
ГРАђА ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКЕ УМЕТНОСТИ.1. ЦРКВА СВЕТОГ ТјОРТјА у  СТАРОМ НАГОРИЧИНУ.Храм Св. Ђ°рђа Старо-Нагоричинског манастира датиран је са два натписа, која су у њему сачувана. Један од тих натписа урезан je на камену, који je узидан над западним улазом споља. Гласи овако:
+  ИЗВОЛеНИб/ИЬ БОЖИб/ИЬ Cb34flGА ДО/ИЬ GTđrO ИВ6đHKOGЛ^ВНйГОІЛШЧв- 

НИКЙ XPHGTOßd ГбсбГИѢ ВЪ ДНИ СТЧЗРОДНТО И ПРѢВЫСОКгГО КРЛЛѢI XPOLLM 
ЛШЛйТИНЛ ИІІГОЛБЬ СЙ/ПДРЪЖЪЦ£ BG6H СРЪБЪСКОИ 36Л1ЛИ И ПРИЛІОРЪ [скои 
ПРИ БОГОЧТИВѢИ КРЛЛИЦИ БНЛЮНИДѢ И ПРИ ИГЙЛІбНѢ IЛНДОНЫ · В ЛѢТО
,зикил вто же лѣо крлль избіітйркиі

Сл. 1. — Црква С в . Tjoplja у Ст. Нагоричину.
Други натпис израђен je живописом и налази се у припрати цркве, у југозападном углу, на једној страни ћелије, која на извесној висини излази из



8 8 Гласник Скойскох Научног Д руш ш ва 2западног зида (сл. 2). Изгледа да je, сразмерно недавно, натпис изнова премазан црном бојом, али тако да je потпуно сачувао своје старе палеографске особине. Он се чита овако:+ Бжие/иь изволіенше| ліь сьздя се о> и>сновл|ниел · и noimGđGe
HbGTHHH ХРЛЛЉ GbH * П0|ДЛНІ6/ИЬ ВСЛКИИЛІ •ІПРѢбЫСОКЛГО KPđ I GT6<MHđ 
ЙРОШД|ВЬ ЛѢТО · fš · ш*| к§ (при) ИГйЛібНѢ| В6НИЛЛІИН6 +

Сл. 2. — Југозападни унутрашњи зид цркве, с натписом о времену живописања.Ови се натписи не подударају у датумима.Ј) Први натпис, у коме се не помиње ништа о живопису цркве, био je, по свој прилици, урезан године када су завршени архитектонски радови, и то 6821 или 1313 г. после р. X . Тада су у Витинији Турци били потучени од византиске војске, у којој je било и Срба, које je краљ Милутин био послао Грцима у помоћ, о чему помиње и крај натписа. Други натпис, датиран 6826 г. (1318), био je израђен године када je завршен живопис цркве, дакле после пет година. Оба натписа помињу4) О ве натписе издао je Љ . Стојановик, Стари српски записи и натписи I, Београд, 1902, 41 и 51 ; Н . Кондаковъ, Македонія, Археолог. путаешествіе, С П Б ., 1909, 194.
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име кральа Стефана Уроша II. Милутина, али оснивачем и ктитором ове цркве назива га само други натпис. На основу тога не може се изводити закључак, да je на рачун краљев израђен само живопис и да му се тек после његове израде приписало и дело подизања саме цркве. Врло je вероватно да je он и оснивач исте, иако овде, у ствари, није било зидања новог храма, него, више или мање, потпуно обнављање већ nocTojehe старије грађевине. Судећи по неким књижевним подацима, према тексту једне из редакција житија св.Прохора Пчињског, манастир je подигнут још y XI веку, за време императора Романа I Диогена (1067— 1071), који као да je из благодарности према св. Прохору, који му je прорекао да he постати царем, подигао цркву у име св. Тдорђа „у области жеглиговској,“ где je пчи- њски монах отпочео свој испоснички жи- вот *). Расматрањем архитектуре посто- jeher храма потврђује се претпоставка, да га je Милутин само обновио, и по целом низу знакова може се извести закључак, да су неки његови делови поникли знатно пре X IV  века.План Старо-Нагоричинског храма (сл. 3) има изглед дугуљастог право- угаоника са једном апсидом на источ- ној страни. Изнутра два реда стубова деле цркву на три брода, од којих je средњи скоро три пута шири од побоч- них. Југоисточни стуб, првог пара стубова са истока, долази у зид, који од- ваја ђаконикон од олтара и средњег дела цркве. Простори између Tpeher пара стубова од олтара такође су испуњени зидовима, у којима се налазе три пролаза. Ови зидови одвајају средњи про- стор храма од припрате. Четврти пар стубова, који се налази у припрати, знатно je мање висине и има округао облик. Четири средња стуба подржавају високо средње кубе noMohy обичног пандантифног система. Истрчни и западни крајеви уздужног, средњег брода покривени су полуцилиндричним сво- довима са уздужном осовином. Као кодвећине византијских, а нарочито цариградских цркава 2), источни свод je знатно дужи од западног, услед чега je централно кубе помакнуто ближе западном делу храма и налази се овде сасвим уза зид, који одваја припрату. У  припрати средњи полуцилиндрични свод подржавају са сваке стране по два лука, који једним нагибом спуштају се на стубове — колоне, а другим — на пиластре, прислоњене на суседни пар стубова и на западни зид цркве. Северни и јужни крајеви трансепта покривени су полуцилиндричним сводовима са попречним
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Сл. 3. Основа цркве Св. Т)°РЬа у Ст. Нагоричину.

*) В. Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији, Сремски Карловци, 1920, 90 — 91 ; И. Ивановъ, Сѣверна Македония, СофиЯ, 1906, 50, 53, прим. 4.2) G . M illet , L ’école grecque dans l’architecture byzantine, Paris, Leraux, 1916. Passim ; Упор. H . Окуневъ. Нѣкоторыя черты восточныхъ вліяній въ средневѣковомъ искусствѣ южныхъ славянъ. „Сборникъ въ честь на В. Златарски“, СофиЯ, 1925, 233.
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осовинама. Над побочним бродовима, у самим угловима здања подигнута су кубета. Остали простор ових бродова покривен je полуцилиндричним сводовима са уздужним осовинама и сводовима у облику крста. Сводови побочних бродова се налазе на нижој висини од сводова централног крста и благодарећи томе на фасади се тај крст издиже над осталим деловима здања.На спољашним зидовима храма примећује се знатна разлика у матери- јалу и начину зидања између доњих и горњих делова зида (сл. 1). Оздо, приближно до половине, здање je обложено споља плочама од тесаног пешчара. Плоче су везане међусобно врло танким слојем спојница од малтера, који нигде не избија напоље. Далье, на ову грађу ставлена су два, а на неким местима и три реда исто таквог тесаног камена, по изгледу исте врсте и боје као они доле, али са доста дебелим слојем светлосивог малтера. Изгледа да је овај камен зидан доцније, али припада првобитно подигнутој грађевини. З а  овим долазе наизменични редова тесаног камена са слојевима од опеке, која je положена између каменова, у редовима од по једне опеке, и поставлена између њих вертикално. Из тако мешаног начина зидања, подигнути су зидови до самог врха, а израда прозора у горњим деловима зидова, карнизи под кровом и кубета правлени су само од опека. Начин зидања са наизменичним ређањем камена и опеке, као што га видимо овде, врло je карактеристичанза архитектуру X IV  века у јужним крајевима пр.едрат11е_._Србије..-и.. данашњеЈужне Србије. Према томе, горњи делови зидова били су нема сумње, подигнути у доба Милутиново, а доњи изгледају много старијш Осим разлике у материјалу и начину зидања, горњи и доњи делови цркве разликују ce још у и многим другим цртама. Тако, на пример, сва врата и прозори у доњем делу имају прав заврідетак, а прозори у горњем делу — лучни. Апсида у доњем делу има полукружни облик, а у горњем — петострани. Све ово утврђује претпоставку, да je Милутин само обновио храм и да су наново подигнути само његови порушени горььи делови. При томе, на почетку дозиђивања, поставлен je стари камен на старо место и заливен новим спојницама од малтера, а дале je стари материјал био употреблен већ спајањем са опеком.Сем тога треба истаћи, да се на јужном зиду спола, на најјужнијем његовом делу, види да су на њему били пиластри — два у средини и два у угловима. Они су доцније исечени, али су од њих остали трагови и на њиховим горњим деловима још стрши камен. На горњем, дозиданом делу, нема пилас- тра у угловима; а средњи пиластри на које се наслања средњи декоративни лук, који одговара своду трансепта, не достижу до краја доњег дела зида, него се завршују испупченим каменом у висини места где je почело дозиђивање.О  томе, какву су примену имала четири пиластра на старом зиду, могу се изнети две претпоставке. Најприродније je мислити да су ти пиластри досизали до самога врха и представлали обично расчлањавање фасаде према унутрашњој конструкціи зидања. Али се може тако исто претпоставити, да нису продужавани до горе, него да су од увек на тој висини били. У  таквом случају њихова примена je морала бити друга; на име, они су морали служити као потпора луцима, пребаченим за подржавање свода припрате, која je овде некад била. — Трагови те припрате су сачувани, али се јавла питање када je она била подигнута? Дали у исто доба када и стари храм или доцније, и колико доцније, да ли у Милутиново доба или још касније? Ако узмемо, да су пиластри о којима je реч, служили као потпора луцима припрате, онда припрату треба сматрати савременом староме храму, jep пиластри нису дозиђавани касније, него чине органски део тога зида и подигнути су истодобно. Међутим, та претпоставка изгледа потпуно невероватна. Старе припрате су, разуме се, морале бити покривене сводовима, што je јасно услед већ постојећих пиластра, али на споредним зидовима нигде не налазимо никаквих трагова тих сводова, који би. морали бити сачувани ако су сводови постојали. Уз то, на јужном зиду, у горњем реду камења старог зидања сачували су се отвори за греде које су подржавале кров. Припрата je на тај начин, имала једноставни дрвени кров. Припрате без сводова, са таквим дрвеним кровом, дозиђиване су обично у



5 Грађа за исшорију срйске умешносши 91касније доба, најчешће за време турске владавине; зидане су врло немарно и сразмерно брзо ce рушиле.Изгледа нам да je, тако исто, касније дозидана и припрата са западне стране, од које се сачувао у полуразруЕ^^ ]ужни зид. Исто такоостале су још основе и темељи осталих зидова. Начни зидања има доста стари

Сл. 4. — Стубови, сводови и зидови ліокривени живописом.карактер и може се претпоставити да je из X IV  или X V  века. Трагови од сводова такође нема; а горе, у доњем. реду камена, из Милутиновог доба, види се ред отвора за греде које подржавају кров.Изнутра су све те припрате биде живописане, те су и сада још на зидовима цркве сачувани остаци малтера са траговима боја. На западној страни виде се трагови лика св. Тђорђа, насликаног до појаса *).*) Припрате доцнијега датума, са дрвеним крбвовима, постоје код целог низа цркава у Јужној Србији: у цркви св. Т)°рЬа У Младо-Нагоричину, са јужне стране, у цркви св. Никите у Чучеру, у цркви Богородице у Кучевишту, у цркви св. Николе у Псачи, и т. д.



