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Асклепијус Je отац Хиги је јин, а код других Sacra Corinthio)'je
муж. ЧешЬе пута Хиги је ја има за мужа Хермеса. Углед Хиги је је, као богиње 
зЯравла, времеиом све више расте; она ce једина помиње лоред Асклипи јуса. 
Њ их двоје имађаху у Атини једног свештенИка (CIA 4896.)؛ ' при јавним жр- 
твама само ce њих двоје изрично помињу, док ce 0 осталим божанствима 
овога круга само уопште говори. Атински лекари морали су два пута го- 
дишње приносити јавне жртве Асклепи јусу и Хиги је ји. Овако je било и у 
другим местима: многобројне култне с л р е  нађене у Мегари, Елатеји, Пергаму 
итд. престављају заједно Асклепијуса и Хиги је ју. — у  римско доба углед 
Хигијеје je само порастао, jep се њен лик и овде појављује на новцима. где 
je замењена са римским божанством SALVS престављена како CTojehn или 
седеЬи држи у рукама суд, из кога храни зми ју, Koja се уздиже са једнога 
олтара. Овај начин престављања Хигијеје нарочито je чест на новцима Фла- 
вијеваца и Антонина: на бронзаној медаљи Хадријановој, на ауреусима Не- 
роновим, Макринусовим, Трајановим и Нумеријановим, на сестерцу А. Пијуса 
и Фаустине II, на асу Хадријановом итд. Handbuch der Münzkunde,
Tafel LXVIII и LXIX). Kao SALVS GENERIS H V M A N I на новцима Галбе и 
тра јана држи крму у руци и приноси жртву на једном олтару, или, као на 
новцима Комодовим и Каракалиним, једном руком држи скиптар, ко ји обавија 
змија, док. другом диже заробљеника (Ibid. стр. 99). Под именом SALVS Хи- 
rnjeja припада ономе маломе кругу легенди на новцима, KOje су се задржале 
и после увођеша хришЬанства, те je налазимо на новцима Магнеријуса и 
ОлибријуСа.ђ ٠

Што се тиче пластичког престављања Хигијеје ууметности, оно почиње 
jour у V веку. У  почетку даваху уметници Х иги је ју  као високу и снажну 
дево јку, оличење здравља. Но са променом њенога положаја и односа иду 
упоредо и промене у њеноме престављању: ако je пре била самостална и 
снажна богиња, касније, постајући hepKOM Асклепијусовом, њена слика ce 
мегьа у младу, витку и нежну дево јку. Од III века овакав начин престављања 
Хиги је је постаје дефинитиван и за доцнија времена. Само на најстаријим 
скулптурама и рељефима Хиги је ја je огрнута једино простим дорским .огр- 
тачем, 'иначе (као и наша богиња) има увек двоструку одеЬу. Пошто je бо- 
гиња здравља, дат jo j je као атрибут змија,) ко јо ј Хиги је ја пружа храну или 
пиће из једнога суда.

Наш рељеф je нађен на „Градишту“ у атару села Доњег Томислављева, 
кешто западно од самога села, а у непосредној близини рушевина старога 
Велеса (Bylazora).

Мил. Кокић

1 Змија je обожавана као познавалац лековитих снага Мајке Земље.

РУШЕВИНЕ СВ. НИКОЛЕ, у  КОМПЛЕКСУ ГРАЂЕВИНА МАНАСТИРА с в . АРХАНЂЕЛА, к о д  ПРИЗРЕНА
г . Др. Рад. Гру јић публиковао je већ главне резултате ископавања 

Светих Арханђела код Призрена.؛ Како je и снимак основе велике цркве већ 
издат,2 то остаје да се каже неколико речи 0 'цркви Св. Никойе, Koja може 
да буде од особитог интереса за проучавање наше архитектуре из ,краја 
XIV века.

