
ДВЕ СРПСКЕ ПЛАШТАНИЦЕ из XIV СТОЛЕЋА 
У ХИЛАНДАРУ.У ризници Хиландара чувају се две српске плаштанице из XJV  столеЬа, 

WW. \. плашШаница скойско،  архиетскойа Јоеана ѵ\ آل . десновска. пдащціанииа.I.Плаштаница скопског архиепископа Јована je је.дна од најстаријих сачуваних српских плаштаница, и можда je од ње стариЈа само плаштаница Милутина Уреши у Крушедолу. о  OBoj плаштаници, колико ми je поЗнато, није до сала писано и позната je само малом броју хиландарских Посетилаііа. Η. п. Кондаковъ je није видео у Хиландару, када у своме делу ПамятниКи христіанскаго искусства на Аѳонѣ не говори о Њ0Ј, у коме иначе расправља о осталим светогорским плаштаницама, као и о плаштаницама Хиландара. Код нас je ову плаштеницу први споменуо г. Др. Радослав грујић у своме чланК'у Скопска епархија.) Ову плаштаницу нисам видео и пишем' о Њ0Ј' по снимку из збирке снимака Његовог Величанства краља Александра Ј, добивеном по наівишем одобрешу ради искоришћавања у научне сврхе. На OBoj плаштаници имамо грчке сигнатуре, српскословенске богослужбене текстове, и српск.о- словенски и грчки посветни натпис. Плаштаница има натпис: t  ІМ ДЬГРОБНОРв Р И Д І І  Ово су речи из погребнога икоса: Αύτόζ μόνος ύπάρχεις άθ-άνατος..., који ce завршује речима: ...επ، ·9·άφ، ον ¥ ؛ν٥ν ποίοϋντες ωδήν, τδ: Άλληλοόία. Плаш- таница има два поља, Једно средње поље у средини плаштанице и друго поље Koje иде око средшега поља ,као широк руб. На средшем мртав наг Спаситељ Исус христос — 1؛  Хо, затворених очију, дуге косе, Koja пада у увојцима на рамена'. Није означено на чему лежи Спаситељ.Око главе Спаситељ има нимб и крст у нимбу, а крст je yKjjatuen драгим камешем. Пошто нисам видео плаштанице, не могу говорити о начину шезине израде и боји свиле, али се на снимку види да су тело, коса и застирач преко средине тела израђени свиленим везом, а нимб и место на коме лежи Спаситељ извезени су златном или сребрном жицом. у  угловима средњега поља у кружним сегментима су емблеми јеванђелиста са јеванђе- љем, а из сегмента излазе зраци. Изнад Спаситеља, на свили од Koje je начињена плаштаница, с једне стране извезена су између звезда два анђела са пеленама у рукама и плачу. Ова два анђела припадају небу. Њихове сигнатуре су- ،؛гпл к?. с друге стране изнад Спаситеља су три анђела у ђаконским стихарима и орарима и са рипидама у рукама. На рипида'ма сУ ликови шестокрилих серафима, а на орарима су извезене речи апос. Ови анђели кличу мртвоме Спаситељу ،؛m e и припадају земљи, одру Опаситељеву. Између последШих анђела извезене су звезде. ПОследши анђели на скопскОј плаштаници слични су по своме положају онима на солунској плаштаници Богородице Панагуди, Koja се сада чува у Новом Византиском Музеју у
١ Види Си، . Сшанојевић, Народна Енциклопедија, IV K؛t>. С - Ш , стр. 161.
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Атини,2 па и распоред и дртеж целога средњега поља скопске плаштанице сличай je распореду и цртежу споменуте атинске плаштанице. Испод Спаси- теља су многоочити херувими, крилати уплетени кругови са многим очима, на којима почива умрли Спасители као и на небу. Испод ЊИХ je извезен златном или сребриом жидом текст: t t ؛  ؛ fbJ ٠ Ћ-'k . сты . крѣпки СТУ BiCMpTHH помлбн ПАСК أ . Између средњега поља и другога поља Koje иде око целе плаштаниде je узана трака, на којој су извезени ови текстови:
أ  Жнкотк й  прокѣ П.Л.ЖИІШ χά и агглска коинкстка диклѣ\1 се. СЦ٠٠ЖІНИІІ ؟ГС،  слакіЦіі أ (Статије, CT. 1).t ؛  أ сиогк хе и ако АкКк cTpaiiSk иа прокѣ؛
٩' І С М 6  СИЛУ ؛ д؛ и к и  Ci стрармк мртка і Р ¥  (Статије, CT. 169).
