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Средњег века Београд 1957, стр. 273—301 и проф. А. Дероко. Мон. и декор, архитектура у средњев. 

Србији, Београд 1953. 
3 M. Васић, Жича и Лазарица. Београд 1928, стр. 3. 
4 Види: арх. Б. Вуловић: А. Дероко, Средњовековни градови у Србији, Црној Гори и 

Македонији, Београд, Просвета, 1950, Старинар, 1952/53, књ. III—IV, стр. 287. 
5 К. Јиречек Историја Срба I, Београд 1952, стр. 295 и 296. 
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22 На жалост, трагови његове испоснице нису пронађени, мада на обе обале 
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III,  1940. 125—126; Зборник Византолошког института САН, XLIV, 1955, 
Др Ђ. Стричевић, Улога старца Исаије у преношењу светогорских традиција у 

моравску архитектонску школу, стр. 221—232. 
25 Познат je његов спис о поразу Срба у бици на Марици; сем тога, превео 

je на матерњи језик дела Дионисија Ареопагита. 
26 И. Руварац, О кнезу Лазару, 1888, 140. 
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28 Гласник С. H. Д. 1936, књ. XV—XVI, M. Пурковић, Српски патријарси 

средњега века, стр. 303—317. 
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Корак који je довео до делимичног измирења, начинио je десет Угљеша, после чега je црква у 
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у тесној вези са живописима Раванице и Манасије. Уираво би се могло говорити 
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51 По Неофиту из XIV века (цитира га Ђ. Сп. Радојичић, Ibidem, стр. 336), 
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56 Податак из Раваничке хрисовуље. 
57 Др В. Симић, Историски развој нашег рударства, Бгд, 1951, стр. 46. 
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64 Познате су опсежније студије: др. Ц. Фисковића, Наши градитељи и кипари XV и XVI 
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стр. 23, као и чланак Св. Мандића, Два студеничка градитеља, Политика, октобар 1960. 
65 Др Вл. Петковић, Раваница, Бгд., 1922, стр. 64; Др Св. Радојчић, Мајстор и . . . ,  стр. 39—40, 

сл. 25; Б. Вуловић, Саопштења I, 1956, стр. 167—168. 
68 Овим проблемом се први бавио Др В. Ђурић, Солунско порекло ресавског живописа, 

Византолошки зборник радова, књ. 6, Бгд, 1960, стр. 111—128 и Три фреске у кубету Манасије, НИН 

1. маја 1960. 

87 Приликом извођења већих и компликованијих архитектонских детаља, протомајстор се често 
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Трогир, Бгд, 1928, стр. 7, сл. 9) и на фасадама Студенице (види: Сл. Ненадовић, Студенички проблеми, 

Саопштења III, Бгд 1957, стр. 17—26). При компоновању мотива за скулптуру розете, слично je 
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Љубостиње, на сачуваном оригиналном малтеру, у једном од поља уоквирених слепом аркадом на 
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тремом Св. Михаила на Лападу итд.). 
70 Ђ. Бошковић, Манасија (Архитектура), Бгд 1928, стр. 23. 

71 Њему се приписују редови ученог списа: 

Ђ. Сп. Радојичић (Антологија старе српске књижевности, Бгд, 1960, стр. 160. и 338) сматра да у аутору 

ових речи не треба гледати неког „београђанина са почетка XV  века" са деспотовог двора, већ деспота 
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Гласник 42, стр. 288—289. 
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Сп. Радојичић, Стара српска књижевност, Бгд, 1960, стр. 340. 
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75 Вук Ст. Караџић, Српске народне пјесме II, Беч, 1895, стр. 205. 
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Старинар, књ. I, Бгд, 1950, стр. 87—90, и др. Св. Радојчић, Мајстори. . . ,  Бгд, 1955, 

стр. 43. 
78 Њихово je познато сликарство манастира Зрзе, Андреаша на Трески и 

манастира Св. Марине, на данашњој територији Албаније. 

79 Др. Св. Радојчић, Ibidem, стр. 44.                                                                           
8 0 Ст.  Новаковић. Срби и Турци XIV и XV века, Бгд, 1933, стр, 274.  

 81 Ил. Руварац, О кнезу Лазару, стр. 93. 
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82 Гласник СНД, XII, 1933, др М.Динић, Један нови податак о Николи Алтомановићу. стр. 257. Г. 

Шкриванић (Оружје у средњевековној Србији, Босни и Дубровнику, САН, 1957, стр. 161), полазећи од 

тога да je Дубровник 1363. производио топове и ослањајући се на М. Орбинија, претпоставља да je 

кнез Лазар овом приликом тукао Николу Алтомановића ватром топова, а склон je да поверује да je исто 
оружје Лазар употребио против Турака на Косову. 

83 К. Јиричак, Историја Срба, књ. II, 1923, стр. 86. 
84 Ил. Руварац, О кнезу Лазару, Нази Сад 1887, стр. 3—5. 
85 Летопис Матице српске, 150, 1887, стр. 81. 
86 Ђ. Стричевић, Једна хипотеза о титуларном имену српских деспота XIV века, Старинар VII—

VIII. 1956/7, стр. 126. 
87 В. Петковић, M. Раваница, Бгд, 1922, цитира један оштећени рукопис који није стариjи од 

XVI века, из патријаршиске библиотеке у Карловцима. 
88 Повесно слово Данила Млађег; Гласник СНД. 1940; др Ђ. Сп. Радојичић, Избор патријарха 

Данила III... ; Ст. Новаковић, (Срби и Турци XVI и XV века, стр. 231) има највише поверења у Данила 

Млађег, пошто je овај био очевидац церемонија у вези са преносом моштију. 
89 В. Марковић, Прав. монаштво. , стр. 129. 
90 Ст. Новаковић (Срби и Турци XIV и XV века, стр. 231) претпоставља да 

je за ово било потребно одобрење султана које je, „како изгледа", затражио Стефан приликом одвођења 
његове сестре Оливере. Др Ђ. Сп. Радојичић (Гласник 

СНД.1940, стр. 3381).такође само „изгледа" да je при овоме акту Вук Бранковић 

могао да прави сметње из разлога што je био завидљив на Лазареву кононизацију, 
управо на учвршћивање династије Лазаревића. 

91 Др В. Петковић. Ман. Раваница, стр. 11—13. Година 1941, мошти кнеза 
Лазара пренете су из Врдника у Београд и леже у Саборној цркви. 

92 Гробницу je приликом конзерваторских радова пронашао арх. Б. Вуловић, а археолошки je 

испитана 20. новембра 1956, заједно са др Мирјаном Ћоровић-Љубинковић и Радивоjем 
Љубинковићем. 

93 На жалост, гробница je опљачкана изгледа истовремено када je уништен 
камени Лазарев саркофаг. У њој су пронађени ретки остаци костура, део балчака 

или дршке мача, као и остатак његовог врха. Ови остаци говоре о томе да je то 
била профана личност неког великог властелина, а и пронађени делови тканине 

прицадају цивилној ношњи. Тканина je златоткана; уз њу су нађени остаци златоткане чипке, златоткана 

дугмета (од којих једно цело), расута зрна бројаница 

и два фрагмента златоткане узице. За време пљачкаша гробнице свакако да су 

случајно упала два новчића, један пореклом деспота Ћурђа Бранковића, а други 

je сребрни, мађарски. Уочени су разбацани фрагменти костију ребара, део темене 

кости и фрагмент горње вилице. Неколико фрагмената костију je било завијено 
у златоткану тканину и положено попречно на дну западног дела гробнице, а све 

заједно je било покривено косо постављеном иструлелом даском. У гробници пуној земље било je шута, 
камена, малтера, делова опеке, фрагмената фресака и 

комадића разнобојног стакла од прозорских окулуса. Дно гробнице je било једини 

нетакнути део. Преко подлоге од финог кречног малтера je била положена даска 
препарирана слојем неке врете гипса и са горње стране бојена. Преко ове даске 

je била положена тканина без набора, вероватно као део покрова. На овој релативно густо тканој 

тканини нађени су прилепљени остаци златоткане тканине 
уз коју су на неколико места констатовани фрагментирани делови костију ребара. По орнаменталним 

мотивима, у ткању златоткане тканине рекло би се да су 

постојале две врсте. 

94 К. Јиречек, И. С. Бгд, 1952, стр. 342. 
95 Ст. Новаковић, Срби и Турци, стр. 343. 
96 Ст. Новаковић, Ibidem стр. 344. 
97 Ст. Новаковић, Ibidem, Бгд, 1933, стр. 217. 
98 По К. Јиречеку (И. С. IV, стр. 168) Сава би био жив за време измирења 

цркава, а по Савином биографу  (Данило, 383), и по др Рад. Грујићу (Народна енциклопедија IV, 4) 

Сава je тада био мртав. 
99 На ситуацију насталу пред изборе патријарха, осврће се Данилов настављач и износи веома 

ружне утиске. 
100 Гласник СНД, 1936, 311, М. Пурковић, Српски патријарски средњега 

века. 
101 Др В, Петковић, Манастир Раваница, стр. 6. 
102 Извор питке воде који се налази на 500 метара западно од манастирског 

утврђења, на самом излазу из раваничке клисуре, могао би да индицира неко мање, старије насеље 

античког порекла. Овај извор je био каптиран и вода je широким керамичким цевима спровођена за 

римско насеље Horeum Margi. На рубу 
извора још данас се могу видети остаци зида рађеног у опеци, са широким спојницама малтера јачине 

опеке. Сем тога, у зидовима Стефановог нартекса нађена 

су, уграђена као сполије, два мања фрагмента од натписа који се везују за сам 

извор или je пренет као материјал за грађење са античког Ноrrеum Marguma. 
103 К. J:, Историја Срба I, 1952, стр. 149, и Herrslrasse, 86. 
104 Опека je нађена у северном зиду протезиса за време радова на рестаурацији кровног венца на 

овом делу грађевине. Лежала je у хоризонталном поjасу од три реда опеке и то у последњем, горњем 

реду. Тачно место налаза je на 0,80 m. од североисточног угла цркве мерено по хоризонтали, а 1,15 m 

испод кровног 

184 



 

 

 

венца. Текст натписа je био доле окренут. Малтер у коме je лежала опека припала оригиналном 

Лазаревом малтеру. Осим тога, опека je по површини која je излазила на спољни фасадни део зида била, 

као и остале, превучена црвеном бојом, димензија 30 х 29 х 5 5 сm. 

Натпис je угребен на глаткој страни оштрим и чврстим предметом на свежој непеченој глини. 

После печења натпис je остао неповређен. Аутор натписа je анонимни мајстор који je био ангажован на 

спремању цигле за зидање цркве. Стиче се утисак као да га није у потпуности завршио, пошто je на 
површини опеке остало нешто мање од половине неискоришћеног простора. 

У натпису се помињу Саси, као мајстори који су били погођени да на градилишту направе 

ћерамиду односно циглу за Раваницу. Овај податак, јединствен по садржини у средњовековним 
текстовима, јасно и недвосмислено детерминише занимање Саса који не само да су били рудари, већ и 

занатлије, радници и мајстори на другим врстама послова. Др М. Динић je у својој веома исцрпној 
студији о Сасима (За историју рударства у средњовековној Србији и Босни, I део, посебно издање САН, 

књ. CCXL, Бгд, 1955, стр. 13—23) констатовао да су се Саси, као засебна етничка целина средином 
XIV века, потпуно етнички претопили у наш живаљ. Отуда употребу речи Саси у овоме натпису не 

треба директно везивати за специјализоване рударе, познате још из времена Уроша I. У доба грађења 
Раванице они су, по др М. Динићу, потпуно етнички прерасли у српски елеменат, али су као мајстори и 

занатлије по традицији носили име Саси. Дакле, Сасе у натпису на опеци треба одвојитии од појма који 

има етничко значење. Етнички појам je током времена замењен еснафским. У доба кнеза Лазара, 

феудални поредак je кулминирао и били су сазрели услови за развитак занатства и еснафских 

радионица. Уз помоћ овић важних момената се могу објаснити нагле, скоковите промене, коje су се 
одражавале и на култури тадашњег друштва. 

Натпис je очигледно посвећен мајсторима цигларима. У првом делу натписа аутор говори о 
Сасима као мајсторима ангажованим за одређену врсту посла, а у другом се одушевљава њиховим 

радом и каже: „Трсе сасн не еднога". Глагол трсити треба да одговара речи производити, или 

избацивати у смислу привређивања. Ова реч се и данас употребљава у Херцеговини и значи: 

избацивати, а налази се и у савременом бугарском речнику. Код Даничића je нема. Вук Стеф. Караџић 

(Српски рјечник, III и IV издање из 1898 и 1935, стр. 694. и 776) овај глагол изједначава са глаголом 
свршити, што значи: довршити, доканати, отарасити или отрсити. 