92 Г.ласник Скойскоі Научног Д руш ш ва 6Сматрајући да спольашне припрате Старонагоричинске цркве нису савремене првобитном храму, мора се усвојити и претпоставка да пиластри на јужном зиду немају везе са припратом и да су они првобитно досизали до самог врха зида. У  овом случају треба подвући као значајно да средњи од ових пиластра не одговарају пиластрима Милутиновог зидања — западни долази Гачно под горњим, а источни je много ближе истоку. Н а тај начин, ови стари пиластри не одговарају унутрашњој конструкцији савременога нам храма, што се јавља као изузетна појава у архитектуры Балканског Полуострва. Из овога се може закльучити да je постојећа унутрашња конструкција била наново подигнута за време Милутиново и да до извесног степена није одговарала старој. Обнав- љање Милутиново je услед тога било довольно капитално да би могло бити говора о „подизању храма“ : — од старе грађевине су се сачували само споља- шни зидови до половине висине, а врхови зидова, сва унутрашња конструкција и сводови који на њима леже подигнути су изнова и на нов начин. О д старог здања унутра остали су, како изгледа, само округли стубови у припрати.Већ сам једном раније изнео свој поглед на ову архитектуру Старо- Нагоричинског храма, у вези са расматрањем особина цркве у Младом Наго- ричину. Карактер зидања и начин правог завршавања прозора код оба ова споменика, подешени према облицима декорације фасада, довели су ме до закључка, да оба храма у својој архитектури носе утицај који долази из Јерменске и да су оба подигнута у XI веку 1). У  исту трупу можемо унети и развалине црквице св. Николе, која се налази такође у Младом Нагоричину, мало више од главног храма. Та црква je исто тако зидана од тесаног камена, има такав исти прав завршетак прозора и врата, а у декоративном малом луку над прозором апсиде с пол>а видимо рельефно израђен пролистали кр ст— типичан јерменски „хач-кар.“ ïjîУ  унутрашњости храма сви зидови, стубови и сводови потпуно су покривени живописом (сл. 4). Живопис je израђен фреско и великим делом ван- редно сачуван. У  свим случајевима где je искварен, ипак се може разабрати пропала композиција. На тај начин садржина живописа да се установити потпуно.Трагови рестаурације, обнове или премазивања не налазе се нигде и треба сматрати да je цео живрпис поникао истодобно, и то почетком X IV  века или са'свим тачно, на основу натписа у припрати, који не изазива никакве сумње, 1318 год,, за време крал>а Милутина.Распоред живописа je изложен на 12 приложених цртежа и дальи опис следоваће по реду на цртежима означеним бројевима.
I. Ж И В О П И С  Н А  С В О Д О В И М А  И У  Л У К О В И М А  (сл. 3).1. У  конхи апсиде насликана je Богородица на престолу, са Младенцем на левом колену (сл. 5). Са страна стоје два анђела у класичном оделу са по- кривеним рукама, у ставу клањања. Горњи део Богородичиног лика je искварен.У  средини уског лука, који се непосредно наслања на конху апсиде, налази се медаљон, у коме je израђен крст; а са страна има по шест медаљона са ликовима светительа у фелонима са крстовима. Натписи нису сачувани.2. У  источном делу источног свода, над олтаром насликано je Вазнесење 

Христово. Христос се узноси у округлом светло-плаве боје ореолу. На северном нагибу свода распознају се делови фигура апостола, који су присуствовали Вазнесењу. На јужном нагибу je све искварено.3. На северном нагибу западног дела источног свода налази се врло искварена слика Силаска у  пакао. У  средини Христос, с леве стране Адам, који пружа руку Христу, с десне стране Давид, Соломон и Јован Крститель,
Н . Окуневъ, о. с., 239—248.
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С  а страна су брда са оштрим стеновитим врховима, који се простиру на обе стране. Од горе слеће анђео, који држи у рукама неки предмет — изгледа крст.4. На јужном нагибу истога свода сачувао ce фрагменат деснога^ дела 
Силаска Св. Д уха  на апостоле. Остало je све пропало.

Сл. 5. — Живопис у конхи олтарне апсиде.5. У  главной кубету израђен je Христос Пантократор до појаса, у ореолу, кога подржавају осам анђела у лету (сл. 6). Десном руком Христос благосиља, у левој држи велико Јеванђел>е у жутим корицама, које су украшене бисером и драгим камењем. На њему je л>убичасти хитон и плави химатијон,



94 Гласник Скоиског Научног 86. По нагибу кубета насликан je Велики вход, који je јако искварен. Са источне и западне стране стоје два престола са киворијумима, а између њих крећу се две поворке ангела, који носе дарове и разне друге литургијске предмете. Прате их херувими, серафими и престоли. Последњи анђео, који по- лази од источног престола, носи у рукама путир.7— 10. У  пандантифима смештени су У  С И . — Јован, којидиктира Прохору, сачувао се само фрагменат. На ЈИ . — Матија, на С З . — Лука,

Сл. б. — Христос Пантократор у главной кубету.
на Ј З .  — Марко. Око свакога од н>их насликане су, како прилазе јеванђели- стима, врло лепе крилате женске фигуре, које оличавају премудрост Божију.11. Н а  источном нагибу јуж нога свода —  композиција Рођења Христова, са необично много људских фигура. Средина je пропала, сачувани су само побочни делови. С  десне стране горе девет анђела, који славослове; под њима анђео предводи мудраце који јашу, joui ниже анђео се клања Младенцу. На средини се види врх брежуљка. Десно горе трупа анђела који славопоје. Ниже анђео се јавља пастирима, од којих један седи на брегу, лицеи окренут гледаоцу и свира на свирали. Join ниже прање малога Христа, који седи у купељи и држи га бабица; са страна стоје две жене, од којих једна држи у руци убрус, спремна да прими Младенца. Лево, остаци фигуре Јосифа који седи.
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12. Н а западном нагибу тога истог свода — фрагмента Крштења Хр и
стова. У  средини ее сачувао само средњи део Христове фигуре, који je наг и препојасан материјом црвенкасте боје. Десно на обали Јован Претеча, за њим смоково дрво, под њим секира; још више лево велика трупа људи — мушкараца и жена, који иду ка реци. Над овим, иза брега, виде се два апостола са нимбима — Петар и Јован(?). На десној обали трупа анђела — сви у покрету према средини. Доле, на левој страни у води, фигура која оличује Јордан у облику старца са роговима (змијама?) и крилима, а поред њега пре- врнути суд. Ту, у левом углу истиче се брежуљак, са каменитом равнином на врху, на којем стоји мала гола фигура, спремна да скочи у воду. Још више лево, друга фигура на обали скида хаљину преко главе. Десно, доле, оличење мора у облику крилате жене која седи на делфину. У  центру свода плава звезда, са које зраци падају на Рођење и Крштење,13. Северни свод je сав искварен. На његовом источном нагибу сачувани су остаци, по којима je врло тешко одредити шта су преставльали, али се може претпоставити да je било Преображење.14. У  кубету эісртвеника израђен je старац са отвореном књигом. На левој страни натпис није сачуван, са десне се чита Ό  ѲШ АОРОС.15. У  луку изнад пролаза из зюртвеника у  олтар на источном нагибу — свеихитељ у фелону љубичасте боје и са омофором, украшеним крстовима.16. На западном нагибу истога лука — светитељ у белом фелону осей- чаном љубичастом бојом и у омофору са крстовима — ВЛЛШОС.17. У  кубету ђаконикона — средовечан светац са отвореном књигом. Натпис није сачуван.18. У  луку између С И . стуба и зида зюртвеника, на источном нагибу — седи старозаветни патријарх са ниском круном на глави и жезлом у левој руци; у десној држи суд са узаним и дугачким грлићем и двема ручицама; на суду медаљон у коме je насликана Богородица.19. На западном нагибу истог лука — патријарх са свитком и круном фантастичног облика, са троструким оштрим угловима који стрше на две стране.20. У  луку између Ј И . стуба и зида ђаконикона, на источном нагибу — старозаветни патријарх са књигом.21. Н а западном нагибу истог лука — патријарх Мелхиседек са дугачком белом брадом и ниском круном, држи у рукама чинију са три хлеба.22. У  л уку између Ј И .  стуба и јуж ног зида, на северном нагибу — старозаветни патријарх, старац, у класичним одеждама.23. На јужном нагибу истог лука — фрагменат фигуре. Натпис: ЗЛХЛРЫР.24. У  луку између С И . стуба и северног зида, на северном нагибу — фрагменат слике старца у идеализованом оделу.25. На јужном нагибу истог лука — патријарх-старац у класичним одеждама са увијеним свитком у руци.26. У  луку измезу С З . стуба и северног зида, на северном нагибу — два млада мученика. Леви ХЛРІЛ10Н, десни Н60ФІТ00.27. На јужном нагибу истог лука — два мученика. Леви средовечан — 46IP0G(?); десни млад — ЛХКІ.28. У  С З . кубету — лик средовечна свеца са отвореном кньигом, у којој су се сачували остаци натписа.29. У  луку између С З . стуба и северне колоне у припрати — одломак 
календара. Почевши од западног нагиба лука слике иду овим редом: а) Лево, погнута фигура свеца, кога позади бије војник. Натпис: с0 ЛГ. ÆPTBÆiOG; десно, три епископа у фелонима са крстовима. Натпис над њима je нечитак. б) Три мученика: леви се није сачувао, средњи — ЛЙКІОР, десни — ΣΙΛΒΑΝ 00. в) Датум„Гѳ“ (19 октобар). Лево једна фигура: Ό  ПРОФНТ---- НА (пророк Јоил). Деснотрупа са натписом: Ό Ά Γ . ΣΑΔ0Κ . г) Датум „р^“ . Пророк Ι0 Σ ΙΑ . Десно — све- титель Ό ’ΑΓ. ΕΑΡΙΝΟ. Датум „ i S “ . Средовечан човек са књигом: Л<£К. д) Две мученице ΧΡΓΣΑΝΘΗ, ΔΑΡΙΑ и два мученика ΑΝΘΗΜΟΟ, A C0N TI0C. е) Датум