Црк спи^к и м أ л и т к  кса з ш л п .  c b i f H T 3.Поред ових текстова извезен je и овај посветни натпис:Прькопрѣстолии скопкски см ѣ р іі SW дарк приношоу моеемог жизн.ддвцоѵ*.3По другоме пољу Koje иде око средњега поља, а рубом деле плаштанице, 'извезени су: а) два шестокрила серафима, б) четрнаест празника Господших и Богородичиних и в) Божанска литургија.а) Два шес'гокрила серафима држе у рукама рипиде и кличу непре- стано: апфс.б) Четрнаест празника приказани су везом према иконграфији половине четрнаестог века и имају грчке сигнатуре. Ове празнике нећемо описивати, само ћемо донети текстове и сигнатуре код ових празника:1. Благовести — о ікаигілнсмос. Арханђел Гаврил има сигнатуру ilpjfr... крннл. Поред Архангела je текст: Xaspi κ؛λ٠٥ριτοΜ؟Ηΐ ٠ йс мта cs (Лук. ],28), а поред Богородице: Ідб и дбли K Y ПІНІТО ، и̂ ката то рима со Y к'апнлѳін ап аТнс о агг؛лос (Лук. 1,38).2. Рођење Исуса Христа — и X f г؟'инис؛с. Пастири— Os i l l e ,  Мази — OS Maros.3. Сретење — й vnanasm, са овим сигнатурама le Хс, Л/Ір Ѳѵ, о днкаюс нѵсиф о MHHCTWP, о агзос csMiWn о Ѳі.дОрс, анна й Пр0، фи...4٥ Крштење — H sanTsscic, сигнатуре к  хг, аггілое KP (3 пута).5. Улазак у Јерусалим.6. Распеће.
7. Анђео — i l m e  KP на гробу и Мироносице — ils моірофора؛ ПШІКІС.8٠ Силазак СВ. Духа — Піитікостн.9. Васкрс Лазарев.10. Преображење — н м؟таморфос*с.11. Васкрсење — и assacTacse.12. Вазнесење — . . - Рођење пресв. Богородице .13ل4لءا  H ПІСІС TS ѳкб٥14. Успење пресв. Богородице — и К..МИСЈС.в) Божанствена литургија. На часном престолу je еванђеље, дискос, путир и свећњак, а са сваке стране престола служе СВ. литургију по четири светитеља архијереја, обучена у стихар, епитрахиљ, набедреник, фелон и омофор, изговарајући грчке текстове молитава са литургије, исписане на свицама Koje држе у рукама. с  једне стране су СВ. Јован Златоусти, СВ. Атанасије, СВ. Кирило Александријски и један светитељ apxnjepej са нејасном сигнатуром. с  друге стране су СВ. Василије Велики, СВ. рригорије Богослов, 

СВ. Григорије Ниски и један светитељ архијереј са нејасном сигнатуром. Око целе плаштанице иде руб са везеним орнаментом и крстовима у кружићима. Много извезених крстова имамо и између светитеља архијереја. у  споменутом рубу доле je овај посватай грчки запис:
أ  І І Ѳ І Т И  к؛ тни фруии Тб дблор с04 SW архііек.п .у cK.nswsi. амии.
2 Види О Њ01' и . п . Кондаковъ, Македонія, 138-142.3 Види Љ уб. Cmojameuh, Стари српски записи и натписи, бр. 9754.