Према последњем реду текста натписа рекло би се да je мисао остала недовршена. Вероватно да 

je писац текста, задовољан радом, хтео рећи како су Саси на послу врло вредни и како избацују не 
једну, већ масу опека за релативно кратко време, Оваква мисао слично изражена налази се нешто 

доцније око 1431,код Константина Филозофа, у расправи о правопису: 

(др Ст. Станојевић, др Л. Мирковић и арх. Ђ. Бош- 

ковић, Манасија, Бгд, 1928, стр. 3). 
105 И у народној песми (Вук Стеф. Караџић, Ibidem, 204—205) се говори да се под Кучајским 

планинама налази: „Један лијеп, царе, заравањак". 
106 Врднички препис код Др. В. П., Ман. Раваница, стр. 73—77. и Болоњски, сл. 4.  
107 Гласник СУД XXI, стр. 257. 
108 Из Народне библиотеке у Београду, Каталог бр. 23. 
109 Др В. Петковић, Манастир Раваница, стр. 7. 
110 Hajпpe je публикован у Летопису Матице српске, 79, 1847, 46—56, затим 

код Ф. Миклошића, Monumenta Serbica, Vienne. 1856, 196—200. Оба издања или не 

одговарају препису због пропуштених делова текста, или су доста рђава. Нешто 
се налази и код Ст. Новаковића, Законски споменици српских држава средњег 

века, Бгд, 1912, 769—770. На крају публиковао га je у целини др Влад. Петковић, 

Манастир Раваница, Бгд, 1922, 73—77 и у Старинама, Бгд, 1923, 55—61. Оригинал 
Вредничког преписа данас се налази у Патријаршиском музеју у Београду. 

111 На њега je у неколико речи скренуо пажњу и опоменуо на годину и потпис патријарха 

Јефрема, проф. Никола Радојчић у Гласнику СКА, XLVIII, 1938, 

стр. 349—350. 
112 Др В. Петковић, Манастир Раваница, 1922, стр. 22. 
113 На Атосу ни данас није редак случај да се монаси једног манастира, приликом парничења око 

манастирске земље са суседним манастиром, позивају на 

повеље даровнице. Приликом мог боравка ујесен 1954, манастир Хиландар je са 

Есфигменом имао сличну расправу пред судом у Солуну, где je као доказни материјал о границама 

свога имања, подносио повељу цара Стефана Душана. 
114 Др Влад. Петковић, Ман. Раваница, Бгд, 1922, 21—23. 
115 Љ. Стојановић (Записи и натписи I, 152) даје овај натпис као непотпун. 

Поред тога, нетачни су подаци о томе да се налази на врху куле и да je „узидан 

цигљама"". Натпис иде преко целе ширине северног зида на висини 7.40 m од нивоа терена. Цео je 

смештен у једном реду са висином слова до 35 cm. и исписан je 

фреско техником на свежем малтеру. 
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116 Овоме иде у прилог коментар о непоузданим датовањима старих догађаја у касним 

летописима у књизи Љ. Стојановића, Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци, 1927, 
стр. СII, где аутор подсећа на најчешће грешке код цифара 

Види: Б. Вуловић,  Портрет Тодора  сина 

деспота Ђурђа у Грачаници, Зборник Арх. фак., св. 4, Бгд, 1962. 
117 Препис од 22. априла 1768, исписан руком проигумана и духовника врдничког Стефана, 

заведен у ризници манастира Раванице под инв. бр. 223 (сл. 5). 
118 О овом случају који се понавља и код преписивача Кувеждинског летописа, види: Б. 

Вуловић, Портрет Тодора сина деспота Ђурђа у Грачаници, Зборник Арх. фак., св. 4, 1962. 
119 При датирању преписа хрисовуље љубазно ми je помогао др Л. Мирковић. 
120 Гласник СУД 21, 1867, стр. 257. 
121 В. Петковић, Ман. Раваница, Бгд, 1922, стр. 22. 
122 Овоме je занимљиво додати да je натпис ишао с једне и друге стране 

у висини плитке нише која се налази изнад улаза на првом спрату куле. Сем тога, 

источно зидно платно утврђења, које се прислања управно на зид куле, било je 

изидано преко предњег дела текста. Ово несумњиво сведочи да je најпре била 

саграђена донжон кула у оквиру манастирског постројења, а да je доградња уследила убрзо. 

125 Др В. Петковић, Манастир Раваница, Бгд, 1922, 6. 
124 Др В. Петковић, Преглед цркава. . . ,  Бгд, 1950, 271. 
125 G. Millet, L'École grecque, Paris, 1916, 190, 
126 Јиречек-Радонић, Историја Срба II, Београд 1952, 402. 
127 В. Марковић, Православно монаштво, Срем. Карловци 1920, стр. 129. 
128 T. G. Jackson, Serbian Orthodox Church, London 1918, 55. 
129 M. Васић, Жича и Лазарица, Београд, 1928, 135. 
130 A. Дероко, Архитектура у средњовековној Србији, Бгд, 1953, стр. 214, 234. 
131 Ђ. Стричевић, Хронологија раних споменика моравске школе, Старинар 

V—VI. 1954/55, стр. 116. 
132 Ђ. Бошковић, Архитектура средньег века, Бгд, 1957, 293. 
133 Ђ. Бошковић, Ibidem, 293. Питање нартекса и ексонартекса, СКГ, 1. V 

1934, стр. 52. 
134 За веродостојност података сведочи микрофилмовани снимак, сл. 4. 
135 Види у тексту стр. 4, т. VIII. 
136 Прилози IV и V, L'art byzantin chez les Slaves. 
137 Питање нартекса и ексонартекса, СКГ, 1. V1934, стр. 51—52; Архитектура средњег века, 

Бгд, 1957, стр. 293. 
138 Жича и Лазарица, Бгд, 1928, стр. 137. 
139 Др В. Петковић (Ibidem, стр. 21) сматра да je сигнатура поред Лазаревог 

лика могла да буде исписана у првој четвртини XVIII века. За касније дописивање ове сигнатуре je и Ђ. 

Стричевић (види: Старинар V—VI, 1954/55, стр. 126). 

149 Ibidem, стр. 5. 
141 Ibidem, стр. 113 и 135, који урпаво цитира В. Петковића. 
142 Др В. Петковић, Ibidem, стр. 33. Међутим, неком чудном омашком, аутор 

пише да на ктиторском моделу који држе Лазар и Милица, нема нартекса. Напротив, на моделу je 
заједно са црквом престављен и нартекс. 

143 За доцније дозиђивање су били Чед. Марјановић (Темнићки зборник, књ. 

III, 1936, Раваница, стр. 118) који се мисли да je нартекс могао да настане пре 

пада Деспотовине 1459. или за време патријарха Макарија (1557—1572), и Др М. 

Кашанини, који ми je у једном разговору тврдио да стари раванички нартекс може да потиче из времена 
од XV до XVIII века; разуме се с тиме се нисам могао сложити пошто не одговара стварности. 

144 Овим радовима сам лично руководио приликом конзерваторских радова 

на споменику 1957. и 1958. 
145 Др В. Ђурић (Солунско порекло ресавског живописа, Византолошки 

зборник радова, књ. 6, 1960, стр. 122) наводи да се разлика између горњих и доњих партија живописа 

види по шаву на ступцима. Но, ова разлика je очигледна 

на истој висини и на зидовима у висини венца медаљона. На основу тога аутор 

je, анализирајући живопис с обе стране тога шава, дошао до закључка да су 
горње делове радили мајстори солунског порекла, а да су доње завршили сликари, Срби. Шавове на 

ступцима je још раниje приметно П. Поповић (Прилози V). 

148 Цела композиција je детаљно простудирана. Пронађени су трагови сигнатура имена поред 

Стефановог и Вуковог лика и пажљиво je очишћен доњи, накнадно закречени део композиције. 

147 О кнезу Лазару, стр. 7. 
148 Народна енциклопедија, II, стр. 621. 
149 Историја Срба, I, 327. 
150 Жича и Лазарица, Бгд, 1928, стр, 112. 
151 Слово љубави, Политика, 1. 11960. 
152 Стара српска књижевност, Бгд, 1960, стр. 343. 
153 Хронологија раних споменика моравске школе, Старинар V—VI, 1954/55, 

стр. 120. 
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154 Према цитираним ауторима долази се до следећих података о Стефановим годинама у време 
значајних историјских догађаја: 

 
155 Ibidem. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
158 Гласник СУД, XLII, 1875, стр. 262. 
159 Текст натписа je клесан у камену пешчару који je део тимпана портала 

на нартексу. Од истог тимпана пронађена су четири фрагмента од којих су само 

два са деловима натписа. Тимпан je био пластично обрађен са спољне стране, а од 
пластике се само местимично сачувао тордирани украс по лучном рубу тимпана. 
Према унутрашњој страни се познаје сасвим оштећено кружно поље неке пуне 

розете или хералдичког грба који je, управо имао за циљ да нагласи или ,у крајњем случају, да украси 

натпис који je са страна уклесан. Сви ови фрагментарни 
остаци тимпана извађени су из зидова Стефанове припрате млађег датума у којој су били уграђени као 

материјал извађен из рушевина старог нартекса. 

160 О томе да се израз „брату Стефану" односи на Лазаревог сина Стефана, сведочи слична 

употреба ове речи у једва нешто млађем натпису на унутрашњој страни дсвратника портала у 

Љубостињи. И тамо се Стефанов брат Вук ословљава братом. Види: сл. 8. И овај натпис je овде први 

пут публикован, а из текста се види да je Вук учествовао у подизању цркве манастира Љубостиње. 

161 Зидарска мера западног улаза нартекса износи 2,72 т. Преко формуле 

за израчунавање кружног исечка P=h/65 (3h2+4s2) са познатим h=4cm и s=31cm 

узетих са фрагмента бр. 1, добијена je Р = 238 cm2. Код већ познате Р = 238 cm2 

лако je нађена и непозната r, замењивашем познатих  вредности у  формули 

      Мерна вредност дужине лучне кривине на истом фрагменту 

износи 1 = 33,6 сm. Према томе коначним добијањем вредности полупречника г = 135 cm, добија се 

пречник тимпана R = 271, што одговара ширини западног отвора са мером од 272 сm. 

162 Ibidem, стр. 343. 
183 М. Васић, Ж. и Л. Бгд, 1928, стр. 112 и Ђ. Стричевић, Хронологија. . . ,  Старинар V—VI 

1954—55, 115—128. 
164 Ibidem, 112. 
165 Историја Срба II, стр. 94. 
166 Ibidem, стр. 118. 
187 Ibidem, 113. 
188 Повеља се односи на потврђивање повластица дубровчанима коje су 

уживали за време пара Стефана Душана. 
189 Гласник СУД op. cit. 
170 Старинар V—VI, 1954/5, стр. 118. 
171 Б. Вуловић, Конзерваторске белешке са терена, Зборник Арх. фак. св. 3, 

1958, стр. 14. 
172 о томе да Турци нису дирали цркву, сведоче многи путописци који су пролазили остављајући 

белешке о стању раваничке цркве: Рад Ј. А., С, стр. 132; F. Kanitz, Serbiens byzantinische 

Monumeoate 1862, стр. 22; Јоаким Вујић, Путашествије, СКЗ. стр. 118; Ото Пирх, Путовање кроз 

Србију, превео Д. Мијушковић, стр. 118; Драг. Павловић, Србија за време последњега аутриско турског 

рата 1788—1791, стр. 281 и од истог писца у Гласу Академије LXVIII, стр. 110. итд. Најбоље 

прикупљени подаци о историји манастира Раванице налазе се у Петковићевој студији „Манастир 

Раваница", у првом делу, Хисторија. Зато би било излишно понављати једном исцрпно сакупљен 
материјал. Међутим, ипак се треба освртати на главне историјске моменте, који су изазвали промене на 

манастирском комплексу. 
                 173 Šafarik, Pamatky.... 1873, стр. 77; И. Руварац, О Кучајинским манастирима по записима, 

Старинар 1888, V, стр. 76. 
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174 Šafarik, Ibidem, стр. 70. 
175 Šafarik, Parnatky . . . .  стр. 77. 
176 Споменик V, стр. 31. 
177 Рад JA., С, стр. 132. 
178 Међу остацима манастирског комплекса, данас се налазе само три куле 

у релативно рђавом стању. Четврта, која се за Пигафетина доласка још држала, 

била je коришћена као главни спољни прилаз црквеној порти све до великих 
радова на уређењу манастира за време архимандрита Дионисија Поповића, односно до 1850их година. 

Налазила се на северозападном углу манастирског утврђења, а видела се још 1844, на уљаној слици 

Јована Исаиловића. Овај рад чува 

се у ризници Раванице и погрешно je приписан Ђури Јакшићу (Ман. Раваница, 

публикација поводом 550 година од Косовске битке, 1939, стр. 11). 
179 Др В. Петковић (Ман. Раваница, стр. 10) je погрешно читао и датирао 

 овај натпис, који треба да гласи: 

180 Натпис je извађен из зидова Стефановог нартекса. Био je исписан на 
надвратнику или натпрозорнику једне од манастирских зграда. Цена, коју аутор 

даje за оку жита ниje читљива, а ли креће се од 11 од 19 гроша? 
181 Љ. Стојановић, Записи . . . ,  1895. 
182 Гласник СУД, XX, стр. 8; Старинар, 1888, стр. 81—82. 
183 О овом културном, ученом и предузимљивом човеку прикупила je исцрпне податке др М. 

