fXL)Лt до;~ата је и г11с)6F1и1~а сн. Нау,,1а, 

ризница и .,1а.аи всстиби:1 у виду т110,"с11нс а;11,а,"е. Цс;1а ,,ва партија 1,а-

52) Вид11 напред цркву cR. Климента и код Gal1ric/ Millet-a, l'ar1cicп art scrbc, сним1<е 
.неколико uрк;~ва Византијске Србије. 

5:Ј) Bacu1111je МаЈЈКОr3й'1, ор. cit. стр. 118. 
ы) Jhid. стр. 7. 
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• • 

1,:;1.11a1,тepl!(TllЧll(l јс :-iGur Нр.'1() plJ~BC TCXH!,IJ{C: у~1 

~11ац1-1 11:-!BCCIIIIX ()~ll!ГJ,tHa.11-fИX пре·генз11ја. Kau 

1,-:11aJJ-t,y 1-1еј,,а11нс>с·r r10CT()]C 

Jl(JC . .1e;iн,11 ,'{<Ј/\ата1.: /~о.1а~{11 

11\)1'IIIllaTa са ,,уп~Ј;!(Ј,\\ 11 јС,'Ј,]-[() ~~асс6Н() ()(Jllf-1() {))\C.'ICl-1,C . 

• 

• • 

1 
-о-----

\ 

f---1- -

С.1. 37. - Сп. На;1.и, основа, 1 :400. 

.. --

PacrlL)pt:;t ( с.:1. 38-39) 1н:,,1а никаЈ{ВС C.'II1lfH()CTII са (ЈС'ГЗ.аИ,\\ ()ХрИЈ\СНЈ,I;\\ 

1~11нва.\\а, ча~< 11и са jcJtJIO!\\ <ЈЈ\ ,\\аке;(оНСI{ИХ. Ј{ана111њ1-1 (Јб.'IИЈ{ Ц\ЈКВе је 1{рСТ(l-

1,б11азан и ,,днаја се пuтпуно 01\ у,,бичајсне н11аа11тијскс ф,,рму."е. П,, r. Mil
Jct-y55) ка11а1..:те~1v1ст11чна IltJjaвa .·1cit{ll у СНИ}I\СНО.\\ т11ансепту 11 у С)rжсн(Јј 

------------------

·---------------------------· 
С.1. ЗR, 39. - Св. Нау.11, 11оду:.кн11 11 попречни пресе~;, 1 : 400. 

куr10:1и: 1\ртс Ј\()јс су т111111 11нс ~а 11а1111{у 1111..:n.1y д,<1к н11ткс 11р<Ј11о~1ције при-
11адају несул1,1,11в,, схватању Виза11т11јске Србије. По Иванuву"") црква ка,, 

;\а је грађена у XIII. ве,,у. 

l{()ЈЈИК<) год су можда r()pe навс,1Ј,с1-1с прс;\Il<)С'ГаНЈ{С на први r1or"1c 11 

~.-,) Gabricl. A1illct, !'апсiеп art scrbc, стр. 13,'>. 
:,с) Вастzлијс Л1арков1th, ор. cit. стр. 7. 
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)1 бС11-1)!·IНе, ()НС су J'lflaJ..:: IHJB\)IJJHC И са,\1() 11ага~а11,а, 110 Ј'()Т()В() 31(() ес flf)(J6Лej\\ 
t~рн:вс .111a:1u ;(уб.:т,с r1i)eтi1ccc. М~1с.1и1\\ :(а јс наlЈЈ,111 1,:-ar.:o јс тра11.::ен<Ј 

uбjaIJJJJ,Cl-hC ГH)Гf1CIIJIJ(): ]i!1Чl1J\1 11ијс il()J{33,lli() Ј{а 11рвобит11а црн:ва !-!С Гf(ЈСТ()јИ. 
Vla11c!1y i~()Казс ;'(а јс /~а1-1а11111.,а цр1.::ва ве1uта Tf)a1-1ccjJ<1pл1a1(IIj;-i јел.нс ()р11јсt-1-
та~1с1..::е ба3}r.11111..::с у II<Jд,yil.::нy ба;111.1 111ку са I{УПСЈ.,'НЈ,\1. Bct1 је г. Millet ,1рил1етЈ1() 
и1-1тсрсса11тну 'It11+,сн11цу д,а су с11(Ј.:Ы-1Ј-I з11дс1в11 (Ј,Ј, J(a . ...,1.c1ra··,-;-) ;(rJ1..:: јс l(<)ЦЈ{а са 