4Гласник Скоиског Научног Д р у и и и116 Посветни записи на плаштаници дакле гласс: „Првопрестолни скопски смерни Зован дар прнносим мојему жизнодавцу" и „Помени Господа душу раба свога Јована архиспископа скопскога. Амин“ .Ко je овај првопрестолни скопски архиепископ Јован са плаштанице, рекао je ٢٠ р . Грујић написавши ОБО: „Када je цар Душан на сабору у Скопљу 1346. године узвисио пећког архиепископа за патријарха, скопски je епископ постао митрополит, и пошто je био у престоници, добио je наслов првопре- столног митрополита. Из тога доба познат je само митрополит Јован (1346), који je даровао лепу везену плаштаницу манастиру Хиландару“ .4 ٢ . Грујић je ово написао на основу хрисовуље цара Стефана Душана 1347— 1350,5 којом утврђује и обдарује манастир СВ. Арханђела, подигнут од деспота Јована Оливера у Леснову. Овде у OBoj повељи ч-итамо: „и договорих се на збору са господином и оцем светога царства ми преосвеЬеним патријархом кир-Зоаникијем и са архиепископом охридским Николом, и са архиепископом скопским T. ј. митрополигом κιιρ-JoeanoM“. Даље се у O B oj повељи између осталога још каже: „и по милости Божјој, како подигох краљевско досто- јанство на царство, архиепископију на патријаршију, и епископије на митро- политства, такође и подигосмо свечасну Скопију, часнога и славнога града Скопља Тројеручицу на првопрестолну митрополију..." Кир-Зован архиепископ- митрополит скопски са резиденцијом у манастиру пресв. Богородице Tpojepy. чице у Скопљу из хрисовуље Душацове и првопрестолни архиепископ скопски Јован са ове плаштанице jecy једно те исто лице. Пошто се OBaj Јован могао писати као првопрестолни архиепископ скопски тек после уздигнућа скопске епископије на првопрестолну митрополију, Koje je било 1346. године, заједно са подигнућем краљевства на царство, архиепископије пећке на патријаршију, то можемо са сигурношћу датирати ову плаштаницу 1346. године (или можда нешто касније иза 1346. године, али не много касније, рецимо 1347— 8). Нисмо мишљења да je ову плаштаницу скопски митрополит Зован даровао Хиландару, но држимо да je ову плаштаницу даровао Јован својој резиденцији пресв. Богородици Тројеручици, а када je ова 1392. године до темеља разорена од Турака, склошена je у Хиландар.Име овога скопскога архиепископа-митрополита Јована имамо забе- лежено 1) на хрисовуљи цара Душана Ватопеду, писаној Maja 1346 г,., где иза царскога потписа читамо: Δίά тсО πρωτο٠θ٠ρόνου Σκ.πίων μητροπολίτου υπερτίμου Ιωάννου;2 ؟ ) у хрисовули цара Душана Есфигмену око 1346 г., у KOjoj се тако исто потписао: ۵ أα  του πρωτοφρόνου Σκοπιών μητροπολίτου ύπερτίμου Ίωάννου; 3) у хрисовуљи цара Душана манастиру Ксиропотаму 1346(?), на чијој полеђини стоји такође: Δ؛ά του πρωτόθρονου Σκοπ(ίων μητροπολίτου ύπερ)τίμου Ίωάννου.7Поред тога ШТО je ова скопска плаштаница једна од најстаријих сачу- ваних српских плаштаница, она je и највелелепнија, најбогатије и најраскошније израђена од свију српских плаштаница. Ово није плаштаница Великога Петка XVI столеЬа, но je ово плаштаница великога входа на литургији XIV столећа, када се велики вход на apxnjepejcKoj литургији вршио са великом *и када се на овом входу носила оваква плаштаница као ШТО je скопска плаштаница, Koja нас враћа у време српскога царства 1346. године. Тада, у Скопљу, -  у митрополијској цркви пресв. Богородице тројеручице подигнутој од Милутина, у KOjoj се чувала знаменита ч.Удотворна икона тројеручица, донесена о д св .С а в е  из ман. СВ. Саве ۶ свећенога у Палестини, — служио je на велики празник архиЈерејску литургику првопрестолни архиепископ скопски Јован, а тујепри сутан биоицарД уш ан сацарицом  Зеленом, сином Урошем и
4 Сш. Сшанојевић, Народна Енцикдопедија, чланак ٢. р. rpyjuha, Скопска епархија, књ. IVjCTp. 161.
٥ Стојан Новаковић, Законски споменици српских држ?ва средњега века, 676.6 Види Стојан Новаковић, Законски споменИци, 567, 533.7 д  н . Анастасијевик, Две Душанове грчке хрисовуље, Споменик срп. краљ. Акад. LV, 32-36. — према приватной! саопштењу ٢ . грујић спрема расправицу 0 овом скопском архиепископу-митрополиту Јовану.