Ћоровић-Љубинковић, у својој краћој студији, Даскал јеромонах 

Стефан, Рад војвођанских музеја, Нови Сад, 1956, стр. 73—80. 
184 Др М. Ћ. Љубинковић, Ibidem. 
185 У цитираној расправи о Стефану аутор, и поред тога што Др М. Коларић ставља Стефана у 

ред наших сликара прве половине. XVIII века, оставља отворено питање Стефана као живописца, не 
налазећи доказа. Разумљиво, ниједн од ова два аутора није располагао конкретним подацима које 

пружају доње зоне живописа у Стефановом нартексу. 
186 М. Ћ. Љубинковић (Ibidem, стр. 78) помишља да je овај натпис током 

времена истрвен, мада изгледа вероватније да никада није био исписан. 
187 Љ. Стојановић, Записи . . . ,  5307. 
188 После Стефановог малтерисања изведено je друго малтерисање са ситнијим оправкама за 

време кнеза А. Карађорђевића. Радове су изводили Јован 

Кригер и Јозеф Штајнлехнер, под надзором раваничког игумана Дионисија Поповића, члана комисије 

при Високославном попечительству просвештенија. Документација о овим радовима налази се сачувана 
у Државном архиву Београда и 

заведена je под шифром ф VI86 из 1844. године. (Овај материјал je публиковао 

др Стеван Томић у Зборницима заштите (1952), II, свр. 1, стр. 13—30; затим (1957), 

VIII, стр. 1—19 и, најзад, у посебном издању, Правна заштита споменика културе 

у Југославији, 1958, стр. 24. Ово друго и последње малтерисање фасада цркве и 

нартекса изведено je по угледу на Стефанов рад, само je за имитирање опеке 
употребљена тамније црвена боја. Истом бојом, на јужном делу постоља северо- 

источног малог кубета, потписао се мајстор Милан Крстић који je ове радове 

извео. Ниje искључено да je овај исти Крстић могао да буде и аутор живописа 
каснијег датума у горњим зонама Стефановог нартекса, који одговара средини 

XIX века. 
189 Детаљније о старом порушеном нартексу и новом Стефановом здању, 

види: Б. Вуловића, Конзерваторске белешке са терена, Зборник Архитектонског 

факултета, св. 3, Бгд, 1958, стр. 16—19. 
180 Глас XLVIII, стр. 124. 
191 Др Драг. Павловић, Србија за време последњега аустротурског рата 

(1788—1791), стр. 121. 
192 Др В. Петковић, Ман. Раваница, стр. 17. 
193 Запис je видео и читао Др В. Петковић, Раваница, стр. 17. 
194 Ј. Вујић, Путашествије, СКЗ, 66, стр. 118. 
195 Јосиф Веселић, Опис монастира у Србији I, стр. 49; Др Стеван Томић, 

Ibidem. 
196 П. Покришкинь, Православная церковная архитектура XII—XVII стол, вь 

, 1906 Петербургу стр. 59; — D. Petoniévitch, 

Gathédrales de Serbie, Parais, 1917, стр. 82; T. G. Jackson, Serbian Orthodox church, 

London, 1918, стр. 55; G. Millet, L'ancien art serbe, Paris, 1919, стр. 159; В. Петковић, 

Манастир Раваница, Бгд, 1922, стр. 25 и од истога писца, Преглед црквених споменика..., Бгд. 1950, 

стр. 271; М. Васић, Жича и Лазарица, Бгд, 1928, стр. 135. 
197 На пример: А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, 

Бгд, 1953, стр. 229. 

198 Ibidem. 
199 L'école grecque, Paris, 1916, стр. 73. 
200 Altchristliche und byzantinische Kunst II, Berlin 1918, стр. 457. 
201 J. Ebarsolt et A. Thiers, Les églises de Constantinople, Paris 1913, pl. XII; 

Ђ. Бошковић, Архитектура средньег века, Бгд, 1957, стр. 77, сл. 120. 
202 О. Wulff, Bibliographischkritischer Nachtrag zu Altchristliche und byzantinische 

Kunst, Potsdam, стр. 60, 61, сл. 542. 
203 Датирање по Ђ. Б., н. д. стр. 33, сл. 43. и 44. 
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204 J. Stozygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa II, Wien, 1918, 
стр. 844. 

205 Б. М. Арутюнян и С. A. Сафарян, Памятники Армянского зодчества, 

Москва 1951, стр. 40. 41; Ђ. Б. н. д., стр. 61. и 62. 
206 Ова грађевина не само да je била саграђена по типу чистог уписаног 

крста, већ je имала и пет купола од којих су четири мање биле дијагонално 
распоређене изнад угаоних простора, између кракова крста. На жалост, она није 

сачувана, али њен опис налазимо код Константина VII Порфирогенита и патријарха Фотија. О. Wulff је 

ставља у 881. годину; види: Altchristliche uod byzantini 

sche Kunst II, 1918, стр. 454—455; August Heisenberg, Grabeskirche und Apostolkirche 

II, Leipzig, 1908. стр. 140, 169—170. 
207 Нешто раниje je био познат релативно оформљен тип уписаног крста на 

поменутом јерменођурђијанском (Одзун) или на граници сиријско-месопотамског 

подручја (Росафа), али ипак о њима не може бити речи као о зрелим облицима, 
пошто су то били усамљени примерци у оквиру разноврсних типова, који су се са 

њима паралелно развијали. 
208 Обе варијанте већ je био приметио G. Millet у студији L'école grecque, 

Paris, 1916, стр. 69—70, 
209 Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, стр. 96. 
210 Најбољи примери огледају се на основама Панакрантоса (Фенери-Иса 

џамија), Мирелиона (Будрум џамија), Теотокоса (Килисе џамија) из друге половине 
XI века, као и обеју бочних цркава Пантократора (Замрек џамија) из XII века 

(датиране по Ђ. Бошковићу, Арх. средњег века, Бгд, 1957, стр. 96), св. Марије 

Ђаконисе (Календер џамија) из 593—605. године (J. Ebersolt et A. Thiers, н. д., 

pl. XXII), Пантепопте (Ески-Имарет џамија) с краја XI века, северне цркве Панакрантоса (манастира 

Липсе) из 908. године (J. Ebersolt et A. Thiers, н. д. pl. XLIX) 

и јужне цркве Богородице Памакаристос (Фетије џамија) нешто пре 1294. Међу 

ове типове спадају и поједини обрасци изван Цариграда, као што je северна црква 
Св. Лука у Фокиди из друге половине X века, Теотокос (Казанџилар џамија) у 

Солуну из 1028. године (Ch. Diehl, Tourneau, Saladin, Les Monuments chretienns de 

Salоnique IV, Paris 1918, pl. L) и Св. Пантелејмон. Исти тип основе имају Капни 

кареја у Атини и Кризокефалос у Трапезунту (J. Strzygowski, Kleinasien, Leipzig 

1903, стр. 153, сл. 122). Цариградски тип равнокраког уписаног крста усвајају као 

језгро грађевине и многе цркве на Атосу. Светогорски тип триконхоса са схематским приказом основе 

на којој су приказане њихове заједничке карактеристике, 

добро je уочио Fritz Fichtner, Wandmalereien der AthosKlôster, Берлин, 1931, стр. 

16 и 21. Овом типу припадају цркве манастира Ватспеда, Ивирона, Хиландара, 
Дионисиу, Грегориу као и Ксенофон. 

211 Таква решења налазимо на црквама; Скрипу у Беотији из XI (G. Millet, L'école grecque, 84, 

сл. 143), на цркви у Самари из XI—XII в, Евангелистрији у Мистри с краја XIV, Св. Јовану у Арголиди 

(G. Millet, н. д. 139), затим у Месемврији на цркви Св. Јована Алитургетоса, по Протичу из XI в, по Ал. 

Рашеновь-у (Месемврийски цьркви, София 1932, стр. 103) с краја XIII и почетка XIV века, али 

највероватније по датовању Ђ. Бошковића, с краја XIV или почетка XV века (н. д., стр. 125) или у 
Охриду на Богородици Перивлепти, Св. Јовану Богослову итд. Поред ових, има примера са издуженијим 
подужним крацима крста, од којих источни покрива олтарско светилиште, као што су цркве Св. 

Спаситељ у Амфиси. Св. Тодора у Атини из 1049 (G. Millet, н. д. 85), Св. Катарина у Солуну с краја 
XIII века (истина, касније доста рестаурирана) и Св. апостоли у Солуну с почетка XIV века, или црква 

Заума код Охрида из 1361. и Св. Герман на Преспи (по М. Злоковићу, Старе цркве у областима Преспе 

и Охрида, стр. 141—143, Старинар 1924/25). 
212 У претходном поглављу већ je било речи о приликама и кретању тадашњег друштва. 

213 Не заборавимо да су владари у то време носили титулу: цар Срба, Грка 

и Албаниje. Исти Душанов полу брат Синиша, држао je територије Епира и Тесалије у то време, а 

нарочито под његовим сином Јоасафом, подижу се многи 

метеорски манастири у Тесалији (Ђ. Б. Арх. средњег века, стр. 135, напомена 21). 

Сем тога треба се сетити огромног распона Душанових освојених територија, коje 
су на југу за хватале Драму, Серез, добар део Халкидика са Атосом. Тесалију 

Етолиу, Арту, Епир и Албанију (Ст. Станојевић, Историјски атлас, Бгд. 1934, 

стр. 48). 
214 То су добро приметили још раније G. Millet (L'école grecque, стр. 72, 73 и 

90) означавајући почетак нових схватања на Љевишкој и Нагоричану, затим М. 

Васић, (Жича и Лазарица, стр. 242), А. Дероко, (Архитектура у средњовековној 

Србији, Бгд, 1953, стр. 150) и Ђ. Бошковић, (Архитектура средњег века, Бгд, 1957, 

стр. 135). 
215 Као што су грађени Св. Никита у Скопској Црној Гори из 1307, Св. Богородица у Кучевишту 

из треће деценије XIV века, Св. арханђели у Штипу из 1332, 

Св. арханђели у Леснову, обновљени 1341, затим, манастир Заум на обали Охридског језера из 1361, 

црква Марковог манастира из 1371, Св. Стеван у Кончи из 

1366, Св. арханђели у Кучевишту из друге половине XIV века. На територији 

косовскометохијске области овом типу би припале цркве: Богородица у Мушутишту из 1315, Св. 

Богородица у комплексу Пећке патријаршије из 1330, црква 
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манастира Бање из 1321—1329, црква манастира Рђавца око половине XIV века, или Св. арханђели код 

Призрена из 1343. и 1349. године. 
216 То се јасно огледа на цркви Богородица Љевишка у Призрену из 1307, 

на Св. Ђорђу у Старом Нагоричану из 1313, на Матејчи, обновљеној из темеља 

почетком друге половине XIV века (Ђ. Б. Арх. сред, века, стр. 136), па и на трећој 

Милутиновој грађевини, цркви манастира Грачанице, која je такође саграђена на 

темељима једне стариje грађевине. 
217 Архиепископ Данило подиже за време краља Милутина Бањску, по узору 

на Студеницу. Стефан Урош III гради Дечане угледајући се на Студеницу и 
Бањску, али уноси много елеманата западњачког карактера под утицајем прото 

мајстора фра Вите. Коначно, средином XIV века, стремљења новог стила се 

укрштају са старом традицијом на Св. арханђелима код Призрена. На њима 

je сједињена савремена концепција основе уписаног крста са традицијом рашког 
зидања и богате романске камене пластике. 

218 У основама ових грађевина из познатих разлога још нема оног чистог 

решења уписаног крста које je прихватила моравска грађевина. 
219 J. Strzygowski, В. А. Е, I, Wien 1918, стр. 184—5; Арутюнан и Сафарян, 

н. д., стр. 41, 42 и 53. 
220 Ibidem, стр. 39, 40 и 45. 
221 И. Грабарь, История архитектуры I, Москва 1909, стр. 143—151, 164 и 

303—322; Н. И. Врунов, История русской архитектуры, Москва, 1956, стр. 18, 48, 

56 и 80. 
222 Ова грађевина je послужила за узор цркви Св. Марко у Венецији и 

цркви Св. Фронт у Perigueux-y. О њој види: August Heisenberg, Grabeskirche und 

Apostelkirche II, Leipzig 1908, стр. 113, табла V. 
223 Види: ранији текст. 
224 Са чистим решењем уписаног крста са пет купола које се манифестују 

видно и у простору. На најстариjим споменицима кијевске Руси, на пример, на 

Сабору у Кијеву, а вероватно и на Десетинаји, ова варијанта се компликује са 
већим бројем купола. Види: Н. Брунов и сараници, I. 
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О. Wulff, Altchristliche und Byzantinische Kunst II, стр. 487, сл. 417. 
226 Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, стр. 96. 
227 W. Scholz, Demkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, В. II, 

Drezden, 1860. стр. 355—358; E. Bertaux, L'art dams l'Ialie (méridionale, p. 119. 
228 G. Millet, L'école grecque, Paris, 1916, стр. 71. 
229 О. Wulff, II, H. д. стр. 463; Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, Paris, 1910, 

стр. 715. 
230 G. Millet, L'école grecque, стр. 96^ сл. 127. 

