
КУЛТ ПРОСТОНАРОДНИХ ЦРКВЕНИХ КТИТОРА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ.Српски средњевековни владари, властела и представници цркве оснивали су и подизали многе манастире и цркве, и при том су се трудили, да у својим задужбинама оставе и довољно видне знаке и трајне спомене о £еби. По праву црквених ктитора, они су сем записа о оснивању задужбине, који je постав- л>ан обично спол>а или унутра изнад главних врата у цркви, давали зографима, да уз остали црквени живопис у самој цркви израде и њихове ликове, који су обично сликани на зиду, на каквом истакнутом и видном месту.Захваљујући томе обичају наших средњевековних црквених ктитора, и високо развијеној иконографској уметности у нашој земљи, ми данас имамо сачуване верне ликове скоро свих наших старих владара и многобројне властеле, ликове световњака, према којима се на тај начин изузетно развијао још за њиховог живота нарочита култ у њиховим црквеним задужбинама. Ове фреске великим делом представљају и праве етнографске слике, приказујући нам, уз главне знаке достојанства, и скоро до потпуности ондашњу владарску и властелинску ношњу, не само мушку, већ и женску, и то у извесним случа- јиг.:а, пошто су негде сликане и целе владарске и властелинске ктиторске поро- дице, главне елементе ношње од детињства па до дубоке старости.1)О ве традиције наших старих ктитора, владара и властеле, одржале су се код извесних преосталих властелинских породица и кроз старије турско доба. Из тих тешких времена имамо цркава са фрескама последњих изданака наше средњевековне властеле, који су и тада, у доба пада у турско ропство, тежили да као побожни црквени ктитори оставе о себи трајне спомене.Као и остали црквени живопис, ликови ктитора српских средњевеков- них цркава били су редовно фреско-слике на зидовима у унутрашњости цркве. Нема случаја ни у једној од многобројних старих српских црквених задужбина, на простору од Свете Горе па до Фрушке Горе, да би лик њенога ктитора био друкчије израђен. Нигде се, наиме, у нашим старим црквама још није наишло и на такав уметнички правац, да би лик макар кога ктитора био представляй као рељефна фигура у камену.2)По правилу, у овим старим српским црквама наилази се на ликове кти
тора, који су били од вишега рода и по ложа] а у ондашњем друштву, а не из редова обичног, простог народа. Оновремени социјални поредак и бедан положа] простог народа нису ни допуштали, да би и обични сељаци имали средстава за оснивање црквених задужбина, нити да би и они смели имати*) Вредно би било проучити световне костиме на свима овим старим фрескама, чиме би се попунила досадашња празнина у познавању наше, старе владарске и племикске ношње.2) Овако према досадашњим резултатима наше науке. Међутим, према усменом саоп- штењу Др. Рад. М. Грујића, изнетом по објављивању овога рада на састанку Скопског Научног Друштва, он je при откопавању манастира Св. Архангела код Призрена, лети 1927. год., открио фрагменат мермерне скулптуре цара Душана, израђене на његовој надгробној плочи у виду високог рељефа, а затим још и мермерну скулптуру цара Душана из групе његове породице на молитви. Ово би био први пример сличне врете за наше старије доба.
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100 Гласник Скоиског Научног Друшшва 2привилегије црквених ктитора владарског и властелинског порекла, па да би се у црквама дозволио култ и њихових ликова.Док je то тако било у српско средњевековно доба, а затим се донекле тако одржало и кроз старију турску периоду, у новије време наилазимо, у једном делу нашег народа у Јужној Србији, на једну сасвим нову и досад у науци о нашем народу непознату појаву, и на један особит начин култа црквених ктитора, каквих раније у опште нисмо имали.Нова појава и особит начин култа црквених ктитора јесте у томе, што у новије доба наилазимо код нашег народа у Јужној Србији, место оног дав- нашњег и код нас у средњем веку веома распрострањеног култа владара и властеле црквених ктитора, на култ простонародних црквених ктитора, чији су ликови, место оног некадашњег сјајног црквеног живописа, израђени као 
примитивне рељефне фигуре у камену, и онда више нису поставльене у уну- трашњости храма, већ узидане споља над улазом у цркву.Изненадио сам се када сам недавно,1) обилазећи цркву Св. Николе у селу 
Бзовићу, недалеко од средњевековног манастира Чебрена у Маријову, на њој видео две такве примитивне рељефне фигуре у  ̂камену. О ба рельефа пред- стављају ликове сељака ктитора ове цркве, њених оснивача, То су први познати примерци ове врсте. И  обе су ове плоче са рељефима сељака кти
тора узидане у цркву с поља. Једна je над јужним вратима, и то у плиткој ниши над самом сликом С в . Неделье, а друга над западним вратима високо, лево и укосо над сликом С в. Николе, скоро под самим кровом (сл. 1.).