9 6 Г .л а с н и к  Скоискоі Научног 10„Гб“ . Лево, горе, свешишељ у ризи са крстовима: СА ВШ О С, ниже фигура свеца, који седи у пећини(?): A ^K IA N O C. Десно сечење главе. Натпис: с0 АГ. ΑΟΝ ΓΙΝ Ο I АГА^ІФбС | T€AIST€ . Датум „ i s “ .
30. У  луку између северне колоне у  припрати и западног зида — одло- 

мак календара. Почевши од источног нагиба лука овакав je ред слика: А . Лево св. Пелашја (8 октобра), десно бичевање апостола Јакова  (9 октобра).~  О . .  / У ~Б. Датум Мученик старац Ό  О С П Ш К Н Т . Датум „H “ . Две светеВ. Св. Мамелхија, Харитина (5 октобра) у огњу и апостол Тома (6 октобра).Г. Домније, Кипријан, T e___  Д . Датум „ Г “ (3 октобар): ΔΙΟΝΙΣΙΟΟ: датум„Δ “ : ΔΙΟΝΙΣΙΟΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ, ΔΟΡΟΘΕΟ. Е. Лево каменовање: Ό  А ΔΟΜΕΤΙΟ ·ЛІѲОТ€АІТ€ . Десно сечење главе: 'О А П6ТР ЗІФІТ6ЛІЙТ6.31. У  луку између Ј З .  стуба и колоне у  припрати — одломак 
календара. Почевши од источног нагиба: А . Усековање главе св. Прокопија; десно трупа мученика. Б. 1IANKPATI0C (9 јула), КѴРІАКОО. Трупа: ПЕРМйѲІО. КОП.... В. ІСА Ѵ РО С и они који су пострадали са њим, ѲОМАС. Г. ΑΠΟΑΟΝΙΟΟу опьу, Ή  А  ЕйФІМ ІА, АК Ш Л Ш О С епископ у огњу. Д . M APKIANOC, ΜΑΡΙΑ, ПРОКАОО καί IA APIO N O C (12 јула). Е. ПРОВО καί ΑΝΔΡΕ АС, А К Н А А С, СЕРА- ΠΙΟΝ.32. У  луку између ју ж н е  колоне припрате и западног зида — одломак 
календара. Почевши од источног нагиба: А . Епископ у ризи са крстовима: ΣΤΕΦΑΝΟΟ, епископ у ризи са крстовима: Іш; Μ ΑΚΡΙΝΑ (19 јула). Б. ЕММІ- AIAN O C, Г А К га Ѳ О З , ΘΕΟΔΟΟΙΑ. В. A N T IO X O C , ΑΝΘΙΝΟΓΕΝΟΟ у огњу, ΜΑΡΙΝ Α. Датум „13“ , „Ш “ , „ITl“ . Г. Датум „K “ . Вазнесење прор. Илије  на небо у колима упрегнутим са два огњена коња; он баца плашт Јелисеју. Натпис: Ή  Α'ΝΟΔΟΟ Тй ПРОФНТ НАІЙ . Доле пророк Језекиљ .33—34. Н а  оба нагиба западног свода — одломци календара.35. У  луку између Ј З .  стуба и јуж ног зида, на северном нагибу —мученик ..........ΚΑΝ ΟΙ (Никанор?) и епископ М АРКЕАОС (9 фебруара).36. На јуж н ом  нагибу истог лука  — епископ ΜΑΞΙΜ (6 фебруара) и мученик св. Теодор (8 фебруара).37. У  Ј З .  кубету — старац са отвореном књигом, у којој пише: — ГЛй| r6HH6|G60G|fir ХР|..01Г|ДЛД.38. У  зениту лука, на пролазу из припрате у  средњи део храма — ме- маљон са сликом пророка Јелисеја. По странама одломци из календара.39. На јуж ном  нагибу горе — усековање главе св. Мануила, ниже св. 
Ипат ије и усековање св. Монтија  и свих који су са њим пострадали.40. На северној страны горе — свети епископи Методије и Кирил и пророк 
А м ос; доле њих троје, леви — непознат, средньи — Μ 0 Δ Ε Ε Ϊ0 0 , десни — T IX O N O C.

II. Ж И В О П И С  У  О Л Т А Р У  (сл. 7).1. Живопис у конхи апсиде види сл. 4.2. Испод слике Богородичине у уском фризу смештени су једанајест 
епископа до појаса, у ризама са крстовима. РЬихова су имена означена грчким натписом. Слева на десно: МЕЛЕТІОС, ХІК ІФ О РО С, ΟΟΦΡ0ΝΙΟΟ, ABÉPKI0C, CIABÉCTPOC, РШ МНС, ΜΕΘΟΔΙΟΟ K O N CT A N T IN Ï, КАЙМНС АСТО РОС, ГПО- АІТОО, ΜΙΤΡΟΦΑΝΟΟ, ΜΕΘΟΔΙΟΟ ΙΙΑΤΑΡΟ Ν , ΓΕΝΑΔΙΟΟ.3. Под овим пољем изранена je  Евхаристија (сл. 5). Над левим њеним делом стоји натпис: Ή  ΜΕΤΑΔΟΟΙΟ, над десним: Ή  ΜΕΤΑΑΗΨ ΙΟ. У  центру, као обично, насликан je четвороугаони престо, покривен црвеним застирачем, који je около извезен бисером и драгим камењем. Над њим киворијум на четири колонице. Иза престола два пута je насликан Христос, окренут према разним странама. Са леве стране он левом руком узима хлеб из Еелике чиније, која



11 Грађа за исшорију сриске умешносши 91стоји на престолу и даје га апостолу Петру, за којим стоји још пет апостола, један за другим. С а десне стране Христос причешћује вином шест осталих апостола. Обема рукама држи чашу за ручице, која има облик кратира са ши- роким грлом. Први прилази један млади апостол. Ако треба да преставља Јуду, он нема овде оних реалних карактеристичних одлика као у Ариљу. Сви су апостоли без нимба. Иза престола стоје четири анђела у одеждама ђакона.

I/ Сл. 7. — Распоред живописа у олтару.
Два средња држе рипиде, код крајњих су на рукама црвене индитије. У  позадини je богата архитектура.4. Ниже, још једно поље до појаса насликаних светих епископа у фело- нима са крстовима. Имена прве тројице, са леве стране, не могу се прочитати,4-ти -  Е Ѵ С Е В ІО С , 5-ти — ΔΙΑΔΟΧΟΟ , 6-ти — ISB € N AA IO C, 7-ми — €ѴСТА- Ѳ Ю С А Г Т Ю Х І, 8-ми — ΑΛ6ΞΑΝΔΡΟΟ ΑΑ 63Α Ν ΔΡΙ; у центру je медаљон са крстом и плавим зрацима. Даље се имена могу прочитати тек код 10-ог MG- Л еТ Ю С  A N T IO X I, 14-ти ΑΝ ΤΙΠ ΑΤΡΟΟ, 15-ти Π ΑΑΑΑΔΙΟΟ и 16-ти МОЛ€СТОС. Низ ових слика продужава се затим на јужном зиду олтара (сл. 8 и 9): 17-ти — ГРІГОРІОС ЛІААОГОС, 19-ти — ГР1ГОРІОС Т Н С Μ ΕΓΑΛ Ε ΑΡΜ ΕΝΙΟ, 20-ти — К Ѵ П РІА К ІС , 21-ви — ВАВ Ѵ Л АС, 22-ги — АЕО Ш  П АП АС РЩ М ИС; код 23-her и 24-ог натпис се не може прочитати.5. На доњем пољу апсиде светитељи су насликани са свитцима, окре- нути ка средини апсиде. Са леве стране од прозора долазе: ГРІГОРІОС N ÏC H C .7
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Ш К О Л А О С, ГРІГ0Р10С Ό  Ѳ€ОЛОГОС (сл. 8), В А С ІЛ ІО С . Са десне стране — Ш  Ό  ХРГСОСТО М ОС, ΔΘ ΑΝ ΑΟ ΙΟ Ο  Ö М ЕГАС, К Г Р ІА Л О С  Α Α ΕΞ Α Ν Δ Ρ Ι, Iw Ό  €Λ6ΗΜ0)Ν.

Сл. 8. — Св. Григорије Богослов.6. На јужном зиду олтара, лево од врата која воде у ђаконикон, насликан je Η ΓΝ Α Τ Ο Ε  Ö Θ 6 0 Φ 0 Ρ 0 Ζ . а десно Δ ΙΟ Ν ΪΟ ΙΟ Ζ  О АРбО П АГН ТН Е, Г Р ІШ - Р ІО С  О Ѳ А Ѵ М АТО ГРГО Е.
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7. У  ниши над вратима која воде у ђаконикон насликан je до појаса ПЕТРОС Α Α 6ΞΑ Ν Δ ΡΙΑ 0.8. Живопис лука који ce наслања на конху види 1/1.9. —11. Живопис сводова у олтару види 1/2—4.12. У  врху северног олтарног вида, лево, могу ce разабрати остаци компо- зиције, која преставља, по свој прилици, Беседу Христову са Јудејима.13. Даље, на десно све je искварено; а за тим14. Фрагменти илустрације Приче о митару и фарисеју. — Сачувала ce слика двокрилне лествице и доњи део двеју фигура, које стоје на доњим сте- пеницама ових лествица.15. Десно, налазе се фрагменти једне слике, коју je тешко определити.16. Над јужном страном С И . стуба — првосвештеник Ζαχαρίας са кади- оницом и тамјаницом у рукама.17. Ниже, на идућем пољу, на северном олтарном зиду, са леве стране, налази ce композиција У веравање Томино. — У  средини стоји здање у облику ба- зилике са три брода и високим вратима у центру. Пред вратима стоји Христос лицем окренут гледаоцу, са обнаженим десним горњим делом груди и навише подигнутом десном руком. Левом руком он затеже крај хаљине. Са леве стране прилази му Тома и пружа десну руку ка рани. Са стране две групе апостола.18. Следећа композиција, са десне стране, преставља Христа, који иде на десно са завијеним свитком у левој руци. З а  њим иде Петар и осталих десет апостола, који излазе један за другим иза једног брежуљка. Овај брежу льак, који се издиже у десном правцу завршава се са две стеновите равни на којима стрше оштри шиљци. Горе фрагменат грчког натписа, који се не да прочитати. Композиција без сумње представља П ут  Христов са апостолима 
у Витанију пред Вазнесење.19. Крајња композиција с десне стране на овоме пољу преставља Христа, који стоји десно на једном ниском брежулжу, окренут на лево, благосиља десном руком. Пред њим лево стоје 11 апостола са Петром на челу. Апостоли, који стоје напред, клањају се Христу. — To je  последњи моменат пред Вазне- 
сењем (Лука, X X IV , 51— 52).