"31 Diehl, T. et Saladin, н. Д., стр. 189, 186, pl. LVIII—LXI. 
232 Ch. Diehl, M. le Tourneau, H. Saladin, Les monuments chrétiens de Salonique, Paris, 

1918, стр. 191, 192 и 199. Аутори сматрају да je најпре саграђен централни део грађевине, а да je 

портик заједно са кубетима дограђен касниjе. Најзад, овој цркви je додао отворени ексонартекс 

цариградски патријарх Нифон, 1312. или, најкасније, 1315. године. 
323 H. И. Брунов и cap., н. д., 59. 
234 Из 1363. године, Heinrich Brookhaus, Die Kunst in den AthosKlôstern, 

Leipzig, 1924, стр. 8. 
235 На овом последњем, за време обнове 1347/48. године, узео je директног 

учешћа монах Исаија уз помоћ цара Душана. Види: Зборник радова Византолошког института САН, књ. 

3, 1955, чланак Ђ. Стричевића, Улога старца Исаиje у 

преношењу светогорске традиције у моравску архитектонску школу, стр. 223—227. 
236 По Ђ. Б. Арх. сред, века, стр. 136, а по A. Д. Арх. у Срб. и Мак., стр. 181, 

завршено после 1355. године. 
237 G. Millet L'ancien art serbe, Paris 1919, стр. 73, 153. 
238

 
Др Рад. Грујић, Откопавање Св. арханђела код Призрена, Гласник СНД, 

Скопље 1928, стр. 239—275. 
239 Код цркве Св. Ђорђе у Старом Нагоричану, на пример, модел цркве коју 

држи Милутин на ктиторској фресци, показује мала кубета на јасно израженим 

кубичним постољима. Види: L'art byzaintn chez les Slaves, Paris, 1930, D. Bošković, 

Staro Nagoričano et Gračanica, стр. 195, сл. 134. 
240 M. Васић, Ж. и Л. стр. 136. 
241 G. Millet, L'ancien art serbe, стр. 105. 
242 Мере дате на овој табели су, за кубета Св. Ђорђа у Старом Нагоричану, 

Грачанице и Манасије узете са планова које ми je љубазно посудио проф. Ђ. 
Бошковић, а остале сам лично имао прилике да снимим. Дате мере се односе на 

унутрашнье пречнике и висине од пандантифа до темена калота. 
248 Ал. Рашеновь, н. д. т. XI—XIV. 
244 Подигао je кнез Неагоје Басараба IV. Види: N. G. Budesti, Evolutia 

arhitecturii in muntenia I, Buletinul comisiumi monumentelor istorice, стр. 154; Ђ. 

Бошковић, Архитектура средњег века, стр. 309. 

245 А. Дероко, Архикетура у средњевековној Србији, Бгд. 1953, стр. 216. 
246 Познато je да се појава триконхосних облика везује за најстарију хришћанску архитектуру. 

Такви облици грађевина ранохришћанске епохе се јављају 

као баптистеријуми уз базилике. За њих се сматра да су поникли на тлу северно- 

афричког подручја, а истовремено и на Малоазијском полуострву. Као такве, 
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грађевине су имале и своју одређену намену, као што су ce крајем V и почетком VI века, са нешто 

измењеним облицима, појавили у рановизантијској архитектури са наменом за сахрањивање (Ђ 

Бошковић, Арх. средњег века, стр. 19, напом. 17; непубликовани материјал у дисертацииј др Ђ. 

Стричевића). Апсиде за сахрањивање смештене у бочним бродовима, базликарне основе крипте у Абу 

Саргаху у старом Каиру (F. Cabrol et H. Leclercq, Dict. đ'arch. chr, Tome II, Paris 1924, стр. 1562). 
Готово истовремено, на Коптском подручју нешто компликованији облици триконхоса који се, 

вероватно, уклапају у стариje базилике. То су решења специфична овом делу хришћанског Истока и 

виде се, средином V века, на Белом манастиру (DeirElAbiad), Црвеном Манастиру (DeirElAhmar), 

манастиру Св. Симеона (DeirAmbaSamanu) или из 671. на Сиријском манастиру (DeirEsSuriani) у 

долини Wâdi Natruma (Ђ. Бошковић, Арх. средњег века, стр. 51—55). Слична концепција сажетих и 
развијених триконхоса налази се на подручју Кавказа, такође спецфичних облика, као што су цркве у 

већини случајева грађене у VII веку. То су Ананијева црква у Аламану, Св. Мариjа у Талину као сажети 

(J. Strzygowski, В. A. E. I, Wien 1918, стр. 160—163, сл. 185. и 188) или Двински сабор из 615. 

Талински храм с краја VII века (В. М. Арутюнян и С. А. Сафарян, н. д., Москва, 1951, стр. 39, 40. и 45) 

и Катедрала у Кутансу из 1003 (по J. Strzig. ВАЕ, I, стр. 165—167) као развијени облици. 
247 J. Strzygowski, В. A. E, II, 1918, стр. 737. Не треба заборавити, да je у 

ово време византијски престо држало неколико моћних царева из породица јерменског порекла (н. д., 

стр. 735). Поред тога, позната je наклоност Нићифора II 

Фоке (963—969) према аскетима и монасима, а нарочито према Атанасију који 

je основао Велику ларву на Атосу (Г. Острогорски, Историја Византије, Бгд, 1947, 

стр. 137). 
248 H. Brockhaus, Die Kunst in den Athosklôstern, Leipizig, 1924, стр. 15—17. 
249 G. Millet, E. G. стр. 94. 
250 Ch. Diehl, Menuel d'art byzantin, Paris, 1926, стр. 773. 
251 В. Петковић, Прилози, 1921, стр. 160. 
252 Ђ. Бошковић, Арх. средњег века, стр. 98, напом. 66. 
253 Ђ. Бошковић, н. д., стр. 98. 
254 G. Millet, L'école grecque, Paris 1916, стр. 56. 
255 J. Strzygowski, В. A. E. В. I, Wien 1918, стр. 235. 
256 J. Strzygowski, H. д. Barad II, стр. 502, 503. 
257 Старинар, 1906, В. Петковић, Жича, стр. 174—175. 
258 Приликом обиласка мојих радова на комплексу манастира Раванице 

1958 године, познати архитекта Ejnar Dyggve, лично ми je сугерирао далеко 

порекло певничких апсида на триконхалним грађевинама, доводећи их у везу, 

преко далеких реминисценција на античке облике паганских грађозина у Херону, 

Каледону и у Печују. Бочни простори правилног правоугаоног облика на овим 

грађевинама су по E. Dyggvey служили за смештај хорова који су узајамно 

дејствовали по одређеном програму. E. Dyggie, F. Paulsen и К. Rhornaros, Das 

Heroon von Kalydon, Kobanhavn, 1934, и од истог аутора: Das Mausoleum in Peos, 

sin altchristliches Heroon. Pannonia I, 1935. 
259 B. Петковић, Ibidem, стр. 175. 
260 Ph. Meyer, Die Haupturkanden fur Geschichte der Athosklôster, Leipzig, 

1894, стр. 198; M. Васић, Жича и Лазарица, стр. 104. Тупик je датиран маја 1394 
261 G. Millet, Bulletin de Correspodance Hellénique, Paris, 1905, стр. 73. 
262 Никола Мавродинов, Византиската архитектура, Софиа 1955, стр. 149. 
263 М. Васић, н. д., стр. 104. 
264 Кондаков (Македония, стр. 117) и Ђ. Бошковић, (Арх. сред, века, стр. 98) je 

датирају између XI и XII века, а М. Васић, (Ж. и Л. стр. 105) између XIII и 
XIV века. 

265 G Millet, L'école grecque, Paris 1916, стр. 93, 94. 
266 G. Millet, н. д., стр. 94. 
267 M. Васић, Ж. и Л. стр. 105. 
266 G. Millet, н. д. 94; J. Ebersolt, Monuments d'architecture byzantin, Paris, 1934, стр. 82, 

сл. 66. 
269 G. Millet, H. д., стр. 94. 

270 
Триконхоси y Охриду, бар судећи по Св. Пантелејмону ископаном испод 

Имарет џамије, могу да буду и знатно старији. Недавним ископавањима у близини 

поменутог триконхоса пронађен je један квадриконхос утопљен у зидну масу. 
Сем тога, откривени су и остаци амфитеатра у горњем граду, што све скупа 

индицира шири комплекс рановизантијских објеката из V—VI века. Није искључено да je Климент своју 

грађевину надзидао на остацима старијег триконхоса 

о чему пружају индиције два пронађена пода у истој цркви. (Овај ми je податак 
усмено саопштио проф. Ђ. Бошковић, на основу налаза проф. Д. Коцоа). 

271 Ђ. Бошковић, Арх. сред, века, стр. 130—131. 
272 Са обичним апсидама споља правоугаоно завршеним као код Андреаша. 

Види: Д. Коцо, Проучавања и археолошки испитувања на црквата на манастирот св. Наум, Зборник на 

Археолошкиот Музеј, Скопље 1958, стр. 56—80, сл. 12. 
273 М. Васић, (Ж. и Л., стр. 106), за ове цркве налази аналогије на грчком, 

епирском и македонском тлу и закључује да су оне настале под утицаjем хези- 
хазма. 

274 Ђ. Бошковић, Арх. сред, века, стр. 138; Гласник СНД, XII, 1933. Др Рад. 

Грујић, Полошко-тетовска епархија и манастир Лешак, стр. 71—77. 
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275 Ж. Татић,, Архитектонски споменици у Скопској Црној Гори, св. Арханђели код Кучевишта, 

Гласник СНД 1926, стр. 361—362; А. Д., Арх. у средњ. Србији, 

стр 184. и 191; Ђ. Бошковић, Арх. сред, века, стр. 138; G. Millet, A. A. S. стр. 133. 
276 А. Дероко, Средњовековна архитектура, стр. 168; сл. 323; Ђ. Стричевић, 

Улога Старца Исаије у преношеньу светогорских традиција. . . ,  Зборник византолошког института. 3, 

1955, стр. 221—231. 
277 G. Millet, A. A. S, стр. 133; Ђ. Б. Арх. средњег века, стр. 138, А. Дероко, 

Средњовековна арх. у С. и М., стр. 191. 
278 Слично апсидама на цркви Св. Марије у Талину из VII века, на сажетим 

триконхосима Ортули и Бакчало-Кикла (види: J. Baltrušaitis, Géorgie et Arménie, 

Paris 1929, стр. 78), или решењем у коптској архитектуреи, како се види на 
Деир-Ел-Ахмару (Црвеном манастиру). Још ближе аналогије налазе се на нашем 

споменику XII—XIII века, на цркви Св. Павле Чичевски код Требиња. 
279 Као што je случаj са Св. Андреjом на Трески. 
280 G. Millet, A. A. S., стр. 25, датује Милутинов Хиландар у 1293. Љ. Стојановић, (Записи II, 

3808), А. Дероко, (Арх. у С. и М., стр. 207), Ђ. Бошковић, (Арх. сред века, стр. 290), и В. Петковић, 

(Преглед цркава. . . .  стр. 336), датирају у 1303. годину. 
281 О важнијим политичким моментима овог времена било je речи раније. 

282 у то време je на Светој гори живео велики број српских монаха. Поред 

Хиландара, под управом српског монаштва je био и манастир Св Пантелејмон 

који je обновио Душан 1349, затим, Симонопетра, обновљена за време деспота 

Јована Угљеше до 1371, а у XV веку Кастамонит, великог челника Радича Поступовића и Св. Павле 

Ђурђа Бранковића (Millet, A AS, стр. 33) или, још касније, 
где су већином били Срби, Ксенофон, Ксерапотам, Григоријат и Каракалу (Ђ. 

Бошковић, Архит. средњег века, стр. 135, нэпом. 24). 

263 Исаијино присуство на сабору je доказао Ђ. Стричевић, Улога старца Исаије. . . .  Визант. 

зборник радова, 3, 1955, стр. 230. 

284 Ђ. Стричевић, Ibidem, 221—232. У своме чланку, аутор налази да je вредни 

монах Исаија узео директног учешћа при обнови светогорске лавре Пантелејмона, затим на цркви 

манастира Рђавца, а можда и на цркви Св. арханђели у 
Кучевишту. 

285 G. Bals, Notitâ despre Architectura Sfantului Munte, extras din »Biletinul 

Comisiunii monimuntilor istorice« Bucuresti, 1913, стр. 35. 
280 J. Strzygowski, BAE, II, стр. 831, 832. 
287 G. Millet, A. A. S., стр. 152. 
288 Цркве: Богородица Љевишка, Св. Ђорђе у Старом Нагоричану и веома вероватно Грачаница. 
289 Милутин je често своје грађевине подизао на старим култним местима. 