Фот. Dr. B. С. Радовановић.1. Цркаа Се. Николе у  Бзоеику (Mapujoeo), подигнута 1862., обновлена 1927. год. Над јужним и западним вратима, над нишама са светитељским сликама, узидани рељефи са ликовима првих главних ктитора, а пред црквом њени нови ктитори на дан освећења.Н а први мах, када се на рељефима не би приметали крстови у десни- цама ових грубо израђених льудских фигура, могло би се, и не без разлога, помислити, да представљају неке сасвим примитивне античке скулптуре, какве *)
*) На Митровдан 1927. године.



3 Кулш просшонародних 101се често налазе међу старим грчким надгробним плочама ових крајева. Тим пре, што се споља у зидовима, и то скоро редовно око улаза, код многих цркавад овим крајевима збшьа наилази на такве античке споменике, од којих су неки и слично овим рельефима црквених ктитора узидани, баш овако над главним улазом.1) А  има чак и таквих случаја, да се овакви антички рељефи, са људским ликовима, постављају и у олтар цркве, где се пред њима наш народ и данас Богу моли.2) То je један особит начин и обичај код нашег народа у Повардарју, који показује реминисценције на стародревни пагански култ идола, и то ]ош код пресловенских староседелаца, од којих je и наш народ ових кра- јева примио многа културна наслеђа.3 4 5 6 7)Међутим, и ако овако примитивне и грубе израде, која одаје дух веома велике старине, одмах се види, да су рељефне људске фигуре на бзовићској цркви С в . Николе дело хришћанске културе ових крајева. Јер обе ове људске фигуре носе у десницима крстове. Има чак и записа, као и добро сачуваних предања, на основу којих се може утврдити не само скорашње хришћанско порекло ових рељефа, већ и то, као што je унапред наглашено, да представ- љају ликове двојице сељака главних ктитора ове цркве из доба њеног по- дизања.Бзовићска црква С в . Николе подигнута je пре 65 година. У  цркви, на јужном зиду лево од врата, налази се узидана мермерна плоча, велика 0*68 X  0*54лг, и на њој дубоким и лепим резом усечен je овај запис о њеном подизању:
Иже КО СЕЛО Б ^ О И К Ъ  С£и | ЕКАЦІЕННЫИ ко с к а |п ’ ы ^ ъ  о ц л  н л ш е г ш  Н н к о л л л ,| СОГрЛДНСА

ИЖДИКЕНІЕЛПѵI njMKOMflKHbIJfTv ^СріСТСЛНЪ,! КО КрЕЛІА ПрЕОСфЕНІгІЙШ^Гш| ЛрДЧЕПКПД ПЕЛТОНШСК*ТШ Г І  Г і|

К Е Н Е Д І К Т Л  К Г З Л Ч Т І Й С К ^ Г Ш  Ш Κ Ο Γ θ |  И О С Т Н С А  1862: О К Т О Л ' К р г а  30.З а  време Великог Рата цркву су Бугари били порушили/) а после рата, заједно са поновним подизањем села, сељаци су цркву обновили. Обнављање цркве довршено je 1927. год., па jy je на трећи дан сеоске преславе („панађур“) о Митровдану, 10. новембра, осветио битољски епископ Јосиф.У  поменутој споменплочи, која je за време ратног пустошења остала потпуно сачувана, двојица главних црквених ктитора се и не спомињу, већ ce само у опште каже, да je храм саграђен и ж д и к е н і е л і ъ  п р л к о с л л к н ы ^ ъ  х ’ р и с т г д н ъ .  Лично се спомиње само ондашњи архиепископ пелагониски Венедикт Византиски, у чије je време храм подигнут и освећен.
А ли ни главни ктитори нису остали без трајног спомена о себи и свом богоугодном делу. Учињено je према њима чак и нешто више него обичан спомен. Док се у другим маријовским црквама, на записима и споменплочама, такви Е к т ы т ш р ы / )  или к т и т о р и  п р н л о ж н и ц и  и г р Е с т о А Т Е л и / )  само поименце спомињу, да би се на тај начин у светоме храму показало дужно признање и оставио видан знак ко сп о /и и н д н і е  нл т р ^ ж д л ю ф і Е І т Е  н л с т л к н и ц ы / )  дотле су у бзовикској цркви С в . Николе за вечни спомен урезани у камен и сами ликови њених главних ктитора. А  приказани су управо као ктитори сеетитељи, са крстовима у 