І у  20. Над луком пролаза у жртвеник, са леве стране смештено je Скидање 
Христа са крста. — У центру крст, који стоји на малој Голготи. Десно од натраг прислоњене су њему двоструке лествице, на којима стоји јосиф Арима- тејски. Höre му се виде на степеницама за крстом, а тело му долази пред крстом на самој средини. Он држи тело Христово, које се, већ ослобођено од клинаца, на пречнику крста, јако нагнуло у лево. Ноге су му још приковане, и. Никодим који седи на земльи (глава му je у профилу) кљештима вади клинце из леве ноге. Лево, на нарочитом подножју стоји Богородица, која својим левим раменом подржава тело Христово под пазухо његове десне руке, десном руком преко груди узима га под пазухо леве руке и свој леви образ прислања на десни образ Христов. Лево иза Богородице стоје три жене. Прва, грли, узевши обема рукама, десну руку Христову, која виси преко рамена Богородичина. Она која стоји иза ње гледа навише, прекрстивши руке тако, да јој руке долазе на рамена. Трећа плаче прислонивши десну руку уз образ. Десно од крста иза Никодима стоји Јован Богослов и, наклоњен у лево, љуби леву руку Христову, држећи je обема рукама. З а  ььим десно две жене које плачу. Једна покрива лице левом руком, друга устима примиче руку покривену мафоријем. Горе, са обе стране лете два мала ангела, чије ноге нису насликане. Оба плачу, заклањајући доњи део лица рукама, које су покривене једним крајем химатијона. На горњем попречном делу крста je натпис: 6 βασίλευς της δόξης. Са страна горњег дела крста у позадини je натпис: Ή  АНОКА|ѲНАЩ С1С. Композиција je оивичена обичним црвеним рамом.21. Полагање у  гроб. — Десно, с краја, брег са стеновитим врхом, у њему улаз у гробну пећину са полукружним завршетком; из улаза вири део каменог саркофага, који има облик дугачког четвороугаоног сандука без поклопца. На улазу, за саркофагом стоји Никодим, окренут на лево (глава у профилу) и
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мало се нагнувши напред, пружа руке да прими тело Христово, које носе са леве стране према њему Јосиф Ариматејски и Јован Богослов. Тело je цело увијено покровом тако, да му се види само лице. Око главе Христове je нимб са крстовима. Тело носе, главом напред, Јосиф Ариматејски, узевши Христа за рамена, и Јовав за ноге под коленима. З а  њима, са леве стране, иде Богородица и томила жена од којих се, у великој већини, виде само врхови глава. Богородица иде и плаче, спустивши доле десну руку, а леву прислонивши образу. Поред ње десно иде жена, гледа je и придржава je под лакат леве руке. У  позадини je брежулак, који се завршава на десној страни оштрим углом. Иза брега виде се врхови дрвећа пирамидалног облика, које личи на чемпресе; гране овог дрвећа моделоване су по крајевима белим тачкама. Горе, у позадини, два анђелка лете удесно; оба заклањају лице својим левимпокривеним рукама. Натпис: Ό  ΕΝΤΑΦΗΟΗΟ Тсъ Xlf.  Нимб имају само Христос, Богородица и Јован Богослов.22—23. Ниже, с леве стране од лука пролаза за жртвеник — два до појаса израђена светитела у фелонима са крстовима. Име левога не може се прочитати, само се десно сачувала реч — о Θεσσαλλονίκης. Леви — Νυφών.24. Доле, између иконостаса и пролаза у жртвеник — светител у фелону са крстовима у сав раст. Натпис: Έλευφέριος25. На јужној страни С И , главног стуба, горе, изранена су два света мученика до појаса Роман и Плат ой .26. Под њима мученици св. Зиновије и Парамон у целини.27. Joui ниже — св. Трифун и Мамас у целини.28. Доле св. Јован Крститељ стоји са свитком, окренут на десно. Пред њим на тањиру његова глава.29. На јужном зиду олтара, у горњем полу, лево, насликано je Исцелење 
таште Симонове. Лево постела, са које се подиже фигура, десно Христос.30. Поред ове слике, десно, — Исцелење слепорођеног. Сачувала се само десна страна, где се види, како се исцелени мије у басену крстообразног облика,31. На другом полу од горе, лево, — Јављање Христово по Васкрсењу 
Трима св. женама. Са леве стране насликан je Христос, који иде удесно са свитком у левој руци; десну пружа напред. Пред њим три жене — две му се клањају до земље, трећа стоји позади. Између Христа и жена у малој удале- ности — дрво.32. Жене мироносице код гроба (сл. 9). — Укосо с лева на ниже према десној страни стоји саркофаг од мермера без поклопца; у њему се налази празан мртвачки покров, који je сачувао облик тела; на месту главе одвојено лежи повез, који je покривао главу. Иза саркофага, у дну нога, седи анђео у белој одежди са ногама окренутим улево; он гледа на десно и десном, пруженом на лево руком, показује на узглавле саркофага; левом руком придржава уз колено дугачак штап; десно крило му je савијено иза леђа, а лево подигнуто навише. Горе, код узглавла саркофага седи други анђео; он je тако исто окренут на лево, али он нагло окреће главу и горњи део тела на десно и, пруженом десном руком такође показује на унутрашњост гроба; он левом руком придржава уз груди дугачак штап; лево крило му je савијено натраг за леђа, а десно раширено устрану. Са десне стране, пред гробом стоје збуњено две жене. Прва прислања леву руку доњем делу лица, а у испруженој десној држи суд; друга као да диже обе руке ка лицу; скрстивши их испод халине. Пред саркофагом, поред њега, седе и леже на земљи војници у оклопима, шлемовима, са мачевима, коплима и штитовима овалног облика.33. Крајња на томе полу композиција, с десне стране преставла Јављање 
Христово Марији Магдалени. — „Noli me tangere“ . Десно стоји Христос, с леве стране му прилази погнута жена (фигура у профилу) пружајући напред обе руке. Христос десном руком чини покрет одбијања. Десно иза жене три дрвета.34. На трећем полу од горе лева композиција преставла Тајну Вечеру (сл. 9). Христос и апостоли седе за столом, који има облик сигме са мало испупченом предњом страном. На средини стола стоји чинија са широком стопом и кома-



15 Грађа за исшорију срйске умешносши 101дима хлеба; са страна — два светњака са запаљеним свећама, два суда са уским грлићима и са једном ручицом, и два округла пехара на стопама. На столу су joui три ножа, д̂ве ротквице, комађе Цхлеба троугаоног облика пред сваким

Сл. 9. — Мироносице код гроба Христова, тајна вечера, прање ногу и друге слике најужном зиду олтара.апостолом, а пред Христом округао хлепчић, избраздан крстовима. Христос седи за столом у средини, лицем окренут гледаоцу, десну руку са испруженим кажи- прстом подиже навише, а леву са увијеним свитком држи према трбуху. Поред њега десно седи Јован, који, нагнувши се, меће главу на груди Христове; десну



102 Гласник Скоискоі Научноі Друш ш ва 16руку држи уз врат, а леву пред собом. Десно од њега седи Петар, који гледа Христа и говори гестикулирајуки рукама према грудима. Трећи апостол, смеђ чо- век, средњих година са преседом косой и брадом, седи непомично и гледа пред собом; четврти окреће главу петом и гестикулира рукама; пети гледа навише и држи десну руку на грудима; шести — млад, седи право, десну руку држи растворену пред собом, а леву je метнуо на колено. Са друге стране од Христа, лево, први седи Андрија, који такође гледа на Христа и држи леву руку растворену пред собом; следећи апостол je нагнут у натраг, а треки Јуда — јако ce нагиње напред и пружа десну руку према чинији са хлебом, која стоји на сре- дини стола; он je млад са црном косом, која му у два увојка пада натраг на врат; он гледа Христа, а леву руку прислања на груди под грло. У  позадини je богата архитектура са кубетом на средини. З а  њом се виде врхови шиљастих зелених чемпреса, чије крајеве грана оживљују беле тачке. Горе je натписО Δ€Ι| UNO.
X /  35. Десна композиција на томе пољу преставља Прање ногу (сл. 9). — С  десне стране слике стоји Христос, окренут на лево, само у хитону са засу- каним рукавима. Око његове главе je жути нимб са крстом, који je украшен разнобојним камењем; дугачка коса му се просула по леђима и један увојак му пада на лево раме. Потпојасан je белим убрусом, који je натраг везан у шепут, Десну руку,са прстима сложеним на благослов, он држи пред собом, а кажипрстом леве показује на ногу Петрову, који седи пред ньим. Петар седи у центру компо- зиције на високом стоцу, погнутих и савијених леђа; десном руком показује на своју испружену напред обнажену ногу, а леву прислања на главу над челом; лева његова нога, тако исто гола, стоји на подножју. Под десном ногом Петровом, између њега и Христа, стоји широки округао суд са стопом и водом. Лево од тог суда на земљи налазе се две црне сандале Петрове. Слева, мало у напред, млад апостол (глава и фигура у профилу) клечи на десном колену и развезује сандалу на левој нози. З а  њим остали апостоли стоје збијено у групи и, живо гестикулирајући, разговарају међу собом. Глава једнога старога апостола и једнога младог окренуте су у потпун профил на десно. У  позадини — архитектура, за чију декорацију су примењени антички елементи — перле. Иза зида, скрајева, вире два дрвета. Горе je натпис: О Ш |П Т Й Р .36. На зиду ниже јужног нагиба источног свода, слева, слаби трагови некакве слике, која преставльа, по свој прилици, једно из чудотворних исце- леьъа Христових.37. С десне стране фрагменти Исцелења раслабљенога, који подиже свој одар.38. Над ЈИ . стубом насликан je, по свој прилици, Саул  са рогом.39. На северној страни ЈИ . стуба, горе, на његовом капителу израђена су два мученика до појаса.40. Ниже, два свеца у сав раст, десни од њих je св. Бонифације.41. Испод њих свети Порфирије и Онисифор тако исто у сав раст.42. Доле, светитељ, чија je слика јако искварена; по свој прилици св. 
Никола Мирликиски. III.