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пратшом. — Долази велики вхол на литургији... кроз северне двери излази многобројни клир првопрестолне митрополије, који служи са митрополитом Jo- ваном, и то прво свейеносци, па ђакони са кадионицама и Сионима-Јерусалимима, а последши међу њима je архиђакон са СВ. дискосом. Поред архиђакона два ипођакона носе златне рипиде. Затим долазе многи презвитери са митром, омофором и крстовима у рукама, а последњи иза њих иде најстарији свеш- теник са СВ. путиром. и  поред шега два ипођакона носе златне рипиде. и најпосле четири ђакона или презвитера носе на својим главама ову велику скопску п лаш таН и ., коју јескопски архиепископ Јован принео на дар своме жизнодавцу Исусу Христу са молитвом: أ  ІІ.ИСѲ1ТИ к  тин tvjfHH Тб л $i\QY сV IW appicKonov с к о п и . ЙЛАИН.
Поред плаштанице скопскога архиепископа Јована чува се у Хиландару још једна српска плаштаница, о којој je до сада, колико ми je познато, писао само Η. п. Кондаковъ, Памятники христіанскаго искусства на Аѳонѣ , 266—67, доневіпи на х и  I табли и слику ове плаштанице. Кондаковъ истиче „высокое достоинство композиціи... въ замѣчателной плащаницѣ Хиландара X IV — XV вѣка и сербскаго происхожденія", и даје кратак опис ове плашта- нице у неколико редова. Пишемо о OBoj плаштаници по снимку Народнога Музеја, који и доносимо овде. Плаштаница je, каже Кондаков, начишена од свиле боје малине, и има сигнатуру ى Η 6 !  с крста, -Τ. ј. Скидање с крста. Цртеж ове плаштанице je једноставан, веома леп, а распоред лица je пун симетрије. Спаситељ лежи у П0ДН0ЖЈУ крста као на средини камене плоче. Цртеж и положај Спаситељева тела сличан je ономе на. плаштаници Богоро- дице Панагуди.б Да се означи да je Спаситељ тога.часа скинут са крста, сигнатура к  Хс није стављена код главе Спаситељеве као- обично, но код крста. Сигнатура крста je Крстк Чстни. с обе стране крста, горе на плашта- ници, лете пет плачуйих анђела са убрусима, „прекраснога рисунка" како каже Кондаковъ. Поред одра Спаситељева горе у допојасној фигури су пресвета Богородица, три Мироносице и СВ. Јован Богослов,. м л а д . - -  Богородица 

( i l р) Ѳу скрхана болом, пригнуте и на десну руку подбочене главе, гледа тужно у Спаситеља. Три Мироносице пригнуле су главу од. бола, а једна од њих бије се у прса. Јован Богослов има исто држаше као и Богородица, у четири угла плаштанице су четири јеванђелиста са еванђељем у рукама؛ и то горе су СВ. Јован и СВ. Марко у допојасној фигури, са отвореним еван- ђељем у рукама, на којима се виде ови текстови: L ·  пачёлѣ ή  слово н слово Е'к K L . J o b . I, 1), и Зачёло ьеванг XV ٢ ва сна БЖИё іакоЖё ьистк пнс... (Map. I, 1). Дакле Јован долази на плаштаници два пута, једанпут као мла I поред одра, а други пут као еванђелист. Доле су СВ. Лука и СВ. Матеј у фигури до колена и држе затворена еванђеља. Од шихових сигнатура види се arlcTw (лб)ка и апст. (Матеј). Пзмеђу Марка и Матеја су многоочити херувими M0W4H рбвнмк, два уплетена круга са многим очима и крилима, на којима се такође виде очи, и шестокрилати серафими — швтокрла (έξαπτέρίξ). Између . . .  иде посветнизапис у три до четири реда, везен златном жицом. Око одра Спаситељева са стране извезени су ови литургички текстови:
٩٠ Кёличгем тё живодавчё χ% н п о ч Г іе іст р и؛؛ і  Τββ чтнага и славноё славиллк гіог(р)ёБіё: Еёличаём Тё НСЁ υ,ρον н почитавемк ПОРрё(вё)і1 и стратн т ВОё ИМИЖё спз Uhl нзк нстлѣниу (Статије, ст. 3): Н Т К  Вк тровѣ положи Сё и ангглкска вол ства дивлур Сё с к р ж і جة4٠\ألم твоё славёфё (Статије, CT. 1): влка ؛  зри....Посветни Натпис на OBoj плаштаници између херувима и серафима прочитао je Кондаков само делимично (Памяти, христ. искусс. на Аѳонѣ ,
8 И ц ء , Кондаковъ, Македонія? 138—142.