рууи, те, место обичног спомена захвалности, према њима je народна црква створила и неку врсту ктиторског светитељског култа.Та два главна ктитора бзовићске цркве С в . Николе били су тамошњи сељаци: дедо-Богдан Секилковић и дедо-Анђеле Анђелевић. Лик дедо-Богдана налази се на јужном, а дедо-Анђела на западном црквеном зиду (в. сл. 1.).
О Као антична плоча са рељефом на цркви Св. Богородице у Малом Селу у Ращу, на цркви Св. Tjop^a у селу Црквино у Клепи, или са грчким записом на цркви Св. Димитрија у селу Мелница у Маријову и т. д.2) Као у цркви Св. Атанаса у селу Извор у Бабу ни и др.3) О  овоме биће изнети резултати у чланку: „ О  налажењу и употреби старина код народа у Јужној Србији.“4) У  непосредној близини војишта, скоро на самој ватреној линији Солунског Фронта, Бугари су ради заклона у рововима порушили и све сеоске куће, одневши сву дрвену грађу за надстрешнице.5) Записи у двема црквама Св. Архангела у селу Книно, од 1860. и 1870. године.6) Запис у цркви Св. Атанаса у селу Галишта, од 1880. године.7) Записи у манастиру Св. Илије у селу Мелница од 1872. и 1881. године.



102 Гласник Скопскоі Научноі 4Дедо-Богдан je био прадеда садашњег бзовићског кмета Петка Богдана Јова- 
noßuha Секилковца, а дедо-Анђеле je био деда Рысте Митра Анђелевика 
Анђелевца, званог Капетан. Секилковци и Анђелевци убрајају се у најуваже- није и најстарије сојеве села Бзовића. Воде корен још од некадашњег села 
Λеништа, чијим je расељавањем, услед турских упада и зулума крајем 17. века, данашњи Бзовић постао, а ова два соја спадају међу његове главне темејлије.У  новой селу Бзовићу, које je иначе задржало стари синор расељеног Леништа, темејлије су подигле на суседном брду „М арта“ сасвим малену цркву С в. Атанаса, која je 'грчки живописана. Мало по мало, у току једног и по века, Бзовићани се заимали, село порасло, а црквица С в . Атанаса подаље од села толико je мала, да може једва једну десетину „мина“ да прими. Стога побожни хришћани настану, да се у самоме селу подигне нова црква, „по- голема и поубава“ од старе. И  док су у старој „грцки“ , у новој су „славјански букви“ . У  оно су време сельаци на цркву много полагали. Скоро нема села у Маријову, да не би имало и своју новију цркву, из задњег доба под Турцима. И  све су ове новије цркве, поред свег утицаја Цариградске Патријаршије и грчке пропаганде, без раније уобичајених грчких натписа на живопису, већ само са словенским записима.

„Ктиторы“ новоподигнуте цркве С в. Нико.л.е у Бзовићу, дедо-Богдан и дедо-Анђеле, били су најугледнији у своме селу. Они су се највише заузели и највише средстава дали за њено подизање, били су управо њене главне „чор- 
баиије“. И  стога су и једном и другом ктитору израђени „сурати“1) и узидани у црквене зидове „како светец да се слават“ .Н а рељефу дедо-Богдана, над јужним вратима, испод његове десне руке са крстом, у каменој плочи je урезан натпис: БНЪ (сл. 2.). И  на рељефу дедо- Анђела био je натпис, али je и он, као и цела плоча, доста оштећен приликом рушења цркве за време Великог Рата. О бе су плоче од неогеног језерског, доста једрог, беличастог кречњака. Дедо-Богданова плоча има висину и ширину 0*66 X  0*54 м, а друга je нетто мања. Ликови оба ктитора израђени су на под- једнако груб и сличан примитиван начин, само што je рельеф дедо-Анђела нетто плиће урезан.Дедо-Богдан je на рељефу приказан са крстом у высоко уздигнутој 
десницы, док je лева рука смерно на прси положена. Крст je по облику исто- ветан часноме крсту, какав се виђа по овдашњим сеоским црквама на олтар- ском престолу. Овакав став једнога сељака ктитора, с обележјем ктиторског 
достојанства у облику уздигнутог крста, веома изненађује. Необичан, свети- тељски став једнога простонародног црквеног ктитора, једног обичног светов- њака, овде je идентификован с образом светаца и ликовима наших старих патријарха и архиепископа,2) а сличан са знацима достојанства на фрескама наших старих владара црквених ктитора, који као „свети“ и „светородни“ 3) обично носе у десници крст, пергаментни свитак даровнице или модел за- дужбине, док код наше средњевековне властеле као црквених ктитора виде се у десници обично само модели њихових задужбина или припаљене свеће.4) Дакле, ови су наши ктиторы сељаци збиља постигли у својој народној цркви „ како 
светец да се слават(\ да се у цркви и народу према њима створи један нови култ, сличан оном средњевековном култу према владарима црквеним ктиторима. Сељаци пак кажу да се ови њихови црквени ктитори не сматрају баш као прави свеци, и с тога су им „сурати“ овако споља у цркву узидани.Међутим и ако je уукако светец1 приказан, ктитор дедо-Богдан je обучен 
у народну маријовску ношњу, од које се и на овако грубом рељефу лепо рас- познаје целокупни „рувет“ : озго дебела зимска „сакма“, испод ње „ гуна(<, а

А) Ликови у рељефу.2) Као: лик архиепископа Данила у Пећској Патријаршији, архиепископа Саве у Грача- ници и др;.3) Јиречек, Историја Срба, књ. III., стр. 16.4) Као: властелинка Милица и син joj Никола у манастиру Матка код Скопља.