III. Ж И В О П И С  У  Ж РТВЕНИКУ (сл. 10).На источном зиду, горе, са обе стране прозора (1) — Јоаким и Ана 
приносе эісртву. Ниже (2) — Ваведење у  Храм, На другом од доле пољу (3) — три светитеља у омофорима. Доле (4) — на престолу Христос младенаи, 
у  чаши и са страна два анђела. На источном малом зиду пролаза у олтар (5) — св. Архиђакон Стеван . На горњем пољу јужног зида, лево (6) — Од- 
бијање жртве Јоакима и А н е ;  десно (7) — Јоаким  у  пустињи. На другом од горе пољу, с лева (8) — Благовест Марији код кладенца; десно (9) — 
Разговор Јосифов с Маријом(?). Десна композиција на овом пољу (10) — јако je искварена и не може се одредити шта приказује. На другом од доле пољу,



77 Грађа за исшорију сриске умешносши 103лево од лука (11) — св. Космас, десно од лука (12) — Мартин и Ш Р С А С . Доле(13) — светител са свитком. На северном зиду у горњем полу, лево од прозора(14) — Блаювест А н и ; десно од прозора(15) — Молитва Јоакима. На другом од горе полу, лева композиција (16) пре- ставла Миловање Богородице ; дале десно Три јереја благосиљају М арију . По- следња слика на овоме полу (18) — М о
литва над палицама. На другом од доле полу (19) изранено je пет светитеља у белим фелонима и омофорима са крсто- вима. Са лева на десно следе: Исакије, 
Флор, Илија Ант иохијски , Домитијан и Теодот. На доњем полу са леве стране (20) — насликан je св. Сава Освећени; десно (21) три светитела, окренута на десно. Десни доњи угао зида (22) за- клоњен je дрвеном оградом.IV. Ж И В О П И С  У Ђ А К О Н И К О Н У(сл. 11).Живопис je посвећен илустрацији
Житија св„ Николе. На северном зиду, на десном делу горњег поља (1) насли- кано je Рођење св. Николаја. — Лево постеља, на којој лежи мати; десномладенац сам стоји у купељи, и мије га je- дна жена. На горњем пољу источног зида (2) лево од прозора— св. Николу дају 

у  школу , жена и де удесно и носи у левој руци корпу, а десном  води за руку малог дечка са нимбом, ко- ји држи у десној руци лист хартије са сло- вима. Десно од прозора насликан je ка- луђер, који седи и наслања се на штап. На горњем пољу јуж- ног зида, лево (3) — 
Посвећење св. Николе 
за Закона, десно (4)— посвећење за пре
свитера. У  тимпану западног зида (5) — 
üoceehyjy га за епи
скопа. На горњем пол у  северног зида, лево (6) — св. Никола

се јавља у  сну игемону. На другом од горе полу на источном зиду (7) — св. Никола секиром сече дрво, из чијих грана излећу крилати ђаволи, који
Сл. 11. — Распоред живописа у ђаконикону.



104 Гласник Скоискоі Иаучноі Друшшва 18личе на птице, са црним нимбима. Између слике св. Николе и дрвета натпис:со а нжоллоо]кошОнтос|дендронѵ· и!9лік6сш|ідежони;|клкдюкон|л/о̂У истом пољу на јужном зиду, лево (8) — Св- Никола јавља се некам у  сну; десно (9) — он се јавља у  сну цару, који спава са круном на глави. На за- падном зиду (10) — св. Никола задржава руком џелату мач, којега je дигао над главама тројице осуђених, који стоје повезаних очију. На северном зиду (11) — Св- Никола смирује буру . Насликана je лађа; y њој два човека веслају,а један вуче ко- нопац једра. Св. Никола стоји на средини лађе и моли ce. Летећи по ваздуху ђа- воли хватају ce за лантине и је- дра лађе.На дру- гом, од доле, пољу налазе ce округли разно- бојни медаљони са сликама све- титеља до по- јаса. Натписи су у њима израђени црвеном бојом. На источном зиду (12) наслика- ни су: ГААА-K T iO N  и еп і-СТНМ. На јужном (13) код првог се натпис није сачувао, други — А Г А Ф А ____(?),треки — Κ6ΣΑΡΙΟ Ο . На западной (14) — ΑΝΔΟΝΙΟΟ и Ѳ СО Л ф Т. На северном(15) , први са леве стране — Т ІМ 0 Ѳ 6 0 0 , треки — ΔΟΜΝΙΝΟΟ; код другог и четвртог натпис се није сачувао.На доњем пољу сликани су свети монаси у сав раст. — На источном зиду(16) -  Г Е Р А Е Ш О С  и X A P IT IU N O C . На јужном (17) — Α Θ Α Ν Α ΕΙΟ Ο  Ο Α Θ φ Ν №NIAON(?)j A K A K IO C , ί φ  6  К А Л ІВ ІТ . Н а западном(18) -  Π ΙΜ ΗΝ и ΙΑ Α Ρ Ιφ Ν .На северном(19) — FlAYAOS О А П А ^ С (?) и О Ау. A A É S IO C  О А Ш С |Т й |Ѳ У ^  Последња два су у кратким потпасаним туникама, са обнаженим ногама и у молекем ставу са уздигнутим рукама.

Сл. 12. — Распоред живописа на стубовима олтарне преграде и на иконостасу.

V . Ж И ВО П И С Н А  З А П А Д Н И М  С Т Р А Н А М А  С И . И ЈИ . С Т У Б А , Н А  И К О Н О С Т А С У  И Н А  М А Л О М  З И Д У  И З М Е Ћ У  ІИ. С Т У Б А  И ЈУ Ж Н О Г  З И Д А  (сл. 12).На западној страни С И . стуба горе (1) — Арханђел Гаврил из Блаюве- 
штења (сл. 4), у далматици са лоросом и мерилом у левој руци. Иде без уобича- јеног брзог покрета на десно. У  позадини ниски зид. Лево натпис: о1 αγ.Ταβριηλ,десно О Х А ІР Е . На своме одговарајукем месту на С И . стубу (2) — Богородица из Благовести седи на столици са високим округлим наслоном (сл. 13). Ноге држи на подножју. Она чини покрет да устане и обема рукама додирује кугле на ручицама столице; — на куглу десне ручице наслонила je длан десне руке,



19 Грађа за исшорију срйске 105а куглу леве ручице она једва додирује крајевима прста леве руке. На глави испод мафорија има белу повезу. У  позадини насликано je здаше у облику ба-

Сл. 13. — Живопис на јужном делу олтарне преграде.
зилике и уз њега отворен портик. У левом горњем углу je сегменат неба ca три оштра зрака, који падају на Богородицу. На позадини горе натпис : ТНЕМ ОС;над главой Богородице — МР ΘΥ . Испод анђела из Благовести (3) насликан je до појаса Пророк Данило у плашту, који je у чвор завезан на грудима и са



106 Гласник C k o ù c k o i Научноі 2 0малом капицом на глави (сл. fl). Он je млад, без бркова и браде, са кратком црном косом. Обема рукама држи за два краја развијен свитак са натписом. Десно,
според главе натпис: О ПРОФ НТ ΔΑΝΗΗΛ . У  десном горњем углу — део од- сечене стене са монохромним ликом Христа Емануила у округлой медалону. Испод Богородице из Благовести налази се слика (4) патријарха Јакова  до појаса. Старац са дугачком седом косом и брадом, у идеализованим одеж- дама (сл. 13). У  десној руци држи зупчаст ореол са ликом Христа Емануила, у левој развијен свитак са натписом:

лнлте|лилт0р̂ |езі4с£|к«\іл<тн|сеу/нос|бзіие|РлнлСа страна главе je натпис;0 ПРІЛНСС ІЛКООВ. На С И . стубу доле (5) пре-ставлена je Богородица у сав раст са Младенцем на левој руци. У  десној руциона држи стопалу леве ноге«Христове. Лево натпис И К 6 Х Д П Т Ц ) іИ 6 Н І. На ЈИ . стубу доле (6) насликан je Христос у сав раст са ра- створеним јеванђељем у коме je грчки написано: 
„приидит* ко /ині ксі Тр&ЖДЙ- ιοψϊκΑ.—  “ — Са страна главе je натпис:његовею хЬ о елеиліиш.Између С И  и ЈИ  сту- ба направљен je ниски ико- ностас са једним редом икона и белим мермерним антаблиментом, са колони- цама које га подржавају и преградама од резаног мер- мера доле. Простор за ико- не са обе стране испуњен je низом, на коме су слике израђене фреско. На месту леве главне иконё (7) насликан je се. Tjop-jje до појаса, у војничкој опреми са мачем у руци и са венцем од бисера на глави. Слика je јако искварена. На месту десне главне иконе (8) израђена je Богородица до појаса са Младенцем, који јој стоји на коленима и заваливши главу унатраг милује руком њен образ. Богородица га

Сл. 14. — Распоред живописа јужног зида средњег делахрама.

љуби у образ. Са страна се читају фрагменти натписа: /ИР | ѲY | И. ПбЛЛГОНИТЮСЛ.У  тимпанону узаног зида, који се налази уз ЈИ  стуб са јужне стране (9), 
жене-мироносице јављ ају апостолима васкрсење Христово. Слика je јако искварена. С  леве стране прилазе жене, десно стоје апостоли. Ниже (10) — 
Беседа Христова са ученицима (сл. 13).Лево на клупи седи Христос, ставивши ноге на подножац; десном руком благосила, у левој му je увијен свитак, на који се опире држећи га на колену. Испред њега десно 12 апостола са Петром и Андријом на челу. У  позадинн je архитектура. Грчки натпис.На другом од доле полу (11) je композиција, којом се почиње ред слика из 
Житија ce. Георгија. У  њој су два момента. Први, лево — св. Тђорђе разго- вара са императором Диоклецијаном (сл. 13). Диоклецијан седи у левом кошку на столици са наслоном; на њему je округла круна у облику митре са крстићем на врху, далматика без лора ; леву je руку пружио напред, а у десној држи спуштен на ниже танки штап са ручицом у облику кугле. З а  н>им иза



21 Грађа за исшорију срйске уметносши 107столице стоји војник са копльем и штитом и гомила људи, пред којом стоји, по свој прилици, тужитељ са кудравом косой и дугачком седом брадом; на њему je дугачка доња хаљина, a преко ње кратка потпасана туника са уским рукавима и широким оковратником. Према цару стоји св. T ĵopije, млад, са краткой кудравом косой, и држи обе руке јрастворене пред собом; на њему je дугачка потпасана туника са рукавима и плашт, који je закопчан на грудима фибулом. С  десне стране je други моменат — војник пробада св. Тђорђа копљем. Млад војник у оклопу без шлема, јако раставивши ноге, боде коп-ьем св. Тјорђа у трбух. Св. Т)°РЬе стоји скоро у истом ставу као и у првом моменту. У  позадини je богата архитектура. Горе грчки натпис.