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стр. 267), а цео посветни натпис прочитао je г. д р . Влад. р. Петковић и објавио га je у својој кньизи Старшіе, стр. 18 овако: Гй Ее нашь пригеми дары Авелови и Ногевы и Ароновы н Захарины и Самойловы и всѣхь стИхь твоихь тако и оть Pбкб мене грѣшнаго iwaiiii прими се приношение вв чьсть и славб и воню благобханьнб архистратига... (и Сѵ)ца нашего Гаврила пбстиножителѣ. Рака грѣшнаго Сиропала", г. Петковић додаје да je OBaj запис сасвим истрвен, да га je снимио на брзу руку и у великој хитши, те по CBoj прилици да није у свему тачно преписан. Доиста вез натписа je испао и тек по трагу слова на избледелој свили поред њих једва се може прочитати натпис. На фотографији може се видети у натпису I lw a i  (место !U lk )  И OBaj ред речи: .....воню благоаханьна и вь чьсть и слава архистра- тига... Дакле, ову плаштаницу прилаже неки грешни Јован у част и славу архистратига... и оца нашега Гаврила пустиножитеља.Koja je то црква архистратига... и оца Гаврила пустоножитетьа? Свакако Лесново, jep у запису лесновском .од 1342 اذ манастир Лесново се назива мана- стир „великаго вогеводѣ вышних силь архистратига Михаила, оу гроба пре- подобнаго отвца Га٧ рила". Дакле ОБО je лесновска плаштаиица и у  препису Г. Петковиѣа празно место означено тачкама може се попунити ІИ Х ، !Д , дакле архистратига (діих.аиаа и Сѵ)ца иаш، Г0 Гаврила пВстиножинк.Текст овога натписа je рем٤ЈНисценција из молитве приношеша у Васи- лијевој литургији, где читЗмо: „1ІКОЖ6 np'f^a  ̂ ёси ЛБШШ дару, hWékw ЖірткАі, к р а к и  КСЁПЛ̂ Д'؛^ , MivirciivKđ и ааричшка стреисткл, (؛ амбилоБа мирная (I Цар. 7, 9 -10)..... СЙЦЁ и ѵѵ рбКй ила гргкшиууа пріимй дару само у тексту литургије под дару разумеју се евхаристијски дарови, а у натпису плашта- нице под „Ci прииошЁНие" мисли се, свакако, плаштаница. Ова плаштаница се при- носи KS кото Благобх’аіпд (јектенија после Достојно на литургији) и у част и славу архистратига Михаила и оца Гаврила Лесновског пустиножитеља. Сада je питаше: Ко je OBaj грешни Зован из овога натписа? Да би се приближили одговору на ОБО питаше, запитаЬемо се прво, када je била потребна Лес؟ ову оваква велика плаштаница ради ношеша на .великом входу на литургији у цркви архистратига Михаила и пустоножитеља Гаврила Лесновског? Према Кондакову плаштаница je из XIV или X V  столећа. Тада се, како већ рекосмо, оваке плаштанице носиле за време великога входа на литургики у катедрал- ним црквама и великим манастирима. у споменутој хрисовуљи цара Душана манастиру Леснову 1347— 5010 читамо, да кад je Душан подигао краљевство на царство, архиепископију пећку на патријаршију, скопску епископију на првопрестолну митрополију, а то je било 1346 године, тада je подигао' и манастир СВ. Арханђела, задужбину деспота кована Оливера „WTL· игоуменше на епископьствоГда 16 вь область и вь помень првопрѣстолньпб митрополше тро؛ероучице славнаго града Скопша". и даље ce у OBoj повели каже: „потраживши нађосмо у Toj области епископију морозвиждску, опустелу од многих година, и подложисмо je под епископију светих арханђела у Злетову са селом Морозвиздом". — У OBoj хрисовуљи још се каже да се лесновски епископ не може поставити без договора и пристанка ктитора Јована Оливера.