Основа цркве има облик уписаног крста са јако рашчлањеним источним 
делом, коме je додан кратак травеј између издуженог источног крака и 
апсиде. Бочни сводови под кубетом ослањали су се са западне стране на 
зид, а са источне на стубове, од ко јих je јуж ни још, знатним делом, на

1 Гласник Скопског Научног друштва, III, стр. 238 и даље.
3 Сеимак арх. п. ГЖоповкћа у м. Васнћ, Жича и Лазарица, сл. 74?
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месту очуванз. Плитке бочне нише не могу се узети у обзир да би се основа 
окарактерисала као тролист. (триконхос), jep су и сувише мале, с поља се 
уопште не виде, а затим немају никакву конструктивну функци ју. Бочнн 
сводови, Τ.0 се види на јуозападном зиду, били су на висини од 6,57 м.-
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Сл. 1. — Осн.ва и уздужни пресек капеле Св. Николе.

Међутим, од особитог je значаја нартекс, подигнут истовремено са црквом, 
чи ји су сводови почињали на ИСТ0Ј висини. Основа му je у облику јако 
сажетог уписаног крста с квадратнимцентралним делом. Љ егову реКон- 
струкДи ју можемо замислити на три начина:

1) Био je засведен крстастим сводом, у ИСТ0Ј висини са полуобличастим 
сводовима храма (сл. 1), —  као код цркве Св. Спаса у Призрену.

2) Изнад квадратнога дела била je изведена купола, као код КалениЬа, 
или квадратни звоник (сл. 6, „ ) ,  као код Лазарице. —  Ово je врло пробле-

3 Д-р Рад. м . грујић, Гласник Скоп. н. Др. III. сл. 45.
4 ibid. стр. 366..
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иатично, jep би та конструкци ја тукла главн. кубе својом већом шириной. 
Порея тога оба би кубета била и сувише близ؛  једно другоме.

3) Изнад ква^ратног дела би^а je израђенЗ калота на пандантифима 
(сл. 2, I), као код Лэубостише или Руденице.

Највероватније су прва и трећа претпоставка.
Ακ.ο би пак, све једно Koja од двејУ последњих претпоставки, била тачна,). 

ималиби смо Beh припремљено решейе П03НИЈИХ нЭртекса, Лаз'ареве епохе؛
Припрата je иначе са три ју слободних страна бИла отворена. Отвори су 

доцније зазидани ломљеним каменом и преко њих израђене су фреске. ЗидовИ

Сл. 2. — Две могуНности решења кубета Св. Николе.

су споља од углачаног мермера. Сокл има профил торуса са наглашеном 
косином Koja се спушта ка земли. Карактеристична je међутим употреба 
кордон венца؟, — плоча и торус, — кота Ьемо такође доцније найи на 
моравским грађевинама.

Доцни је je уз припрату дозидан HOB ексонартекс, од ломљеног камена. 
Западни зид очуван je у висини од 8,00 м. На шему нема никаквих трагова 
сводова или покривања у опште, тако да се неможе знати како je био 
завршен. Северна врата зазидана су накнадно ломљеним каменом. у  уну- 
трашњости нема трагова фресака.

У  цртежима, (сл. 1, 2), основа je обрнута, да би се могао у пресеку 
видети боље очувани јуж ни зид.

Ћ. Боиковий.

KOJH JE СРПСКИ ДЕСПОТ УМРО КАО ВЕЛИКОСХИМ НИК 
JOBAH КАЛИВНТ?

У једном пергамендаом Јеванђељу српске редакције XIV века, Koje се 
сада налази у бившој Краљевској библиотеци у Берлину, има запис о Яану 
и месецу смрти једног српског деспота са два монашКа имена (Љ. Стоја. 
новий, Споменик III, 209; Записи, бр. 4002; А. и . Яцимирскій, Описаніе 
южно-славянскыхл? и русскихъ рукописей заграничныхъ библіотекъ., Петро, 
градъ 1921, I, 264). Како при TOM није поменуто световњачко име деспотово, 
нити je означена' година његове смрти, то се т а ј, деспот и дайас сматра у р. Грујнћ, і  сл. 43..... . ..... . . ..... .... . ... .. : . . .