Сл. 15. — Мучења Исуса Христа и Св. Георгија.12. Доле су насликана два архангела, Михаил  и Г који стоје упоредо лицеи окренути гледаоцу у далматикама са лором и држе међу собом округао медаљон са ликом Христа Емануила до појаса (сл. 13). VI.
VI. Ж И В О П И С  ЈУ Ж Н О Г  З И Д А  С Р Е Д Њ Е Г  Д Е Л А  Х Р А М А  (сл. 14).1. У  тимпанону јужног зида насликано je Сретење. Лево Симеон испред престола; с десна прилази му Богородица са повијеним Младенцем у рукама. Иза ње, такође десно, Ана пророчица са свитком у левој руци, чији слободни крај подиже се навише. Десно у ћошку Јосиф (са две грлице). 2. Ниже, лево од горњега прозора престављена je Беседа Христова са Закхејем. Христос прилази с лева, десно стоји на дрвету Закхеј. 3. Десно од прозора Исцелење 

од водене болести. Болесник je само препојасан и на штакама. 4. У  тимпанону прозора насликана су два ступника, оба — свети Симеони.На следећем пољу према доле — 5. Лево од левог горњег прозора — 
Петар и Јован $сод гроба Христова. Десно од истог прозора 6. Христос се 
јавља Луки и Клеопи на путу у Емаус. Даље на десно престављена je —7. Вечера у  Емаусу. Христос седи на средини за четвероугаоним столом и прелама хлеб. Са страна му седе два апостола. Позади богата архитектура.



108 Гласник Скоискоі Научноі Друшшва 2 28. Лука и Клеопа јављ ају осталим апостолима да им се јавио Христос. Лево стоје Лука и Клеопа, десно трупа осталих апостола, позади архитектура.Треће од доле поље посвећено je страстима Христовим. Са левог краја престављено je — 9. Молење о чаши. У  левом ћошку стоји Христос само у хитону, окренут на лево, химатијон се налази поред њега на земљи. Десно седам апостола који спавају. 10. Jy d a  предаје Христ а. Лево стоји Јуда, десно према њему два Јудеја седе за столом, иза њих томила Јудеја. У позадини je архитектура. 11. Целивање Јудино  (сл. 15). Христос стоји по средини, окренут 3Д улево, а у левој руци држи увијен свитак. Са леве стране крупним

Сл. 16. — Распоред живописа западног зида средњег дела храма.кораком прилази Јуда и десну руку меће на лево раме Христово. Десно стоји војник, глава му се види у профилу, а фигура у 3/і са леђа; он левом руком узима Христа за леву руку, а десном му прети мачем. Два друга војника хва- тају Христа позади за рамена. Лево ћелав старац са засуканим рукавима за- махује великом мотком. Десно доле, спреда, Петар сече уво Малху, који лежи на земли. Петар се нагиње улево, левом руком држи Малха за уво, а десном сече; главе обојице су насликане у профилу. Иза њих, у дубини, стари Јудеј у левој руци држи чинију, у којој гори ватра, а у десној мотку, којом замахује на Христа. У  позадини су Јудеји, слуге и војници са моткама и коплима, Један држи секиру на дугачкој држали. У  десном горњем ћошку брдо, иза којега одлазе апостоли. 12. Христос пред Аном . Лево стоји Христос са веза~ ним рукама конопцем, чији крај држи један млад слуга. Десно Ана седи на столици која се склапа, држећи ноге на подножју! Столица je насликана тако да изгледа као да je у ваздуху — њене ноге не стоје на земли. Позади гомила Јудеја и архитектура (сл. 15). 13. Христос пред Кајафом. Лево Христос са везаним рукама; пред њим Јудеј са подигнутом навише десном руком. Десно Кајафа стоји на подножју код столице са високим полукруглим наслоном и обема рукама цепа на прсима халину. Позади маса света и архитектура (сл. 15).На другом од доле полу продужују се слике из Житија се. Георгија. 14. Мучење св. Ђ °р ђ а на точку. 15. Анђео води удесно св. Tjop^a, који je го
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и само препојасан. 16. Св. Т)°рЬе стоји пред царем; десно војник отсеца главе седморици мученика. 17. Мучење св. Тдорђа. Само препојасаног спуштају га у ледено језеро. Он јаше на неком нарочите врсте седишту у облику цеви кроз

Сл. 17. — Живопис западног зида средњег дела храма.коју je провучен штап. Оба краја тог штапа држе две слуге. Фигура мученика je окренута у профил, а глава за 3Д улево; руке молећи се подиже навише. Језеро са белим сантама леда има облик неправилног круга. Иза језера са обе стране подижу се планине са засеченим врховима, а између њих стоји трупа



110 Гласник Скойскоі Научноі 24лица, са царицом на челу и гледају на мучење. На царици je висока круна, превес, који покрива рамена и халина са широким рукавима (сл. 15). 18. Св. Ђорђе стоји са леве стране и држи у десној руци чинију са отровом; пред њим

Сл. 18. — Св. Георгије пред непријатељима и Св. Јеванђелист Марко.стоји старац са тамним повезом на глави и држи обе руке пред собом са дла- новима окренутим од себе. Иза њега још неколико лица. У  позадини je раскошна архитектура. Лево у отвору портика виси везана за колону црвена завеса са белим тачкама груписаним по три. 19. Св. Тђорђе лежи на постели, која има
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изглед отомана, испруживши ноге удесно. Десну му ногу држи један слуга, а други, са десне стране, забија му чекићем клинце под нокте. Трећи позади старац издаје наредбе. У  позадини joui неколико лица (сл. 15). 20. Св. Tjop^e само препојасан лежи опружен на земљи; двоје га држе за руке и за ноге, а друга га двојица бију штаповима. Лево на прозору гледа цар са пратњом.На доњем пољу засебне фигуре у сав раст. 21. Ευστράτιος у кнежевском оделу са свитком. 22. Αυξέντιος, мученик са крстом. 23. Ευγένιος, мученик са крстом. 24. Μαρδάριος, мученик са крстом. 25. Όρεστή, мученик са крстом. 26. Προκόπιος, војник са штитом и кошьем. 27. Νικίτας, војник са исуканим мачем и штитом. 28. Αίδιονίκος. војник до појаса. 29. Теодор Стратилат, до по-

С л . 19. —  Расгторед  ж и в о гш са с е в е р н о г  з и д а  ср е д њ е г  д е л а  х р а м а .јаса, са копд>ем и штитом. 30. Διμιτρίος ό Αποκαυχο, војник са копљем. 31. Ce. 
Нестор, војник, потеже мач из корица. VII.

VII. Ж И В О П И С  З А П А Д Н О Г  З И Д А  С Р Е Д Њ Е Г  Д Е Л А  Х Р А М А  (сл. 16).У  тимпану средњег белог зида — 1. Васкрсење Аазара. Христос иде у- десно, за њим ученици, пред њим две жене на коленима. Десно мртвачки сандук у облику саркофага. Остало je искварено. Испод западног ослонца јужног свода —2. Христос у  синаюзи чита Писаније, стојећи пред пултом, на коме се на- лази отворена књига. 3. Христос поучаеа у синагози, седећи на полуокруглој клупи; са страна од њега стоје Јудеји. На средњем белом зиду — 4. Изтање 
трюеаиа из храма. Христос иде удесно и замахује удвострученим конопом; за њим апостоли. Пред њим уплашена гомила, преврнути сто, на земљи мера за новац. Они који одлазе носе на леђима вреће и гоне пред собом стоку.Под западним ослонцем севернога свода — 6. Јаељење Христово апосто- 
лима по Васкресењу (сл. 17). Даље, десно, 7. Праотац Н о ј  са ковчегом, који има облик чамца (сл. 17). 8. Праеедни Jo e  са свитком. 9. Старозаветни светац у царским одеждама. 10. Старозаветни светац у царским одеждама. 11. Јављање 
Христово ученицима по Васкресењу код затворених врата, без Томе. 12. Хрис
тос пред Пилатом , који умива руке (сл. 17). 13. Два одрпцаіьа Петрова: доле



m Г.ласник Скопскоі Научноі Друшшва 2 6код ватре, горе иза зида пред младим слугом (сл. 17). 14. Tpehe одрицање Пе
трово пред служавком. 15. Кајање Петрово. Горе на крову насликан je петао. 16. Христос пред Иродом. 17. Христ ос други пут код Пилата. (?) 18. Мученик 
св. Филимон (сл. 17 и 18). 19. Десно стоји ce. Ђорђе, десном руком благосиља, а леву држи уз груди са дланом окренутим напоље. Пред њим са леве стране, на челу гомиле људи, стоји старац и гестикулира рукама (сл. 17 и 18). 20. Св. 
Ђорђе, васкрсава жену која устаје из гроба. 21. Ce. лежи на землей;млад слуга меће на њега дугачку даску, која личи поклопцу мртвачког сандука.22. Св. ТуорЬа, обнаженог и привезаног за стуб, тргају гвозденим грабљама.23. Мученик Св. Α Ν Δ ΡΙΑ Ν 00. 24. Св. Јаков Персијанин са црвеном сомотском

Сл. 20. — Полазак апостола у риболов, ругање Христу и ношење крста на Голготу.капом, опшивеном крзном, која се завршава у облику конуса (сл. 17 и 18). 25. Јеванђелист Марко са Јеванђељем (сл. 17 и 18). 26. Апост ол Петар. 27. 
Апостол Павле. 28. Јеванђелист Лука. 29. Св. Ε ΡΜ Ο ΓΕ Ν ’. VIII.