Због тога су његови протомајстори градитељи били принуђивани да концепцију 
својих решења прилагођавају затеченим остацима, односно да често компликују 

основни облик уписаног крста ради коришћења готових и стабилних ослонаца 

старе грађевине. То je условило и велику разноврсност решења, међу којима je у 

већини случајева доминирало решење уписаног крста. Од овог решења je изузетно 

било одступања само у случајевима где je традиција интензивније живела, као 

што показуjу решења Хиландара или цркве Јоакима и Ане у Студеници. 

290 G. Millet, A. A. Serbe, стр. 95. 
291 Проблем цркве манастира Хиландара ниje још довољно, нити темељно 

проучен. Отуда je оправдана сумња Ђ. Бошковића који се пита да ниje можда 
део грађевине из Немањиног времена, с краја XII века. Види: Ђ. Б. Арх. сред, 

века, стр. 98, напомена 67. и стр. 290, напомена 71. 
299 Оживљавање фасада употребом бојених ефеката ниje запажено у ранијој византијској 

архитектури (Ђ. Бошковић, Арх. сред, века, стр. 140). Ова техника припада најпре македонским 
градитељима, и почели су да ју примењују на споменицима око средине XIV века. 

293 Ђ. Б. Арх. ср. в., стр. 136. 
294 Ibidem, стр. 139. 
295 Овај начин полихромисања фасада Љубостиње и Велућа открио сам 

испод млађих слојева малтера, с јесени 1960. Сем на овим грађевинама, истраживачке радове вршио 
сам овом приликом и на Руденици и Лазарици, уз помоћ 

Археолошког института САН. Слично љубостињском живописању фасада je 
живописанье на средњој цркви Пећке патријаршије. Црвенкасто пурпурни малтер 

на фасадама грађевине je постављен пре него што je Данило доградио храм 

Богородице, пошто се ова наслања на њега. Могуће je да су и орнаментисане 
розете, заједно са осталим орнаменталним мотивима на постољу средње цркве и 

источном забату нешто старије, односно да претходе начину живописања фасада 

моравских цркава. Ђ. Бошковић помишља да су млађи од саме грађевине, из 

XIV века (Арх. ср. века, стр. 281, нап. 36). 

296 Ђ. Бошковић, Арх. ср. в., стр. 140, напом. 41. 
297 Приликом поменуте посете раваничкој цркви, искусни познавалац културног наслеђа у 

нашој земљи, Einar Dyggve, поставио je питање евентуалног 
млађег порекла испуштених фуга на фасадама цркве. Као архитекти, а и искусном зидарском мајстору 

из млађих дана, учинило му се да су дерсоване спојнице 

извођене пре завршног површинског фуговања, нормално закошене да одливају 
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воду упоље, а то je један дефинитиван поступак који подсећа на уобичајени начин фуговања још у 

јустинијанској епохи провинцијских мајстора зидара. Ово му се учинило још убедљивијим, 
упоређивањем различитих структура доњег грубљег малтера у спојници и горњег финијег у 

испуштеним фугама. Међутим, ову његову претпоставку je убрзо демантовао податак на деловима 

фасада цркве, коje су скривали прислоњени зидови Стефановог нартекса, као и очувани остаци старог 

нартекса, код којих je очигледно исти поступак фуговања доследно спроведен на целој грађевини. 
298 Малтер који испада на спојницама, карактеристичан je за српске споменике Лазаревог доба. 

G. Millet, E. G. стр. 236—238. 
299 Види овакав пример на цркви Св. Никола у Куршумлији; Б. Вуловић, 

Црква светог Николе код Куршумлије, Зборник Арх. фак. књ. III, 1956/57, св. 7, 

стр. 10, сл. 16. 
300 Н. Мавродинов, Византийската архитектура, София, 1955, стр. 155. 
301 G. Millet, École grecque, стр. 273. 
302 D. T. Saladin, Salonique, pl. L до LII. Грађевина подигнута y Солуну око 

средине XI века. 
303 Венац je профилисан са плочом и торусом, што се мало касније види и на цркви манастира 

Раванице. 
304 М. Васић, Жича и Лазарица, стр. 128. 
305 Ђ. Бошковић, Рушевине св. Николе. . . ,  Гласник СНД XI, 1932, 

стр. 233, сл. 1. 
306 Ђ. Бошковић, Манастир Дечани, Бгд, 1941, стр. 57, сл. 56. 57. 
307 Арх. И. М. Здравковић, Откопавање цркве Св. Николе на Новом брду 

1956. године, Старинар VII—VIII, 1956/57, стр. 349—358, сл. 9, 10 и 19. 
308 Wogué, Syrie centrale, Paris, 1865—1877, Tomé I, pl. 125. и 142, 143. 309 

Арутюнян и Сафарян, н. д. сл. 72, 85 и 101. 
310 J. Strzygowski, В. А. Е, сл. 202. и 196. 
311 н. д. стр. 40, сл. 14. 
312 G. Millet, E. G, стр. 186. 
313 Diehl, Tourneau, Saladin, Salonique, Paris, 1918, pl. L, LI. 
314 G. M., E. G. fig. 122. 
115 И. Грабарь, H. д., стр. 145. 
816 По G. Milletu E. G., стр. 187. 
317 Изузетно, цркве манастира Дренче и Нове Павлице задржавају архаично 

облике везане за стару македонску традицију, са плитким полукружним нишама. 
318 Црква Св. арханђели у Штипу je саграђена 1332. године (Ђ. Б., Арх. с. в., 

стр, 136; А. Д. Арх. у сред. Србији, стр. 181), Спирин до 1332, Ђ. Б., Белешке са 

путованьа стр. 98, 99, сл. 19, 20. Марков манастир потиче нешто после 1371, по Ђ. 

Б. и А. Д. и. д., стр. 136. и 183. 
319 Њихово порекло G. Millet (École grecque, стр. 279—282) налази у Арти, 

Мистри и Тесалији, одакле су пренети на македонске и косовскометохијске споменике. Његову тезу je 
прихватио и Сл. Ненадовић у чланку Керамопластика 

Богородице Љевишке, Гласник Музеја К. и M. 1, Приштина 1956, стр. 15—24. 
320 G. Millet, E. G., стр. 283. 
321 По др В. Петковићу je из 1298 (Из старог Прилепа, Покрет 1924, 6, стр. 

83); Ђ. Бошковић je датира годину дана касније, (Арх. ср. века, 1957, стр. 134). 
322 То су глеђосани фајансни дискови облика тањира, утискивани у фасадне 

зидове цркава Кајзаријани код Атине, Мербака у Арголиди и др. (Види: G. М., 

E. G. стр. 283, сл. 106 и 118). 
323 Н. Мавродинов (Еднокорабната и крьстовидната цьрква, София 1931, стр. 

122, 123), користећи Мијеову неодлучност у вези за одређивањем порекла ових 

керамичких елемената, сугерира да je њихово порекло на бугарској територији, 
на основу своје датације појединих споменика! На пример, аутор, цркву Св. Димитрија у Трнову ставља 

у 1186, иаико су оригинални делови ове грађевине сачувани једва нешто изнад земље. Ђ. Бошковић, 

ценећи по архитектонској и деко ративној обради споменика, сматра да не може ни у коме случаjу да 

буде старија од краја XIII века (н. д., стр. 125). На исти начин H. М. цркву Св. четрдесет 

Мученика датује у 1230, иако je она позније претрпела измене до те мере, да 

се једва може сагледати њен првобитни изглед (Ђ. В., н. д.,. стр. 123). 

324 Обе су сазидане између 1386. и 1389. године под утицајем моравских споменика, а не 

искључује се да je на њиховом подизању учествовао поп Никодим са 

трупом српских мајстора. N. G. Budesti, Evoultia arhitekturi, Buletinul, сл. 81. 86, 89, 

90. и 93; Ђ. Б., Арх. ср. в. стр. 308. 
325 На пример, Дренча, Сисојевац, Манасија или Лепенац код Бруса. Посебан изузетак je 

хиландарски ексонартекс који je зидан у опеци и камену, али 

без крстоликих керамопластичних украса. 

826 Ђ. М. Зиси, Стара црква у Смедереву, Старинар II, 1951, стр. 158—160. 
327 Ђ. Бошковић, Средњовековна уметност у Србији и Македонији, Београд, 1948, стр. 84. 
328 На црквама Раванице, Лазарице, Велућа, Љубостиње и Милентије код 

Бруса. 
329 G. Millet, E. G., стр. 260. . 
330 На малим базиликама Таксиарку, Св. Стефану или Св. анаргирима које 

су све из XI века, Види: G. Millet, Ibidem, стр. 22, сл. 6—12. 
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331 Ibidem, fig. 120. 
332 G. Millet y овом великом делу (E. G., стр. 260) порекло система шах поља налази најпре у 

грчким северним провинцијама Костуру, а затим у Арти, док 

у каснијој студији о српској уметности (L'Ancien art Serbe, стр. 171) гсворећи о 

цркви у Крушевцу, заборавља на ове изворе и икаиже: Voilà la part de l'Occident. 

Voici celle du système. Aux tympans et dans les arcatures, Ravanica nous montrait, 

tantôt, un damier (incrusté, tantôt, une croix de poterie, tantôt, le parement tout 

simple«. 
333 Ђ. В., н. д. (Арх. с. в.), стр. 108, 109. 
334 На пример, на Боемондовој гробници у катедрали Сан Сабино у Барију 

(Heinrich Decker, Italia romanica, 1958, сл. 201, стр. 323, 324) виде се, у прстенастом 
рингу розете, пренета у камен тзв. „куфска слова" употребљена као декоративни 

мотив, који je пореклом са фасада грчких цркава Панагија Ликодему или Св. 

Харалампија у Каламати (M. G. E G. 211 и 254, fig. 115). Слично овим орнаменту 
резаноме у опеци код Грка налази се у орнаментици Пећке Патријаршије. 

335 Atti V congresso internationale di studi bizantini, Roma, 1940 — XVIII, Bet 
tini, Origini della decorazione ceramoplastica bizantina, стр. 29. 

338 Heinrich Decker, Ialia rolanica, Wien und Mûnchen, 1958, стр. 318, сл. 165; стр. 318, сл. 

166—7; 312, сл. 124 и стр. 304, сл. 64. 
337 Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin I, Paris, 1925, стр. 424. 
338 Cabrol et Leclerque, Dictionnaire d'archéologie chrétienne, Paris, 1924, т. II, 

col. 586—589; Ibidem, 1925, t. XII, col. 888, 889, Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, 1910, 

Paris, pl. 162—163. 
339 Каже Allatius, писац из седамнаестог века, у свом делу De templis Grae 

corum recentioruim ecclesiae, у коме излаже De Narthece veteris, Cologne 1645, пo 

цитату W. De Gruneisen Sainte Marie Antique, Rome MCMXI, стр. 454; види и: F. 

Fichtner, Wandmalereien der AthosKlôster, Berlin, 1931, стр. 19. 
340 Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, Paris, 1877, p. 492. 
841 Ca којом ce сусреће y студеничком типику. 
842 Налази ce y типику архиепископа Никодима. 
843 Као што се види у „Животима краљева и архиепископа српских", Даничићево издање 1866, 

стр. 266. 
844 Историја Срба I, 1952, стр. 296. и књ. II, стр. 223. 
845 По Вуку, у Срему je то „женска црква", односно простор одређен за жене, kao locus 

feminarum in ecclesia (Вук. Ст. Караџић, Српски рјечник, Бгд, 1898, 

III издање, 596.). 

346 Реч ,,лити“ означује молитве, одржаване сваке суботе у нартексу. Види: 

В. Петковић, Жича, Старинар 1906, стр. 180, напом. 41. 
347 G. Millet, E. grecque, Paris 1916, стр. 122; Ch. Diehl, Manuel. Paris 1910, 

717, наводи да се први пут јавља на Хиландару крајем XIII века. J. Ebersolt, 

Monuments d'architecture byzantine, Paris, 1934, стр. 81. 
848 Byzantinische Zeitschrift V, J. Strzygowski, Nea Moni auf Chios, стр. 144. 
849 Ch. Diehl, Manuel, Paris, 1910, p. 26, 27, fig. 1 et 2, што видимо на Kalb Luzehu и Der 

Turmaninu. 
350 G. Millet, E. G., p. 122. Међутим, на јерменским базиликатним и крстообразним решењима 

су карактеристични отворени портици нижи од грађевине 
и често диспонирани са трију страна, остављајући само источну страну цркве 

слободну. 
351 К. Јиречек. Историја Срба II стр. 224. Аутор цитира називе овог дела 

грађевине употребљаване у Дубровнику под именом »praeambukim« или »volta«. 
852 H. П. Кондаковь, Памятники христианского искусства на АвонЬ, С. Петербург!», 1902, стр. 

29; др Вл. Петковић, Жича, стр. 141—181, Старинар 1906; G. Millet, Ecole grecque, Paris, 1916, стр. 