• 

к:убстс)Ј\1 J{()."<\6Itli{)BJ!-Ja (Ј;( ()ПСI{С 1-f r..::a:\-\CJ-Ja, c.:[()i-J{Clla ЧИСТ() и r,paBИJIII() fl() 

низа1-1тијс1.::с1ј тµ;:џ~и1~11ј1r а у 11ст<Јј nбi1a,'~r-1 r..::arJ 1.::yGc 11а;( 11артс1,ссЈ,\\ ( с.:1. 40--41 ). 
()чl'в11,:(Н(1 да јс r.'!dBI-I<> 1-:yGc 11акаЈ1С,\\Јl)сно IIl1I1.r1и1,::(1:\1 :(11:3иЈЈива11,а 1т~11Iпратс. 
Ка,..::<Ј jl' ова 1,::ог1ст11у1,::ц11ј;1 1-1:-звр11rе11;:1 ,\\()il\C .'Ј;:ЈК(Ј ;13 ес К(н1статује Zli{tJ ес 

~' . ""' ' . ' 

; 

1 

Сл. 40. - Сп. НаЈ1.".1, ју;1.:на 111асада. 

п11(Ју 1111 на~I11н 1-:аЈ\(Ј јс cr1poвc~,e1-I с11сЈј 11:-зл1с!Ју I{)'ll(J.11C 11 r·:1ав11с 

11u.11y ()Й.1и:це. Ј l () С ,ilaтp.:1j ,\1 ( Ј 11 d j11r1 С О С l!(J ву C.'lff.\1..111 !If/)J. ју !111 ,.::у [ Ј ( ).:1у. 
( п () i~yi1{11 с) 
l l,1:1y,,ri:111-

част11 СВ(>Ј\ f!Ui\Y~i\Il()Г GJJl>Ji<1, IIlJтпyrнJ 11с.1.1в11сан (1;\ c1,1cтl':\1<t I{lJj11 га 1-нЈси, 

прссс'rсн јс TdJ{<i ;~а јс у r1pujc1\1(1Ij11 (Ј()l1аЗ(ЈВа1-1а јс;~н~t ПЈЈаВ<>уГZI<ЈНа 111уп_;ь11иа 
Ј\З<Ј 11r1<Јстор ;,;а 1.::yrr1c>:1y. /{ct Gи се .,1(н·:111 Ј\(Ј11ст~1Ј'Ј1сат11 па1-,;~аr-1т11rf1и 1н>требн11 
су U11.:J}I .:1уци у ПС)ГЈ,УЛ(fј{).\l IIfJaв,~y. 01-111 С)' са I13BCC!-J(_),\\ j(C[jJ{Jp.'1.J.l~I1j()}\1 пр11-
.11агоtЈСН1'! r1pccc1i1-1.,1a г.павнс Пf>.:1yoG.'Il-'fI(C: r1с1нсна јс 111е,,1а ;1а прс.11а~~ и;; 
1,ва11рата у круг. 

Ов.:t анаЈЈИЗа () Гl(JCTJJll{Y г.rrавн{)Г кубета .!l()Гl1lIHa јс са TCXI-II!lJJ{OГ Г.'IC
i~l-f!IITa, у n11тati,y ЈС caJ\1fJ ст11.;1. ()б.1 1r11,:: 11 ;::i;eI{f)f) cnpc)BCiJ,CIIl-'I су по уг.:1еду 

• • 
,,а арха11ч~-1с гpl!J{(J-B}IJJIIT}fJCI{e ,V\()TI-IBC, вероваТН() Пl)Д утицаЈС,'1 СрПСК(/-

:,;) У ;~ОЊИ1\-I ДСЈIОВИ!l-1,1 нора!ЈН,1НIЈ ~ЈССТИ~ИЧНО рс;(ОВ!ЈМ;Ј епске. 

Ст;:~ринаµ 10 

, 
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• • византијске школе: витке пропорције у вези са ре111ењем припрате· биће 

једна 011 позитивних предпоставка r. Millet-a."') 
По,1енуо са,, првобитну цр1,ву као оријенталску базилику услед сле

пог централног брода. Сводови бочних бродова оријентисани су попречно 

са теж1ьом ка централној основи. /\сони систем је троде;1ан са 1111,р,,"' 

С.1. 41. - Св. Наул1, источна {ј:1асада. 

--ит.~"'(~ 

':' 

средиu1њо1,1 аркадом'") ·ге су 11омоћу оваквог распореда добивене боч11е 
певн1111е. !{алате у углови1•а вероват110 да су првобит11е. 