VIII. Ж И В О П И С  С Е В Е Р Н О Г  З И Д А  С Р Е Д Њ Е Г  Д Е Л А  Х Р А М А  (сл. 19).1. У  тимпанону зида Улазак у  Јерусалим. — Христос јаше на ослици удесно, седи спустивши обе ноге са стране, у противном правцу од гледаоца. З а  њим иду ученици, којима се он обраћа. Испред њега деца простиру хаљине. Десно зидови града и гомила људи. Поред зида дрво, на које се пење једно дете.2. Ниже, лево од прозора — Благосиљање деце. Христос седи на средини, метнувши руку на главу детета. Са страна две групе ученика. 3. Исцелење 
болесне эісене од течења крви. 4. Апостоли одлазе у  лов на рибу (сл. 20). Они носе удесно на раменима велику мрежу. Напред иде Петар и окреће главу натраг. Трећи апостол са десне стране насликан je у профилу. 5. Чудотворни 
лов рибе. Десно, апостоли, седећи у чамцу вуку мрежу. Лево на обали стоји Христос; код његових ногу je чинија са хлебом и рибом, Од чамца према
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њему плива Петар. 6. Христос благосиља хлеб и рибу , јавивши ce апостолима по' Васкрсењу на Тиверијадском језеру. На средини стоји Христос и благо- сила обема рукама, њему са две стране приносе две чиније. /На трећем од доле пољу продужење страсти Христових. — Џ̂ Ругање Хри
сту (сл. 20 и 21). На средини стоји Христос лицем окренут гледаоцу^ 'каба- ници са трновим венцем на глави и дугачким штапом у десној руци, коју он држи поред десног бедра; леву руку држи уз груди, дланом окренутим према себи. Лево стоји слуга са расчупаном црном косом и раздељеном брадицом; он десном руком узима Христа за горњи део десне руке. Иза њега. лево стоји млад војник, који свира на фрули, а још више улево мушкарац средњих година удара у велики бубањ који му виси спреда. За  њима томила Јудеја и

Сл. 21. — Претходни чинови распињању Христа и сцене из живота Св. Георгија.слугу. Над њима у позадини излази, до појаса, млад војник, који, окренувши се удесно, дува у дугачку трубу. Десно од Христа стоји у потпуном профилу окренутом на лево, Јудеј средњих година, у плашту са белим повезом који му пада са главе; он тако исто хвата Христа за раме. Иза њега стоји гомила старих и младих Јудеја, из којих се у позадини тако исто издваја навише фигура младог човека са косом, која je везана белом пантљиком. Обраћајући се на лево, он такође дува у дугачку трубу. Напред су насликана четири дечка. Један од њих, главом окренутом у профил на десно, клечи са леве стране на једном колену и удара у тепсије; други, мало десно, игра уву- кавши главу у рамена и спустивши рукаве са подигнутих навише руку. Трећи који je окренут улево, клечи на левом колену и удара длан о длан. Четврти такође игра, спуштених рукава. У позадини зид са низом прозора, у облику ниске аркаде. Горњи фриз je украшен перлама. Иза зида виде се врхови чемпреса, чије зелене гране оживлавају беле тачке. 8. Ношеьье Крста (сл. 20 и 21). Десно напред иде Симон Киринејанин, ћелав старац, у краткој потпојасаној туници. Он носи дугачак крст. З а  њим иде роб, у тако исто краткој туници и води Христа, ухвативши га десном руком за везане руке. Христос иде погнувши се мало напред. З а  Христом гомила Јудеја и војника у шлемовима и са коплима. У позадини планине, иза којих стрше шиласти врхови дрвета, а ХЬво, у ћошку,8



114 Гласник Скойског Научног Д руш ш ва 2 8иза високог отсеченог брега виде се главе Богородице и Јована Богослова са нимбом. 9. Подизање на крст (сл. 21). — У центру насликан je крст на ниској стеновитој мало] Голготи, на чијем доњем делу налази се пећина, која има облик

Сл. 22. — Распеће Христово, убијање и сахрана Св. Георгија.уске рупе. У  пећини се види лубања. На мало] Голготи, узјахавши подножје крста, седи слуга, који заби]а у основу крста клин. Иза крста на његовој доњој пречаги стоји други слуга, ко]и десном руком проба да ли ]е чврсто намештена даска са натписом, а левом се држи за средњи део крста. На њему су широке панталоне ко]е допиру до чланака. Слева су на крст прислоњене



29 Γ οαί)а за uciuopujy сриске ум еш носиіи 115Іііф Щ'іфлествице по којима се пење Христос, само препојасан. Иза Христа стоји војник у шлему са перјем, у оклопу, са копльем у десној руци, а левом руком гура Христа у леђа. Иза њега се види глава још једног војника. Десно од крста стој и Јудеј, који држи у левој руци корпу са клинцима, а десном даје упутства робу, који забија клин у основу крста. Иза кьега стоји други Јудеј, који подигнувши десну руку, даје упуства ономе који стоји на крсту. У  дубини, десно, види се још једна глава. На позадини — планински пејсаж са два врха са страна. Иза брега се виде врхови дрвећа. Лево с краја, иза врха планине виде се главеБогородице која плаче и Јована Богослова. Горе натпис: Н Е [Ц  TON E TPO N  ΑΝΟΔΟΟ. 10. (сл. 22). — У  средини крст на од-сеченој мало] Голготи са пећином и лубањом ; на њему е .распети Христос. Тело јако извијено отпустило се, глава му пала на десно раме, очи затворене. Слева стоји вој- ник у шлему, оклопу, са округлим штитом и дугачким копљем пробада ребро Христу. Иза њега се види гомила Јудеја. Jom више, лево, други крст, тако исто на стено- витом брежуљку, на њему распет разбојник на исти начин као и Христос, т. ј. са четири клинца. И он има око главе нимб, Слева стоји трупа Јудеја, а напред седе на земљи три војника и деле одеку Христову. Испред крста, на којем je распет Христос, мало у напред, стоји округли суд са стопом и са две дршке; испред њега с десне стране војник са копльем клечи на једном колену и у суд замаче сунђер. Са десне стране од крста Христова стоји сатник Лонгин са нимбом око главе, десном руком показује на Христа, а у лево] држи округли штит, Испред њега, више десно, јован Богослов с леве стране а Јосиф Ариматејски с десне подржавају Богородицу испод лаката, која губи свест и са затво- реним очима спушта главу на десно раме. Иза Лонгина се виде војници у шлемовима и са копљима, а иза Богородице трупа жена. Још више десно треки крст са другим разбојником. У  десном кошку трупа Јудеја, испред које стоји старац, који се наслања на штап. У  позадини таласасти брежуљак, а на ньему зупчасти зид са прозорима. Ка средњем крсту, са обе стране, слеку од горе два анђелчика. Горе се виде остаци натписа. 11.
Јосиф Ариматејски моли Пилата за дозволу да скине 
тело Христово (сл. 22). Лево на столици са округлим наслоном седи Пилат, држеки ноге на подношцу. Он има кратку косу и кратку округлу брадицу. Одевен je у тунику, врат му je повезан белом марамом са тамним двоструким попречним пругама. Леву руку држи на ручици од столице, десну je пружио напред. Иза њега стоји војник са округлим штитом и два роба, од којих je леви у белој чалми са увојцима дугачке косе, који му падају на раме. С  десне стране прилази Пилату Јосиф у класичном оделу, са нимбом око главе и приклања- јуки се држи пред собом руке са раствореним длановима напред. — У  позадини je архитектура.На другом од горе пољу продужава се Житије ce. Tj°pba· — 12. Св. Т)орђе исцељава вола, који je пао за време рада. Лево стоји човек и пружа руке напред; пред њим плуг, запрегнут са два вола, од којих један лежи. Десно стоји св. ТЈорђе. 13. На средини je насликана зграда са округлим завршетком, на којем стоје два киворијума, један над другим. О д доле на ту зграду води степеник. С а  ње падају доле два идола. Лево стоји св. Т)орђе са подигнутим од лаката навише рукама. Према њему, десно, стоји гомила света на челу које je онај исти старац, који je био и на предидуким сликама; он држи руке код груди са раствореним длановима. Позади архитектура (сл. 21). 14. Св. ТЈорђе ослобађа цареву ккер (сл. 21). Св. "ђорђе јаше удесно на сивом шарцу. На левој8*

Сл. 23. — Распоред живописа на Ји . стубу.



116 Гласник Скойског Научноі Друш ш ва 30руци му je округао штит, у десној копље са значком која се завршава ca три језика, Коњ задњим ногама гази чудовиште, које изгледа као велики дугачки гуштер са крокодилским устима и дугачким ушима које стрше. З а  врат чудовишта je везан бео конопац, чији други двоструки крај je на-,----------- . бачен на десну руку цареве кћери која стоји пред чудовиштем. Онастоји лицем окренута гледаоцу у дугачкој хаљини без набора са широким рукавима. У  десној руци држи марамицу, левом показује на градска врата. Иза св. Тдорђа Іе брежуљак са одсеченим врхом и пећином са леве стране. Десно, иза царице, варош опасана зуп- частим зидом са кулама. Са десне стране, на зиду су врата од дасака, прибијених гвозденим клинцима са широком главой; на вратима гвоздене алке; над њима у малой тимпану насликана je глава једног лава. На градском зиду лево два прозора један поред другог, један двострук са малой колоном унутра, други четверо- угаон; из њих извирују главе. Над предњим зидом у граду, виде се цар и царица, војници и народ, који посматрају оно што се догађа изван зидова. Лево на кули седи дечко. Горе натпис. 15. Св. Tjopfje и кћи царева пред царем. Они стоје с леве стране једно поред другог. На Т)°РЬУ Іе плашт, чији се крајеви натраг лепршају; кћи царева je у хаљини са широким рукавима, али на глави нема круну као на предидућој композицији, него бео превес. Обоје пружају руке напред. Десно седи у наслоњачи цар са дугачким штапом, којега држи у левој руци спустивши га доле; десну подиже навише. Иза цара стоје војници и свет. — У  позадини архитектура. Горе натпис. 16. Сечење главе св. 7)°рЬа (сл. 22). Десно св. Т)орђе који се јако сагиба телом напред, као да се спушта на колена. Он гледа навише и молећи се подиже руке. Иза њега војник јаким покретом замахује мачем. -— Напред архитектура. Горе натпис. 17. Полагање гроб 
св. Т)°рЬа (сл. 22). У  позадини сандук који има облик каменог сар- Насликан je у обратној перспективи. Двоје мећу тело светога које je у покров. Са десне стране трећи полаже одвојену главу светога која

Сл. 24. Распоред живописа на Јз . стубу.кофага. увијеноje са нимбом. Иза гроба стоје и плачу два мушкарца и три жене. Назад здање у облику крста. Горе натпис. 18. Сечење глава 28 
мученика, који клече (сл. 22). Над њима војник, који замахује мачем.На доњем пољу северног зида смештене су слике светих војника и мученика. — 19. Непознат св. војник са округлим штитом код ногу. 20. Αλέξανδρος св. војник. 21. Χρίστοφόρος, војник са овал- ним штитом на леђима. 21. Μερκ^ριος, војник са округлим штитом и мачем у рукама. 23. Непознат војник у оклопу, са мачем и штитом. 24. Εύστάφιος, војник. 25. Мученик се. Анемподист. 26. Мученик 
се. Елпидифор. 27. Мученик св. Νεόνιος. 28. Мученик св. ΙΓγάσος. 29. Непознати св. мученик.