119 и даље; H. Brockhaus, Athos Klôstern, Leipzig, 1924, стр. 15; M. Васић, Жича и Лазарица, Бгд, 

1928, стр. 80; Ђ. Бошковић, Проблеми српске средњовековне архитектуре, СКГ 1. маја 1934, стр. 47; 
Др Л. Мирковић, О иконографији мозаика изнад царских врата у нартексу цркве Св. Софија у 

Цариграду, Старинар IX—X, 1958/59, стр. 93. 
353 Наведена дела 
354 Ibidem 
856 В. Петковић, н. д., стр. 176. 
356 В. Петковић, н. д., стр. 174—187. 
857 Као што je на источном зиду спрата нартекса св. Кристина са још 

једном непознатом светитељком (види: G. Millet, La peinture du moyen âge en 

Jougoslavie, Fasc. I, Paris, 1954, стр. VIII, pl. 12,2) или као што су у источним нишама нартекса 
наизменично смењиване фигуре двеју светитељки са по два светитеља (види: Ђ. М. Зиси, Св. Софија у 

Охриду, Старинар 1931, стр. 128). 
858 Св. Климент у Анкири je имао два степеништа на бочним странама нартекса која су водила 

на спрат, где су била резервисана места за жене. Види: 

CabrolLecleroq, Dictionnaire, IV, col. 2341. 
359 У јужној капели су сцене: „Транслације моштију св. Стефана, Митрофана и Григорија" и 

„Транслација моштију св. Стевана, Димитриија и Ђорђа". Види: G. Millet, La peinture. . .  fasc. I, pl. 

591 и 2. У северној се налази смрт Саве јерусалимског. 

зев G Millet, La peinture. . .  fasc. II, стр. X, pl. 59. 
861 1958. године, арх. J. Нешковић je вршио ископавања y овој грађевини и успео да констатује 

у југозападном углу цркве гробницу ктитора монаха Давида. 
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362 1960, године, проф. Ђ. Бошковић, у сарадњи са П. Мијовићем историчаром уметности, 

сондирао je у обема бочним капелама и констатовао да je у овим 

просторима вршено сахрањивање. Екипа je наишла и на гробницу Теодоре, која 

je већ раније ископавана и добрим делом разнета. 
363 Ниje искључено да je у ову сврху коришћен и Милешевски ексонартекс, 

будући да су 1959. године арх. Јован Нешковић, Рајко Николић, историчари уметности и Света Мандић, 
сликар конзерватор, (оба службеници Републичког завода за заштиту споменика културе Србије), 

откопали у североисточном углу наводно Савину гробницу, идентификујући je на основу угребаног 
записа у фрески 

на источном зиду овог простора. О овоме види: К. Јиречек-Радоњић, И. С, II, 

стр. 69. 
364 В. Петковић, н. д., стр. 185. 
865 Арх. С. Ненадовић (Студенички проблеми, Саопштења III, 1957, стр. 27) je сондирајући у 

Родослављевој припрати, у југоисточном углу откопао супструкцију темеља крстионице по којима се 

види њен првобитни положај испред Богородичине цркве. Данашње место je добила тек после 

дограђивања ексонартекса. 
366 Др В. Петковић (Преглед цркава ; . . ,  стр. 82) сматра да ова композиција припада најстариjем 

живопису нартекса, мада ми се чини да су je радили исти сликари који су живописали и наос. У ово нас 

уверава и та околност, што je композиција изостала у иконографији наоса и изгледа као намерно 

резервисана да буде сликана у ексонартексу. Није искључено да je и овде поновљен случај са 

Богородичине цркве у Студеници, тј. да je крстионица стајала најпре испред цркве и да je обухваћена 

ексонартексом тек пошто je овај дограђен. О положају крстионице у грачаничком ексонартексу види: G. 

Millet, Recherches sur l,iconographie de l'évangile, Paris, 1916, pl. 198, fig. 172. Аутор сматра да je 
била испред композиције „Христово крштење". 

867 Ђ. Бошковић, Манастир Дечани, Бгд, 1941, стр. 104, т. I и XV. У даниловом ексонартексу у 
Пећи крстоницаје померена према југозападноме углу да не 

би сметала комуницирању преко бочних јужних улазних врата.  
368 В. Петковић, н. д., стр. 184. 
869 После Раванице, Љубостиња je изгледа добила бочни северни улаз у  наос једновремено зидан 

по угледу на Лазареву грађевину. Сем тога, њен нартекс je подигнут истовремено са наосом. На 

Манасији je компликованији случај. По Ђ. Бошковићу (Манастир Манасија, Бгд, 1928, стр. 26) нартекс 

Манасије je млађи и то највише десетак година од наоса, уколико деспот Стефан ниje само њега дозидао 

уз једну старију грађевину (Ђ. Б., Проблеми српске средњовековне архитектуре, СКГ, 1. маја 1934, стр. 

52). За време конзерваторских радова на Манасији 1959, арх. С. Ненадовић je сондама на споју јужних 

темеља грађевине констатовао да ce темељи нартекса прислањају уз темеље цркве, а да се у горњим 
зонама фасада изнад сокла камена оплата превезује. На основу овог податка се може заиста помишљати о 

млађем пореклу камене оплате. 
370 М. Васић, Ж. и Л, стр. 80. ; 
871 Превод Никодимовог типика налазио се као рукопис заведен у Народној библиотеци (под бр. 

402), али данас више не постоји. Изгорео je приликом немачког бомбардовања Београда 1941. Види: 

Atti dell VIII corugresso di studi Bizantini, vol. VIII, L. Miriković. Ein Typikon des serbischen 

Erzbischof Nikodemos. 
372 Проблеми српске средњовековне архитектуре, Питање нартекса и ексo нартекса, скица за 

једно истраживање, СКГ, 1. маја 1934, стр.; 47—52. На ширем 

византијском подручју порекло и анализу ових делова грађевина дао je G. Millet, 

L'école grecque, Paris, 1916, стр. 119124, 150 и 165. 
373 M. Васић, Жича и Лазарица, Бгд, 1928, стр. 46. 

874 Ову Васићеву поставку Ђ. Бошковић (opus citatum, стр. 48) je већ оповргао чињеницом 

која указуje да je знатно раниje подигнут ексонартекс у Студеници: Поред тога, архиепископ Никодим 

je убрзо, две до три године по проводу 
типика Саве јерусалимског, саградио северну цркву Св. Димитрија у Пећи и то 
без нартекса. Не треба заборавити да су пре Никодимовог типика подигнути и 

ексонартекси у Жичи и Милешеву.  

875 Тако, на пример, ексонартекс Жиче je изгледа подигнут још за Савиног 

живрта (Ђ. Б., Ibidem, стр. 48). Интересантни су и важни најновији подаци о ексонартексу Милешева на 

коме je истраживачке радове 1958. изводио арх. J. Нешковић. Још непубликовани материјал аутор ових 

радова ми je љубазно ставио на 

коришћење. После ових испитивања може се поуздано констатовати да су, пре 

него што je црква живописана, дозидани: ексонартекс, обе просторије пратезиса 
и ђаконикона и зазидани бочни двојни отвори на нартексу. Тек по живописању 

цркве пробијен je преградни зид између нартекса и наоса. Бочни двојпи отвори ; 
на старом нартексу, који су се испитиваоцу указали испод спољњег млађег слоја 

малтера, зазидани су пре рада Сликара, о чему сведочи живопис са унутрашње 

стране. Ово je најарахичнији елеменат који претходи каснијој појави моравских  

отворених нартекса.  
376 В. Петковић, Ibidem, стр. 181. 
377 H. Мавродинов, н. д. стр. 133 и даље. 
378 Црква Св. Димитрије код Белеса, са нартексом и кулом звоником je подигнута тек на 

почетку друге половине XIV века. 
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979 По Ђ. Бошковићу (Арх сред, века, стр. 136) црква je саграђена 1341, док je нартекс дозидан 

до 1349. 
380 G. Millet, École grecque, стр. 119. 331 

Ibidem, сл. 23, 24. 382 Ibidem, стр. 122. 383 

Ibidem, стр. 122. 
384 Изузетак чине само неке цркве, као Сабор Спаса преображенског у Чернигову из прве 

половине XI века(И. Грабарь, н. д. стр. 150), Успенски сабор кијевско Печарске Лавре, Сабор 
Димитријевског манастира у Кијеву и црква Св. 

спас код Кијева (H. Брунов, н. д. стр. 28). Код грађевина владимирско суздалске 

школе, нартекс je још ређе у употреби. 
385 На пример, Св. Андреја са Кризиса (Коџа Мустафа џамија) из VII века 

или црква Св. Теодосије (Ђул џамија) с краја IX века. Види: J. Ebersolt et A. 

Thiers Les églises de Constaniople, Paris, 1913, pl. XIX и XXVII. 
386 G. Millet, Ibidem, стр. 124. 
387 Приземље ексонартекса je наjпре конципирано у облику отворених портика на аркадама 

између стубаца, али су приликом живописања цркве ови широки, монументални отвори зазидани и 

преко зазиданих површина израђен живопис. 
388 Рад. Грујић у Гласнику СНД, XV—XVI, 1963, стр. 83; М. Пурковић ставља завршетак 

зидања цркве у другу половину 1315. године, Гласник СНД XXI, 

стр. 166; Ђ. Бошковић, Арх. ср. века, стр. 300. 
889 В. Н. Лазарев (История византийской живописи. Том I, Москва, 1947, стр. 238), грачанички 

живопис датује око 1320. 
390 В. Петковић, Преглед црквених споменика. . . ,  стр. 76, G. Millet, L'ancien art serbe, Paris, 

1019, p. 109—110. 
891 Ђ. Бошковић. Арх. средњег века, Бгд, 1927, стр. 291; Граченица, св. 1, издање Друштва 

пријатеља старина, стр. 9 ;  L,art byzantin chez les Slaves IV, Paris, 1930, Staro Nagoričino et 

Gračanica, p. 210. 

392 Резултати испитивања сведоче о следећем: да су спољни обимни зидови 

перфорирани двојним аркадама, управо, остаци првобитног отвореног ексонартекса, да су они снажни 

ступци у унутрашњости млађи, пошто се оба на источној 

страни наслањају на слој живописа првобитног ексонартекса и да je зазиђивање најзад извршено за 

време патријарха Макарија 1570 године (Види Ђ. Бошковић, А. с. в., 1957, стр. 291 сл. 396). Поред 

архитектуре, податак о оваквој хронологији пружају сачуване партије најстаријег живописа у свом делу 

грађевине 

који се везује за живопис цркве, о чему je већ раније писао В. Петковић (Преглед 

цркава. . . ,  стр. 82) ; то ми je у разговору потврдио и Др. В. Ђурић. Подлога фреско 
малтера композиције „Крштење Христово" на источном зиду са јужне стране, на 

самом југоисточном углу прелази на стубац старог ексонартекса, док се с друге 

стране подвлачи испод југоисточног пилона. Исти случај показала су и испитивања на одговарајућим 
спојевима у северозападном углу. Сем ових постоје низ 

других података, на основу којих се могу готово идентификовати исте руке градитеља зидара и 

скулптора, чији се удео види на Даниловом ексонартексу у Пећи, 

око осам година доцније. На обема грађевинама je примењена иста техника зидања са по једним до два 
реда опеке које су смењиване са по једним редом неправилно обрађеног камена. Поред тога, пада у очи 

иста концепција бифоралних 

отвора, па чак и појединих елемената у њима, нарочито исти начин обраде капитела са листовима на 
угловимиа као и октогоналних колонета. 

393 Даничић, Животи краљева и архиепископа ерпских, 1866, стр. 370. 

394 G. Millet, La peinture du Moyen âge en Yougoslavie, fascicule II Paris, 1957, 
pl. X, датира овај живопис око 1346. 

395 Што je већ раније залазио А. Дероко. Види: L'art byzantin chezles Slaves IV, Paris, 1930, 

Les deux églises des environs de Ras, pl. 139, fig. 50 и 52 и од истог аутора, Нов прилог за 

рестаурацију изгледа Сопоћана, Гласник СНД III, 1928. стр. 97—99. 
396 В. Петковић, Манастир Жича, Старинар, 1907, стр. 118. 
397 Ђ. Бошковић, Проблеми српске средњовековне архитектуре; Питање 

нартекса и ексонартекса, СКГ, 1. мај 1934, стр. 48. 
398 Ђ. Бошковић, Ibidem 
399 Види: план основе Ђ. Бошковића, Арх. сред, века, Бгд, 1957, сл. 384. 
400 М. Васић, Ж. и Л. стр. 45. 
401 После напада Дрмана и Куделина, манастир Жича се ниje тако брзо 

опоравила. 
402 В. Петковић даje податке да су на Обнови Жиче радили архиепископи 

Језстатије II Сава III, Никодим и Данило II (Преглед црквених споменика. . . ,  

стр. 119). 
403 Истина, за Бањску се зна да je била епископска столица пре Милутинове 

обнове, каже В. Марковић (Православно монаштво, стр. 92). М. Васић, (Ж. и Л. 