\Ито се тиче спољнеr изr11еда црква је прсдстав.,r,а;1а т11п11•1ну тро

брод11у базилику са наг.паше11им трансептоr..1.. 60) Г~1атка, пен.тагоr-1а;1r1а апсида 

бИаlа је у Сl(Ладу са ОВо,,1 фасадо,1. 

-,--- --

'') Gabricl lv!illct, ор. cit. стр. 138-139. 
Јэ) I{од св. Софије у Охриду примети.'IИ смо сличну примену. 

GO) Ge/Jricl Millet, J'(:colc grecqнc daпs l'arcl1itccture byzantiпc, стр. 4€~-17. 
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/~а преt,е,10 11а вест,1би11 са гробн11ц,,,,,. Har10,\\et1yo са,, рt,аву тех-

11,1чку обраду. Ре111ење вестиuи;1а састоји се ''" јед11е попречне полуоблице, 
11ресечене у с11ед,1 једно," п1111тко,,1 калото,11. Западна, троделна аркада 

у тектонс>ј јс вези са ови.,1 улаз,,.,, у ви11у r1ортикуса. И:, овог оделења 

приступа се директно у простор ,,оји је св. Нау.,1 ве11оватно себи одредио 

за гробницу и гдс се и до данаrrrњсг дана налази његов грс,б. Овај про

стор квадратног је облика и покривеr1 је купо110.,1. Панданти,ј>и врло су 

бfЈјаж.ъиво и:{вс;~сни а то се споља примећује на неправилноА'1. ОЈ{тогонал

ном тал,буру. Распоред отвора и ниша на њему произвољан је, а 111то се 

тиче тех11ике у зидању она јс као на г;1авној цркви. Овде и.,1амо један 

јасан доказ да за доба зидања ове гробнице (по свој при11ици за живота 

св. Нау,1а1, конс·гру1,ција једне куполе није спада.па у грађевинско знање 

тадањих мајстора. 

Пс)сматрајi\1.0 .N1.отив западне I{Онхс Оl{ре11уте ГЈ1авноЈ\\ црнве110111. брод)'· 

Г. Millet ,,онстатује тај мот11в код не1,их цркава у Цариграду, Једрену 

и Ати11и.'') Ја ес не с.1а,,,с,1 с претпоставком да се утицај пренео из по-

1'1.енутих крајева 11ли Iьихови,\\ 11осрестволt. Овде јс C)IIeт фаI<ат д,ирсктноr 

јерменског утицаја.'') 

Из.,1еђу зидања цркве ,, оног дr,датка вре,,снска јс раз,1ика .,1и11и-

1'\'1а111--1а. С1'1.атрајћ10 с.,т1с)бодно овај 1<0,,1r1"1екс I{ao це.Тf~,1ну. Тск дозиlјивањем 
припрате са 1ьеном јако,,\ и прави.п1101У\ l{у11олол\ помис.т1иЈ10 ес на измену 

изг11еда rЈ1авне цркве, додајуtи јој високу, дом11нирајуliу куполу. Тиме би 
n(> л1.01,1.е !t1.и111љењу биt> rcu,cн rrроб"1сл\ () постеттсн(>,,1 архr1тек-гоноr,,1 раз

в11тку ове цр1,1~е. 

Са естетског ГЈIСДИШТа зани.~lЈЬИВО је КОЈIИКО је прИЛ\СН()М двеју l{ynoлa 

~1з,\\ењен I{арактер оне 1~р1{вснс 1~испози1~ијс. Свакако асимилација српско-
• • • 

в11зантиЈСКО1\'I. схватању ,цоказуЈС да су градитељи оне 111колс имали Јако 

осеtање за всt y·rвpl5e11e rрађсв11,1с1,е фор.'1уле и да су с успехом решили 

распоред 1,у110.1а на цркви c1i. Нау,,а. 

Св. Нау.,, јс једа11 од најчувенијих манастира овог краја. Уважен је 

подједнаl{о од православног r1 мус"1иманског живља. Приписује се оснива
•1евол1 грс,бу чудотворна л,оt, нарочито на у,,оболнике. И оделење ,,оје јс 

сазидано до припрате служи као ,1ечи1111u1те где ес (по причању игу.'1ана) 

и у л.ат-1аш1t,е врел1е јо111 1 cp.rrareJ1aциjo:11 истерује зао дух код бо,1есника. 
ПoJIO}t{aj манастира, 1-1а је:~1-101"\ узви111е1-10.,1. рту, необ11чно јс леп и ро

л1а11т~1чан. :).? с.11сд рата, ,'v\анастир јс .1\1.ного страдао, дочил~ је 1~р1{всна гра

ГЈсви11а C)C'ra;1a 1-1СЈ\Ирнута. 