5 Кулш йросшонародних ирквених кшишора 1 0 3под овом „hypduja“ („џамадан“) и „кошула“ појасом препасане. Глава откри- вена, а коса зачешльана на две „ плетенки“ за „перчин“, који се у оно доба још носио по Маријову. А  овако исто и дан-дањи народна Поповы у Маријову

Фот. Dr В. С. Радовановић.2, Рељеф ктитора Богдана Секилковика, над јуж ним  вратима цркве Св. Николе и Бзовику. Богдан у народној маријовској ношњи, са косом зачешљаном за перчин.носе исюьучиво сељачку ношњу, са свима детаљима, чак и са перчином како се у старо време код свих сељака носио, изузевши само капу валавку, место које долази камилавка.Гледајући дедо-Богданов рельеф, сељаци уживају и кажу: „Го гледаш, човек 
цел, ама од камен, — душа само што нема!(і Имају неко нарочито осећање за скулптуру. Као да она за њихову душу више пријања него живопис. Има ту нечега врло старог, као и у самом примитивном изгледу рељефа.Није очуван никакав запис, али се на основу традиције поуздано зна, да су оба ова рељефа бзовићске цркве дело наших народних мајстора, познатих 
зографа и копаничара из села Гари (Мијауи), који су и цркву живописали. Они су у своду над јужним вратима урезали и крст и две розете, а испод њих плитке рељефе С в . Т)°рЬа и С в . Димитрија, где je урезана и година подизања цркве 1862.Овај пример култа йросшонародних црквених ктитора у Маријову, ма да се овде износи као први познати пример код нас, сигурно да неће бити једини. Треба нарочито обратити пажњу, да ли има оваквих рељефа и по су- седним патријархалним областима старе Македонијеу и врло je вероватно да he се наћи.



1 0 4 Гласник Скоискоі Научноі Друшшва 6Склон сам да из овог примера, и оних који he још доћи, извучем још сада ова два закључка: нови качин култа простонародних црквених ктитора 
јесте самоникло покоено оо/сивљавање у народу оног некада веома раширеног 
култа наших старих урквених ктитора владара и властеле; а овакав начин 
њиховог изображавања, помоћу ових примитивних и веома грубих рељефних 
фигура у камену, и то баш у овим областима, које, као што je напред по- 
мену то, управо изобилују античким скулптурама, према којима овдашње 
становништво још увек гаји и известан култ, —  јесте исто тако једно 
ново, самоникло и примитивно народно оживљавање онога античког начина 
ликовне умешности, чијим културним узорима и остацима ова земља изо- 
билуje још од најстаријих времена.

Војислав С . Радовановик.

R É SU M É .LE C U LT E  D E S P A T R O N S  D ’E G L ISE  P A Y S A N S  EN SERBIE D U  SU D ./Dans le précédent article, Fauteur, le D r Voïslav S . Radovanovié, expose une nouvelle manifestation et un mode particulier du culte des patrons d’église, qui avait jusqu’ici échappé aux recherches faites sur la vie et les coutumes du peuple serbe. Il a découvert les images en pierre de deux paysans patrons de l’église Saint- Nicolas (fig. 1 et 2), qui fut construite en 1862 dans le village de Bzovic, département de Mariovo, en Serbie du Sud. Après avoir décrit ces images, qui constituent un phénomène exceptionnel dans l’église orthodoxe d’Orient, l’auteur les compare avec la façon dont les patrons d’église serbes étaient représentés au Moyen- A ge  dans les fresques ornant leurs fondations, et, d’autre part, avec les figures en relief qui décorent les monuments antiques; d’où résulte la conclusion suivante: la représentation des patrons d’église d’origine populaire sous la forme de primitives et fort grossières figures de pierre en relief — et cela justement dans ces régions de l’ancienne Macédoine où abondent les sculptures antiques, encoré l’objet d’un certain culte de la part de la population villageoise actuelle — , cette représentation, disons-nous, est également le renouvellement populaire moderne et original de quelque chose de fort primitif, à savoir l’art antique du portrait, dont les spécimens et les restes abondent en cette région depuis les temps les plus reculés.