стр. 66) наводи да je Данило II био и епископ и архитекта Бањске. 
404 На пример: на Пантократору. 
405 На цркви Самара у Месини, са отвореним тремом и звоником изнад 

средњег травеја (G. Millet, E. G. fig. 88). На исти начин решен отворени портик, 

налази се на манастиру Бањи код Прибоја, само без звоника, ади није искључено 
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да je и овде постојао, па je касније срушен. За ову претпоставку служе неке индиције на фотоснимку 

публикованом у „Искри", 1903. 
406 На цркви манастира Есфигмена, према цртежу Барскога из 1744, виде се отворени портици са 

звоником у осовини грађевине, веома слични онима на Љевишкој (G. Millet, E. G., fig. 66). 
407 Отворени ексонартекс налази се на цркви Св. апостола, само je млађи од Љевишког, а 

подигнут истсвремено са ексонартексом Св. Софије охридске. Исто тако, налази се и на Теотокосу и Св. 

Илији (Nea Moni). 
408 Као нартекси („лити") Лавре, Ивирона, Хиландара, затим цркве Дионисију, Григорију, 

Ксенофона, Кутлумуса итд. 
409 Св. Илија (Nea Moni, Ески cepaj). 
410 Спрат су имали и ексонартекси Љевишке, Св. Софиje у Охриду, Жиче 

и Сопоћана. 
411 В. Марковић, Православно монаштво. . . ,  Ср. Карл., 1920, стр. 89. 
412 Данашња црква са нартексом и отвореним портиком je обновљена за 

време краља Стефана Уроша III Дечанског и дабарског епископа Николе III, 

1329 (Љ. Стојановић, Записи..., I, стр. 25; В. Ћоровић, Обнова манастира Бање, 

Старинар IV, 1926/27, стр. 223—224; А. Дероко, Архитектура у средњовековној Србииј, БГД, 1953, 

стр. 157; Ђ. Бошковић (Архитектура средњег века, Бгд, 1957, стр. 

291) ову грађевину датира између 1321. и 1331. године. 
413 Ђ. Бошковић, Арх. ср. века, стр. 283; А. Дероко, Арх. у средњев. Србији, 

стр. 60, обе грађевине датирају између 1347. и 1352.  
414 Ђ. Б., н. д., стр. 136; А. Д., н. д., стр. 181. 
415 Датирано по Ђ. В., н. д. стр. 136. 
416 Старинар 1932, Ђ. Бошковић, Белешке са путовања, стр. 103. 
417 Ђ: Б. Арх. сред, века, стр. 138. 
418 В. Марковић, Православно монаштво, Ср. Карл., 1920, стр. 121. 
419 А. Д., Арх. у средњој. Србији, стр. 184. 
420 Старинар 1932, Ђ. Б. Белешке са путовања, стр. 105; Народна енциклопедија: „Велешки 

манастир св. Димитрија". 
421 А. Дероко, На Светим водама Лима. Гласних СНД XI, 1932, стр. 134, сл. 21. 
422 Ђ. Бошковић у својој краћој, веома темељној анализи завршетка нартекса Св. Николе, 

предлаже три могуће варијанте од којих издваја као највероватније прву и трећу. Види: Рушевине Св. 

Николе у комплексу грађевина манастира Св. арханђела код Призрена, Гласник СНД XI, 1932, стр. 

231—233. 
423 Бањска, изузетно, нешто касније добија две куле са западне стране, 

иако се у доба њеног зидања подижу нартекси искључиво са једном кулом. Ова 

грађевина je подигнута као краљевски маузолеј. Грађена je под утицајем традиција рашке школе. 
424 Б. Вуловић, Црква светог Николе код Куршумлије, сл. 1, 4 и 13, Зборник 

архитектонског факултета III, 1956/57, св. 7. 
425 М. Васић, Архитектура и скулптура у Далмацији, Београд, 1922, сто. 

107—111. 
426 Једну кулу на западној страни има и црква Богородице Крајинске на 

Скадарском језеру, која je у XV веку била седиште Зетске епископије. Види: В. 

Петковић, Преглед црквених споменика, стр. 37; Ђ. Бошковић, Извештај и кратке 

белешке са путованьа, Старинар VI, 1931, стр. 165—167. 

427 Арх. Сл. Ненадовић, Шта je краљ Милутин обновио на цркви Богородице 

Љевишке у Призрену, Старинар V—VI, 1954/55, стр. 205—225, сл. 3, 4 и 25. 
428 Рад. Грујић, Прва штампарија у Јужној Србији 1539. године, Гласник 

СНД XV—XVI, 1936, стр. 85, сл. 2. На дрворезу je приказана кула дрвене конструкције, која je 
подигнута на остацима старе, оригиналне куле. 

429 Ђ. Даничић, Животи краљева и архиепископа српских, стр. 283. 
430 П. Поповић, Западно кубе Цркве цара Лазара у Крущевцу са две необјављене слике из 

половине прошлога века, Старинар IV, 1926/27, стр. 229—233. 
431 М. Васић, Жича и Лазарица, Бгд., 1928, стр. 125. 

ских факултета IV, 1957/58, св. 3, стр. 6, сл. 7, приказуje калк последњих остатака 
482 Ђ. Бошковић, Кубе над припратом манастира Каленића, Старинар V, 

1928/29 и 30, стр. 172. 

483 Đ. Bošković, Le narthex de Cosia avait — il un étalge supеrieur, Bulétinul 

comisiunii monumentelor istorice, JulieSeptembre 1934, anul XXVII, fasc. 81, 
стр. 23—24. 

484 Конзерваторски радови на Новој Павлици, Саопштења I, 1956, стр. 49. 
435 Б. Вуловић, Конзерваторске белешке са терена, Зборник архитектонских факултета IV, 

1957/58, св. 3, стр. 6, сл. 7, приказује калк последњих остатака 

ктиторске композиције. Копија je узета 1952. Данас нема никаквих видних трагова ове фреске, која je 
ишчезла услед кише и снежних падавина. 

436 Ђ. Бошковић, ар, cit., Старинар 1933/34, Белешке са путованьа, стр. 283, 

сл. 9. 
437 Види планове Ђ. Бошковића, Гласник СНД, XI, 1932, сл. 1. стр. 232 и 

А. с. в. стр. 138, сл. 182. 
438 J. Ebersolt et A. Thiers, Monuments de l'art byzantin III, Les églises de 

Constantinople, 1913, pl. LUI; и Ђ. Бошковић, Архитектура средњег века, 1957, 

стр. 150 а. 
439 J. Ebersolt et A. Thiers, Ibidem, pl. XXXVIII. 
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440 Monuments.  de l'art  byzantin, IV, 1918, Diehl, Tourneau et Saladin, Les monuments 
chrеtiens de Salonique, 199, pl. LXII, LXIII.  

441 Изузетно под утицајем тешких прилика при обнови, избегао je извођење кубета. Уместо њега, 

Стефан  je по целој дужини средњег брода поставио полуобличасти свод, што му je било лакше и 

једноставније за извођење. 
442 G. Millet, L'ancien art serbe, Paris. 1919, стр. 149. 

443 Тим поводом, у својој студиjи (Жича, Старинар 1906 стр. 143) 

цитира П. Успенскога (Первое путешествие вь Aθonскie монастыри и скиты II, 1, 

Kieв 1877, стр. 9) и Н. Кондакова, н. д. 1902, стр. 38. 
444 Ђ. Б. Архитектура средњег века, стр. 294, нап. 81 
445 Ђ. Бошковић, Ibidem, стр. 294; Љ. Караман, Неколико запажања о српској архитиектури, 

Анали Хисторијског института у Дубровнику IV—V, Дубровник 1956, стр. 66. 
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454 Наравно, у току излагања M. Васић je напустио ову своју поставку, да би 
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495 Св. Радојчић, Старе српске минијатуре, стр. 6. и од истог писца, Српске 
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мишљење да се скулптоване розете у српској архитектури не могу ни замислити 

без утицајa Приморја и његовог посредовања. 
566 др В. Ђурић, Настанак градитељског стила Моравске школе, Зборник за ликовне уметности 

1, Н. Сад, 1965, стр. 35—68. 
567 Неколико запажања о српској архитектури, Анали Хисторијског института ЈАЗУ у 

Дубровнику, IV—V, 1956, стр. 49—69. 
568 Е. Drioton, Boiseries Cоpte de style pharaonique, Bulletein de la S. A. C, 1958—60, инв. 

бр. 3532. 
569 A. A. С, стр. 150. 
570 Revue de lart chretien, 1898, p, 188, pl. XII. 
571 A. Hamilton, Byzantine architecture and decoration, London, 1933, стр. 111, 

сл. 36. 
572 F. Mesesnel, Mittelalterische figurale Skulpturen im heutigen Sudserbien, 

Atti del V congresso internazionale di studi byzantini, Roma, 1940, стр. 257—265. 
573 Види: H. П. Кондаков, Македонија, 1909, стр. 236, т. III, F. Mesesnel, 

Средњовековни споменици у Охриду, Гласник СНД, XII, 1933, стр. 157. Уколико 
их Кондаков добро датира на крај XIII века, мада ми изгледа, на основу прецизног резања и живе 

интерпретације мотива, да могу да буду и нешто млађа. 
574 Види D. A. Chr. IV, 1921, стр. 1917. 
575 Ibidem, 1952, стр. 2473.  
576 H. Decker, Italia romanica, Wien und Munchen, 1958, стр. 201. 
577 Dr H. Wilde, Brassa, Berlin, 1909, стр. 128, сл. 196, y издању Beitrage zur 

Bauwissenschaft,„Heft 13. 
578 D. A. Chr. XIII, 1937, стр. 135. 
579 Et. Drioton, Ibidem, t. XV, pl. VIII. 

     580 J. Strzygowski, В. A. E. II, сл. 674, 79, 87, 89. 
581 Далеко јаче везе са оваквим распоредом украса осећају се у пластици 

цркава Владимирско-суздалске области у Русији. 

582 Аутентични текст натписа исписан црвеним словима у фреско техници на северном зиду 

донжон куле, такозване Лазареве куле. 

583 Не треба заборавити да je манастир Раваница уживао огромна феудална добра. О томе 

сведочи препис хрисовуље са почетка XVII века. Још каснији препис (који се чува y библиотеци 

манастира под инв. бр. 223, направљен 22. априла 1768, за време проигумана Стефана) бележи да je 

манастир имао 148 приложених села, 5 панађура, 3 скеле на Морави, а од мајдана сабирао 150 литара 

сребра годишнье (види сл. 5).  
584 Овај вредни и предузимљиви човек je 1844, за време А. Карађорђевића, 

када je било донето прво начелно решење о оправци манастира Раванице (Државни архив СР Србије у 

Београду, акт под ознаком ФVI86/1844), У комисији 

образованоj при Високославном попечитељству просвештенија, био одређен, за 

надзорног члана за рестаураторске радове на цркви. Касније су радови на изградњи конака извођени 

углавном помоћу руском (J. Веселић, Опись монастира у 

Срби I, стр. 49). 

585 Универзитетска библиотека у Болоњи, Збирка грофа Марсилија, Сло 

венски рукописи, № 103, стр. 115, 1 232r234r. 
586 Споменик Српске краљевске академије наука, бр. III, стр. 83—84. 
587 Др В. Р. Петковић, Манастир Раваница, Бгд, 1922, стр. 6. 
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588 Ови радови, које сам водио као надзорни архитекта Завода за заштиту 

и научно проучавање споменика културе СР Србије, извођени су 1956. и 1957. 
589 F. Kanitz, Serbien — Leipzig 1904, стр. 271, цртеж из 1887. и F. Kanitz, 

Византијски споменици по Србији, Беч. 
590 Све до бегства монаха које je обухватио талас Арсенијеве сеобе 1689. 

године, црква je била сачувана у првобитном изгледу. Те године, раванички 

житељи су напустили манастир који je остао без иједног монаха, пуних 30 

година. У том периоду срушена je Лазарева припрата, а са цркве je опљачкано 

олово. Поред тога, незаштићена грађевина je страдала од времена и непогода. 

Ближи опис тадашњег изгледа манастира дао je јеромонах Стефан који je на 

повратку угледао рушевине (Љ. Стојановић, Записи и натписи I, 2066). Овај 

предузимљиви даскал, једини од преживелих раваничких јеромонаха, када се 

вратио натраг, одмах jе предузео оправку цркве и о тим радовима оставио натпис 

на постољу централног кубета са јужне стране. Радеви предузети под руководством Стефана извођени 
су, строго узевши, доста примитивно, без рестаураторских 

тенденција, али je ипак колико су прилике дозвољавале, извршена заштита 
цркве од даљег пропадања. 

До конзерваторско рестаураторских радова 1957. и 1958, кровни покривач je био положен на 

дрвену подлогу. Овај начин покривања први je извео јеромонах Стефан. Подаци млађег датума говоре 

да су препокривања извођења и за време игумана Дионисија Поповића 1844 (Државни архив СР Србије 

у Београду, акт заведен под шифром ФVI86/1844). Најзад, око 1910, извршено je још једно 

препокривање лимом аустријске фирме Teschen. 
Радови извођени нестручно и у разним етапама, умногоме су изменили првобитну игру кровова. 