IX . Ж И В О П И С  Н А  ЈИ . С Т У Б У  (сл. 23).
а) На западној страни: 1. Беседа са Самариканком. 2. Про- рок ДавиЬ. 3. Свети ЛГйѲОИйО и непознати мученици. 4. Свети 

Флор  и Аавр. 5. Свети Сергије и В а к х . 6. Фрагменат слике све- тог војника.
б) На јужној страни: 1. Свети Теодул и Теодоту 2. Свети 

Зиновије  и Евмије. 3. Свети Полихромије й Геронтије. 4. Непознат мученик. На источној страни: 5. Св. Северијан и непознат мученик.6. Св. Генадије и Родијон . 7. Св. Анат олије и Генадије-еиискои. 8. Непознат мученик.

7 IX.

э:

Сл. 25. Распоред живописа на Сз. стубу.
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X . Ж И В О П И С  Н А  J 3 .  С Т У Б У  (сл. 24).На северној страни: 1. Свети Козма и 2. Свети П ЕТР ПАсГНКІОС.
Јувеналије и . . . .Ѳ О Р .. . .  3. Два света мученика. 4. Сретење из календара,5. Свети војник.

Сл. 26. — Богородица Параклиса на С з. стубу.На јужној страни две слике, једна испод друге: Горе — Сечење главе св. 
Никифора. Доле ’А РЕФ А С.На западној страни три слике, једна поред друге: Лево 1. Св. Ђ°Р&-2. Христос са раствореним Јеванђељем где су речи: „43 I6G/Hb G ß tT  /ИИРОб...“Натпис IG XG О G^yTHP. 3. Мученик Венијамин.



118 Г ла сник Скоискоі Н а уч н о і Д р уш ш в а 32XL Ж И В О П И С  Н А  С З . С Т У Б У  (сл. 25).На јужној страни: 1. Мучеништво св. Димитрија , којега пробадају копљима.2. Три свеца један до другог. 3. Сечење ілаве св. Нестора. 4. Доњи део je искварен. На западној страни три лика један до другог (сл. 26). — Слева св. Евграфу у средини Богородица, која je у молећем ставу окренута удесно. Поред ње je
Г^Ј ГЧ. wнатпис: МР ѲГ|Н П А РА К А Н СН С. У  руци држи свитак са натписом, у којему je изнесен њен разговор са Христом:ГРИЛИЛіIЛ6НИ6 ТБ06|Г6 /ЙЛТ6Р6 ψ IДРН * ЧТО ЛІТН|ГРОСИШ ИIЛІЛЬННиліь оIпенне-грогнѣ|влше ліе · гро|стч вын люи · |. . н60брлцы|ютч се*СІМСИ|БЛЛГОДѢТН РДН|.....................БЛЛГО|ДЛРй Т Н  СЛОВОI.....................................................Десно — првомученик св. Стеван.XII. Ж И В О П И С  Н А  С И . С Т У Б У  (сл. 27).

а) На западној страни: 1. Прича о десет девојака. — Христос са зупчастим ореолом, окружен анђелима, окренут je на десно. С а  леве стране од њега трупа жена са запаљеним свећама. Десно, где су биле неразумне девојке, све je искварено. 2. Цар Соломой у царском оделу са развијеним свитком у левој руци. 3. Мученик 
Фортунат  и непознати. светац до појаса. 4. Мученици: К А Р ІіО С  — средовечан човек, П АП ІА О С старац. 5. Му» ченици: NHKON и 6ΓΔ0Κ ΙΜ . 6. Евангелист Матеј, ис- кварен.

б) На источној страни: 1. Свети Никола  и Гордије.2. Свети Ант им  и Партеније, 3. Свети Максимијан и 
Прокл. 4. Св. Јакинт . На северној страни. 5. Свети Me- 
литон и Ант онин. 6. Свети Трифон и Саватиј. 7. Свети 
Кесарије и Дарије. 8. Св . Полијевкт.

^ XIII. Ж И В О П И С  У  П Р И П Р А Т И .У  Горњим деловима зидова и стубова насликан je календар1). На западном зиду велика композиција Пренос 
тела Боюродичина гробу (сл. 28). — Богородица лежи, са ногама окренутим на десно, на црвеној постељи, покри- веној белим чаршавом са попречним двоструким пругама. У  ьье je нимб око главе, очи су joj затворене, руке сло- жене на грудима. Постељу носе на десно четири апостола, придржавајући je за ножице. Напред je насликан Јевреј Автоније — млад, у краткој туници. НЬему су отсечене руке и остале су висећи на ивици постеље. Са леве стране трупа анђела у кратким туникама и плаштовима; један држи кадионицу са кратким дршком. Даље лево гомила жена. Десно, испред постеље, иду право Петар, Павле и остали апостоли; неки од њих у знак туге прислањају руке уз образе. Позади су три епископа. Иза постел>е у двоструком ореолу, округлой споља и зупчастом изнутри, стоји Христос и држи на по- кривеним рукама, према десном рамену, душу Богородичину, повијену и са скрштеним. рукама на грудима. Са страна Христа стоје приклоњена два анђела са покривеним рукама, спремни да приме Богородичину душу. З а  њима са обе стране су две велике групе анђела у класйчном оделу; они који стоје

Сл. 27. — Распоред живо- писа на Си. стубу.

Ј) Опширан опис календара види код В . Р . Пешковика : Календар у старом живопису српском (фреске св. Т)°Рђа У Старом Нагоричину). „Старинар“ , орган Српског Археолошког Друштвз, III серија, књ. I (за 1922), Београд 1923, 3 —18.



33 Грађа за исшорију сриске умешносши 119напред држе високе светњаке са свекама. У  позадини са обе стране насли- кан je зид. Горе, над Христом, узноси се Богородица, седећи на дуги у округлой ореолу; левом руком она пружа свој појас апостолу Томи, који лети са анђелом у облаку сдесна и пружа према Богородици руке. Ореол са Богоро- дицом придржавају од доле два анђела који лете, а позади их окружава цела војска анђела — све анђели са копльима. Горе, над Богородицом отворена су небеска врата; унутра се виде сами анђели. Упоредо са Богородицом која се узноси, слева, лети у ваздуху анђео, који je одсекао руке Автонију и увлачи

Сл. 28. — Пренос Богородичина тела гробу.мач у корице. По крајевима са страна насликани су на небу облаци са лете- ћим на њима апостолима које прате анђели, сунце и месец, а ниже низ пророка са развијеним свитцима — Данило, Ваалам, Давид, Соломон, Исаије и др.На доњем пољу смештене су слике са по једним лицем. На јужном зиду, почињуки слева: 1. Косма.2 .  Дамјан.. 3. Пантелејмон. 4. Непознат монах.5. Непознат монах. 6. Јефимије. 7. Арсени 8. Непознат пустињак. 9. Непознат монах.На западной зиду: 1. Непознат светац. 2. Преподобна Јоаким . 3. Св. 
Јефрем Сирин. 4. Св. Стеван нови. 5. Св. Теодор Ст удит . Десно од главног улаза: 6. Анђео у монашкой оделу пред св. Пахомијем. 7· Непознат монах. 8. Непознат монах· 9. Непознат старац.На северном зиду: 1. Свети Константин и Јелена. 2. Краљица Симо
нида. 3. Краль Милут ин, који подноси св. Т)°р Ьу модел храма. 4. Св. Ђ°Р&> који пружа мач краљу. 5—7. Три мученика.

X IV . Ж И В О П И С  У  ТА М Б У Р И М А  К У Б Е Т А .У  тамбуру главног кубета између прозора насликани су осам пророка. У  северо-источном и југо-источном : свети епископи у фелонима са крстовима.
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У  југо-западном: прор. Соломон, праведни Ровоам и др. У  северо-западном : праотац Аврам  и др.
На капителима колона у припрати храма написани су белом бојом моно- грами Краља Уроша (Милутина) на српском и на грчком језику. Они имају пет различитих облика (сл. 29 и срав. сл. 2). — На јужној колони, на С . страни

Сл. 29. — Монограми краља Милутина, Уроша^ІІ., на капителима.je 1-ви и 2-ги облик; на 3 . страни 3-ћи и 1-ви; на Ј· стр. 2-ги и 3-ћи; на И. стр. 1-ви и 2-ги. На северној колони, на Ј .  страни 1-ви и 4-ти; на северној и на неточно] страни налазе се крстови без слова, а на западној су 4-ти и 5-ти облик.
Н . Окуњев.

RÉSUM É.
E LE M E N T S P O U R  U N E  H IST O IR E  D E  L ’ A R T  SER B E.

1. L’ÉGLISE SAINT-GEORGES AU STARO NAGORIČINO.

M . Nicolas Okougnev, professeur d’histoire de l’art à l’Université de Prague, anciennement à la Faculté de philosophie de Skoplje, décrit dans cet article l’architecture et les peintures d’une fondation pieuse du roi serbe Milutin, l’église Saint- Georges, dans le village de Staro Nagoričino. L ’auteur conclut que cette église fut construite au Χ Ι-e siècle et complètement reconstruite* par le roi Milutin au début du X IV -е siècle; les travaux d’architecture furent terminés en 1313, les peintures datent de 1318. L ’architecture révèle une influence arménienne, tandis que les peintures appartiennent aux meilleures oeuvres byzantino-serbes. Elles sont en grande partie fort bien conservées; aux endroits abîmés il reste encore assez de traces pour que l’on puisse reconstituer la composition à demi effacée. — L ’auteur a désigné l’emplacement de peintures en 12 dessins joints à l’article.