Ц111,ва јс 11знутра укра111сна n<ивописом 1сој11 ес доста добро 0•1уна,,. 

61) Gabricl Millet, !'апсiеп art serbe, стр. 13R. 
(СЗ) .foscf SfrZJ'gou1ski, ор. cit. стр. 70, сл. 4.5. 
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IV. Испосничке капеле. 

А.) Пеhrtнска 11рквица Усиења у Ка.01,шту ко;, Ох11ида. 

Недалеко од Струге, на западној оба,1и Охр11дског Језера, искори111hсна 
јс јед11а природна пеhина за капелу. Како ова пеh11на ,1ежи ,,а из11ес11ој 

висини 11ад јсзсрским огледаЈIО1\\ (01{0.rто 15 m), саграђена је в11111еспратна, 

• 

/ 

i 
' 

' i 
' ' 

' 1 

/ 
' - ----

' 
1 -----

' 
i ' ' 

' 
\ 
\_ 

Сл. 42. - Усиен,с у l(aлutuu1_11, основа 1: ЈОО. 

~'1а1{а дрвена 1\испози1~ија пс11{ривсних r1ростора, у r.:ujи1'\a се постепено са

в.тађује виси11а 110 у.таза у капе.ау ,,оја је посвеhсна Успењу. Вероватно да 

·~-----------------· 

_____ _;_ _________________ , 
Сл. 43, 44. - Ycllell,c у l(a.r111utmy, поду;,1,ни и попресп1и пресек l: 100. 

јс ()Ва пеhина jo1ll у 11ајста1111јс нрс-мс с.,т1у11{11.т1а 1-1еК()Л\ пу·ст111ьаку н:ао 11СП(Ј

с11ица, а да јс -гс1( у Ј~обу 11ајјачег цнета1-ьа 1~рн:ве11е 1,у.т1туре, Д()Тера11!t 

у ,1а11а111н,у архитектс,ну фс,р,,,у. 

У,,аз је 11,1ста11.ъсн поред о.ттарног пr,остора (с;т. 42). Цр1,в,111а јс 

с1,оро без и1,а1,вог освс·гЈьсња. !Јрир,,да,, раван сr,од издубен јс у 11оду1l!но,,1 

11ранцу 1,1 стс~-,и јс 11;ат об.пин: јс1111ог сег:.,1снтастог свода. Јсда11 дрвени, 01(то

гона;н1и стуб постав11-,сн јс 1.::ао П()дуr1ирач рав1Iог Ј(с"1а тана11и1~е и: ујед110 

,,ао једа,1 011 ,,с;10,1аца из,1убс11ог свода. Свакако да су фу,1;:11ијс 01,ог стубit 
11и111с естетске 11erc1 ;1и стати,1,с нриродс (с;,. 43-44). 

t~pKBИI(a је }l{Ј1НОПI1Сана. 

' 

! 
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Б.) Црк1,,1ца св. Аа,анас,,ја у !(а.ч111uту ко,1 ()х1111да. 

НсдаЈIСК(> t)Д ;1,1анастира l{а"1иu1та, капе.па cr1. Атанасија, прис.-101:~,ена 

I-Ia јако стрм()ј с1·ени, приступа1..1на јс jcJ\IIИ.\\ с1-1стс?1\О,\\ Ј1естви11а на висин~-1 

' 

- -·- ,---· 

Сл. _45. - Св. Атанасије, основа, 1: 100. 

<.)ii пр~1б11ижН() 30 m над јеЭСЈЈСК<Ј,'t\ (Jf)a.,'1(1.,1. Ц~11<виt1а јс нај11р<)ст11јеr uблика 

(сл. 45~47). Искори111hсн јс је,ца11 11со стс11с эа эапад,,и эи11 и прелаз 

• • 

• 

' -"-----'--------------------
Сл. 46, 47. - Сн. Апrанасијс, подужни 11 11011речни пресеци, 1: 100. 

у r1одужну п<>.:1уоб.:111ц;'. У пос~1с;~н(1ј б.,·1из111-111 ка11с.11с нa.:1a:3vr ес јс;~:на 11сh11на 
Ј{Оја јс ис11сЈс11~1ку с.:1у}ки.11а каu l'11ест(Ј становања. 

У црквици 11остоји нов1-1ји и дсЈс·га рђав }К11вопис, ;i:oчi,1;\\ ес на;~ у.1аа

НИ1\\ нрати,,1а <)чува(Ј ;111к св. Ата11ас11ја. 