Подужни краци крста и бочни нижи делови били су покривени двосливном кровном конструкцијом, док 

су надзици, који истичу крстообразно решење у крововима, били порушени. Централно кубе и четири 

мала кубета добили су надзитке, те je на тај начин жива ондулациона линија крова замењена равном 

октогоналном линијом. 

591 Детаљне петрографске податке о структури камена дала ми je инж. Душица Вуловић, геолог, 
стручњак Геолошког завода СФРЈ у Београду. 

592 исти мајдан Лазар je користио за грађење Лазарице, a касније je експлоатисан и за подизање 
Каленића. 

593 Као што je случај на Св. Николи куршумлијском. 
594 До данас у целини очувани део сокла налази се у нартексу уз западни 

зид наоса. На осталим местима, са спољних страна, унуиштен je 1899, када je замењен данашњим од 
црвеног пешчара, који без икакве логичне везе обухвата 

цркву заjeдно са Стефановим нартексом. Поставио га je тадашњи старешина 

архимандрит Јосиф (Чед. Марјановић, Раваница, Темнићки Зборник, III, 1936,116). 

Том приликом je испред улаза у нартекс са западне стране израђена мозаична 

калдрма ситног разнобојног облукта у којој je декоративно исписана 1899. година. 

595 у току конзерваторско рестаураторских радова на цркви, 1957, кубету 

je враћен првобитни изглед, а главно и северозападно мало кубе, због сумњивих 
пукотина морали су бити утегнути армиранобетонским прстеновима, који су 

постављени у висини ослонаца калота, а маскирани озупчаним венцима. 
596 Тек касније, када je за време сеобе под Арсенијем 1690. братство напустило манастир, овај 

споменик je опустео и тридесет година остао без стараоца. Неоспорно, тада je са цркве опљачкано 
олово, а припрата срушена (Љ. 

Стојановић, Записи и написи, III, 5302). 
597 Проф. А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, 1953, 

стр. 60, 153. и 217) наводи да су кроз наш средњи век 

монументалне црквене грађевине биле углавном покриване оловом, само, док je 
у рашкој групи споменика покривање извођено преко дрвене оплате, у косовскометохиској, македонској 

и моравској групи грађевине су покриване оловом 
директно преко сводова. 

598 Државни архиви, документа заведена под шифром ФVI86 из 1844, у 

извештају бр. 19, je игуман Дионисије Поповић упутио Високославном попечитељству просвештенија. 
599 Из овога ниje тешко извући закључак да je концепција петкуполне 

грађевине преузета са Милутинових споменика, да je исто тако невешто интерпретирана као и раниje, и 

да je примењена на штету конструктивне логике, у 
циљу постизања спољашњег ефекта за којим се у овој градитељској епохи очигледно тежило. 

600 Оригинални делови старог сокла могу се видети још у нартексу. 
601 За време радова на цркви ово се могло констатовати на многим опекама 

на којима су се одржали трагови боје, нарочито у поткровљу данашњег нартекса, 
у његовој унутрашњости испод обијеног малтера, на соклу и на северозапдном 

углу цркве. Изгледа да je боја употребљавана како ради постизања јачег полихромног ефекта, тако и 
ради заштите опеке од влаге. У првом случају приликом 

рада, и поред највеће пажње мајстора, да спојнице изведе што чистије, дешавало 

се да малтером пређе и на уграђивани материjал, ради чега се враћао и освежавао боју опеке. Сем тога, 

састав боје изгледа да je справљан са неком врстом уља, 

које je продрло у порозну опеку и штитило je од атмосферилија. 
602 Не могу да обиђем и ову напомену. Посетилац, који ујесен дође у манастир, уживаће у реткој 

колористичкој слици, негде пред крај дана при заласку 
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сунца, када се црква, уоквирена огромним крошњама кестенове шуме, купа у дифузној светлости боје 
старог злата сасушеног лишћа и када сама трепери у топлим тоновима својих фасада. 

603 Као најсигурнији доказ овоме може да послужи налаз црвеног краплака 

на опеци првобитног сокла која je била врло рано покривена супструкцијама северног зида касније 
дозиданог Лазаревог нартекса на споју са западним зидом 

цркве. 
604 Љ. Стојановић, Записи и написи, књ. III, 1905, 5307. 
605 Др Влад. Р. Петковић, Манастир Раваница, Бгд, 1922, стр. 14. 
606 На основу ових података je омогућено датирање северних врата на 

западном зиду цркве о чему ће бити више говора у поглављу о ширем и комплекснијем решавању 

питања доградње Лазаревог нартекса. 
607О  овоме иначе старијем нартексу, биће речи после одељка о новиjем, Стефановом нартексу. 

Мада би било логичније у излагању ићи хронолошким редом и писати најпре о ранијој доградњи, ја сам 

учинио обрнуто због тога што се данас, прилазећи грађевини, суочавамо прво са оним што je пред нама. 

О старијем нартексу се у научној литератури до данас, знало само да je постојао, а време доградње, 

архитектонске форме и облици пластике, нису били познати. Тек после архитектонско археолошких и 
конзерваторских рекогносцирања и сондажних испитивања темеља, зидова и живописа откривени су 

многи нови подаци. У студији je задржан редослед научноистраживачког поступка и метода 

примењеног на самом терену, тако да се најпре упознаје са оним што je пред нама, па тек са оним што 
објекат скрива. 

608 На личност овог предузимљивог раваничког јеромонаха узгред се осврнуо Младен Лесковац, 

(Српска књижевност у Војводини до Велике сеобе, Војводина, књ. I, Нови Сад, 1939, 438 и 439), a 

детаљнији приказ дала je др М. Ћоровић-Љубинковић (Даскал јеромонах Стефан, Рад војвођанских 

музеја, Нови Сад, 1956, стр. 73—80). 
609 Натпис je погрешно публиковао Љ. Стојановић (Записи и натписи, књ. II, Бгд, 1903, бр. 

2399), а исправио га je др Влад. Р. Петковић (Манастир Раваница, Београд, 1922, стр. 14, напомена 

60). За детаљнији опис стања цркве и нартекса види: Љ. Стојановић р. с, књ. III, бр. 5307, са 

опширнијим коментаром др М. Ћоровић-Љубинковић, о. с, стр. 75. 
610 Проф. Пера Поповић (Западни зид манастира Раванице, Прилози, V, 1925) je одушевљено 

писао о лепоти западне фасаде коју нарушава призидани цартекс. Аутор каже да je „несхватљиво како je 

доцније неки архитект имао срца да преко ње зида неестетичну припрату, којом je упропастио све њене 
красоте?". 

611 Љ. Стојановић, о. с, III, 5304, 5, 7 и 8; др М. Ћоровић-Љубинковић, о. с, стр. 75. 
612 Др Влад. Р. Петковић (Манастир Раваница, Бгд, 1922, стр. 32—33) чудном омашком 

наставља да криторсхи модел, који држе Лазар и Милица, нема нартекса уз западни зид цркве. 
Највероватније му се ова грешка поткрала због тога што се ослањао на потпуно произвољни цртеж 

Пашка Вучетића, публикован у истој студији (сл. 19, стр. 44). Види и: Преглед црквених споменика 

кроз повесницу српског народа, Београд, 1950, стр. 272. 

   613 М. Васић, Жича и Лазарица, Београд, 1928, стр. 137. 

614 Ђ. Бошковић, Питање нартекса и ексонартекса, СКГ, 1. V 1934, стр. 51. и 

Архитектура средњег века, Бгд, 1957, стр. 293. 
615 А. Дероко, Архитектура у средњовековној Србији, Београд, 1953, стр. 234. 
616 Др М. Ћоровић-Љубинковић, (о. с. стр. .73), истине да се на Стефанове 

летописне белешке може поуздано ослонити као на сигуран историјиски извор 
коме, чак приписује и извесну књижевну културу. 

617 Љ. Стојановић, о. с, 5305. 
618 Други летопис помера овај догађај за годину дана касније, Гласник 

СУД, XX, стр. 8. 
619 Др Влад. Р. Петковић, Манастир Раваница, Бгд, 1922, стр. 11—14. 
620 Љ. Стојановић о. с. III, 5307. 
621 Ibidem, I, 1895. 
622 После свега тога, манастиру Раваници je добро дошла тако снажна 

фигура као што je био јеромонах Стефан. Крајем XVII и почетком XVIII века 

он je одиграо велику улогу као рестауратор који je из пепела и рушевина подигао 
готово цео манастирски комплекс. Његова заслуга се нарочито огледа у томе, 

што je продужио живот споменику без неких тежих последица по његову оргиналност. Он je био реалан 

човек. Према скромним и оскудним могућностима, уз 

велике напоре и жртве, он je обезбедио цркву од другог, исто тако опасног непријатеља. На цркви која 

je 28 година била препуштена разарачком дејству и 

Турака и атмосферских непогода, најпре je извео рестаурацију цркве, а затим 

обнову нартекса. У ондашњој средини, он je био културан човек. На жалост, још 
непроучена књижевна вредност његових летописа не омогућава да му се одреди 

одговарајуће место у нашој средњовековној књижевности (Др M. Ћоровић-Љубинковић, о. с, стр. 73). 

Поред литерарног рада, Стефан je у обновљеној Раваници 

устројио школу за свештенике у којој je био учитељ, па je по томе и добио назив 

„даскал". 
623 Др Св. Радојчић, Потрети српских владара у средњем веку, Скопље, 1934. 
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024 Занимљиво je да je Стефан конзолу са главом животиње раширених чељусти, постављајући 

je на јужни зид свог нартекса дигао релативно високо. Ово наводи на помисао да je Стефан, пошто je 

добро познавао раниje место оваквог елемента, ишао за тим да га на фасади баш дигне на ову висину. 
625 Др Влад. Петковић, Раваница, Београд, 1922, стр. 5—7. 
626 У доњем десном углу розета je била оштећена и за време ранијих оправки 

неуко рестаурирана. Два фрагмента радијално распоређених елемената двојне 

траке заменила су места. 
627 Орнаментални мотив лозице ниje правилно изведен. На спојници између 

лучних тесаника, других по реду са обеју страна, лозица се не повезује, што je 
уследило грешком клесара, али ова грешка не ремети општу композицију пластике на бифори. 

628 Проф. Ђ. Бошковић, (Дечани, Београд, 1941, стр. 66. и 74), je за сличан 
пример на дечанској пластици нашао изванредно тумачење. 

629 ДАБ, 1844, ФУ186. 
630 То су преостали делови лучних тесаника спремних за широке архиволте 

на угаоним просторима грађевине са северне и јужне фасадне стране или за 

архиволте на забатним странама кракова крста. На пример мотив преплета са 

кубета одговара тачно својим мерама широкој архиволти на западној страни 

северне фасаде. 
631 О овим архиволтама види: стр.                 

632 Тако jе један лучни тесаник, вероватно извађен из рушевина, био уграђен у лук на северном 

краку крста, док je други фрагмент био употребљен на кровном венцу изнад источног прозора главног 
кубета. 

633 Необично важан податак у погледу на начин резања пластике открио 

сам на северноj архиволти; на првом лучном тесанику, у пети лука са источне 
стране. На њему су остали, за читаву половину доње површине намењене за 

декоративни украс, видни трагови цртежа припремљеног за клесарску обраду. 

Остаци цртежа очигледно показују да се мајстор служио цирклом којим je 
угребавао правилне облике кругова или дел ова кружних линија. Међутим, на 
горњој конвексној површини суседног тесаника, пронашао сам такође угребан 

траг цртежа, али изведен: слободном руком, који je накнадно делимично уништен, 

када je тесаник прерађиван за ову архиволту (сл. 25). 
634 Већ поменути лучни тесаник у источној пети архиволте на северном 

забату крака крста, јасно открива поступак по коме je клесар прилазио изради 

камене пластике (сл. 25). Најпре су били припремљени лучни тесаници са равно 
обрађеном чеоном страном архиволте, затим се, вероватно према одговарајућем 

угледном примерку, приступило преношењу декоративног мотива на равну камену површину. При овом 

поступку очигледно je да шаблон ниje полаган директно на камен преко кога би се копирао цртеж, већ 

je цртеж слободно преношен 
на камен уз помоћ чисто геометријских спекулација. Преко већ спремљеног цртежа, угребаног у камен 
металним цирклом приступало се вађењу површина између исцртаних орнаменталних мотива. Насупрот 

томе, исцртани орнаментални 

мотиви су остајали у предњој, тангентној равни тесаника. С обзиром на то да je 
раван позађа обично била у сенци пластичних елемената, на њу се није обраћала 

пажња приликом обраде. Већ при моделовању декоративних елемената пуна 

трака je дељена косим засецањем по њеној подужној осовини на две паралелне 

траке. Тек на крају je извођено засецање њених спољних ивица. Коси зарези 

по осовини траке нису никада силазили до дубине површине позађа за које ce 

држи пластика, већ сy увек били плићи. Међутим, ређи су зарези на спољним 
странама траке са потпуно закошеним бочним ивицама, док су чешћи са делимичним закошењем (сл. 

25). 
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