Дакле, једна оваква плаштаница била je потребна Леснову у време када je Лесново постало столица епископа, да би се велики вход у цркви архи- стратига Михаила, када служи епископ лесновски, вршио са великом свеча- ношЬу, као што се у то време вршио и у Скопској тројеручици. Дакле, оваква плаштаница била je потребна Леснову 1346. године. Није ми познато да ли се зна ко je био први лесновски епископ при подизашу лесновске игуманије на епископију 1.346 године. у  записима Љ уб. Стојановића бр. 75, спомише се 1342 године као лесновски игуман Теодосије. Ако je OBaj Теодосије доживео 1346 годину, онда би он могао бити први лесновски епископ по уздизашу лесновске игуманије на епископију. према истим записима бр. 102

9 Jbyo. Ctuojauoeuh, Стари српски записи и натписи, бр. 75.10 Cmojan Новаковић, Зак.нски ؟ поменици,676;



8Гласник Скоиског Научног друииива1201353 године био je лесновски епископ Арсеније. Да ли je пак између Тео- досија игумана лесновског и Арсенија епископа лесновског (1342— 1353) још ко био игуман, односно епископ лесновски? или није, није ми познато.и Када je дакле Леснову била потребна оваква плаштаница 1346 године? то држим да je ова плаштаница из времена око 1346 године, а пошто je деспот О ван Оливер према речима записа бр. 75: „и всакими добротами бкрасивь: сьсбды златыми и сребрьными, покова великые икони сребромв и златомь, ، акоже гвс(ть) лѣпо домь Божи оукрашати" снабдео лесновску цркву свима потре- бним утварима, сасудима, иконама и стварима за богослужен>еД2 то држим да jy je снабдео и плаштаницом? да се ова носи у новој његовој задужбини и новој епископији СВ. Архангела на великом входу на архијерејској литургији.Према свему овоме, држим, да би „грешни Јован" са ове плаштанице врло лако могао бити сам деспот Јован Оливер. Улесновском натпису (Записи бр. 71) СТ0ЈИ да je лесновска црква подигнута трудом „р ака ЕОЖИИ Иимна вшкаго & О ІД С ؛ Э л ш р Г , а на плаштаници да je принос само „грѣшн.га HwaHK". Разуме се, ово je само вероватна хипотеза, да je ово плаштаница Јована Оливера из 1346 године, а несумшиво je само то, да je ово лесновска плаш- таница из 1346 г. До сада се она звала хиландарска плаштаница, а од сад треба да се зове лесновска плаштаница у Хиландару. Када и како je ова плаштаница пренесена из Леснова у Хиландар, није нам познато.Српски црквени уметнички вез средшега века обогатили смо тако са два уметничка веза високе вредности, са две знамените плаштанице, од К0ЈИХ нам једна није била поближе позната, а друга нам je постала познатија.
JL  Мирковићђ

ا٠  Пошто у Леснову имамо фреско-слике два прва злетовска епископа, од којих један има сигнатуру: Н с і в б ц і ін  iiiM CKi з، IpciHii, а сигнатура другога je оштећена и гласи само: ß؛ ١т(овскн)؛ c!B e[|j؛i i i  i c K t  3، ١؛ 'Γ .. (име оштећено), то je игуман Теодосије свакако доживео 1345 годину и био први злетовски епископ у Леснову, а други je био Арсеније.12 Према поменутој Душановој хрисовули била je лесновска нрква снабдевена: „сьсоуди црьковными, великыми и малыми."
R ESU M E.Le Dr. Lazar MirkoviC, professeur à 1' Université de Belgrade, parle de 

؟! plastanicas أال\ةه . ? ч ц і у л .  celle de ا' ardieuêque de Skoplje l o i n , k؛   \ Ί ١ et 2٥ celle de Lesnovo,de 1346 environ. Ces deux toiles brodées sont conservéesdans le trésor du monastère de Hilandar; elles comptent parmi les plus anciennes plaStanicas serbes conservées et constituent un document important, pour 1' histoire des icones serbes exécutées en broderie d’ art.


