
































































stefany s(yj)n veliega kneza vlka
vn+k s(ve)t(a)go sumewna nemani. i sÏ| byjw(e) v d(y)ni bl(a)goq(y)stivago krala
n(a)wego +row(a) v lht(o) À̂ . _̂ . Å̂ . ind(i)kta. Ï. go

2

kneÂ knhÂy



kneÂ Stefanos

prhdy aryxiepiskÞpomy. i prhdy kneÂomy G}rgemy. i
prhdy `Þpanomy Stefanomy

kneÂ Stefanos



¤rcon





vÚ
dni kneÂa veliega Mixoila vÚmrh `oupanÚ GrÚdÚ trhbÚjnÚski i vÚ to lhto Âida emou
rakou bratÚ `oupanÚ RadomirÚ

hÂy kneÂy Miroslavy
krysty kneÂaMiroslava

raby
bo`Ï Sthpany MÏroslavy kneÂy xlymyskÏ

velikom} kneÂ} xlymyskom}Miroslavou



i kneÂe svo!

pristav°niki dhlomy

i kneÂe Âem°li svo! i`e nady vlastymi



kneÂa Vlykana, blagoslovi !go, i postavi !go
kneÂa veliyj, i vylouqi !mou Âeml} dovolynou

kneÂy vsemou
Eguptou, i faraon postavi !go vlastelina vsei Âemli

postavi
gospodina domou Fara&novou i kneÂa vsemou ste`ani} !go



Âapony veliega knyÂa xlymskoga Petra
kneÂy veli. Xlymyski. Anydrhi

`Þpanomy Bogdanomy . i
sy `Þpanomy Radoslavomy

krysty kneÂa Andrh|

`Þpany. Radoslavy. siny. kneÂa Anydre| xlmyskago



Stefan kneÂ
Sthfany knhÂy

Stefany Vlkov siny





























sii s(ve)tyji xramy prhs(ve)tyj! d(h)vyj b(ogorodi)ce syzdax i
+krasix v ime +speni| e azy stefany s(yj)n veliega kneza vlka vn+k s(ve)t(a)go
sume…na nemani. i sÏ| byjw(e) v d(y)ni bl(a)goq(y)stivago krala n(a)wego
+row(a) v lht(o) Àˆ . _ˆ . Åˆ . ind(i)kta. Ï. go

prhdy aryxiepisk+pom. i prhdy knezom g}rygemy. i prhdy `+panom stefanom









knez st(e)f(a)no(s)



jsü xsü niü kaü
kraly stefany priemwi Ïnoqeski qiny

gosp(o`)da kral| stefana
vladisavy,





stefany
vl(y)kov(y) s(i)ny stefany knez
sthfany knhzy



Vlyky rodi syjna .v., Dmitra i Stefana. Syzidawe
Stefany crykovy ou Moraqi, xrame ouspenÏa presvetyje bogorodice.

syi `e veliki knezy Vylky rodi Stefana velikoga kneza
samodry`avnago vysexy srybskÏixy zemly i pomorskÏixy i xlymskÏixy. Stefany
`e byjsty vsakimi dobrodetelmi oukraweny blagonravia i krotykixy posobe rodou
xrÏstÏanskomou syzdavy mnogokrasnou} crykvy vsakimi pravoslavnimi
znamenymi oukrawenou} vy ime ouspenÏa prhsvetie bogorodice ou Moraqi vy
louci glagolemie Berisimli vy oupokoenÏe mo‹emy ego, i tou poqivaety nevredimy
i do nin| mo‹i svetÏe.





kraly stefany

… vse bl(a)gi g(ospod)i primÏ prinowenÏe raba svoego |ako `e
primil esÏ i vadovi dve ceti.

… preqista mati b(o)`i| Ï wmne se pomolÏ
x(rist)ou vl(a)d(i)ci da pri(mi)ty maloe potrou`denÏe |ako `e i prve|e.

… m(a)ti b(o)`i| i … mne grewnem
spomenÏ x(rist)ou vl(a)d(i)ce da pri(mi)ty Ï nawe maloe potru`denÏe |ako `e
priely esi vadovi dve ce(ti).



vy x(rist)a b(og)a bl(a)govhrnyj kraly i g(ospo)diny.
stefany s(i)ny velikago kneza vlykana. vyn+ky s(ve)taago sumewna neman!
xtitory s(ve)tago mhsta sego.

sv(e)tyj kr(a)ly stefan(y) s(i)ny velikago
kneza vl(y)kana.



kraly stefany s(i)ny velikago kneza vlykana



kraly stefany vlykanovik

s(ve)tyj kraly stefany

blagoqystiviyj kraly stefany vlykanoviky vynouky
svetago i mÏrotoqivago kral|a sume…na, ix`e bo i do dynysy ixy svetaa telesa
mnogaa m√ra ispou‹a|oty i ischl!nÏa nedou`nÏmy poda|oty



kral!vskoe
zdanÏe



Stefany veliki gospodary vsei serbskoi zemli vastoqnimy i zapadnim
stranamy
dimitria velikago `+pana i stefana, velikago krala i`e sagradi moraq+

seyj`e stefany byjsty neplodn ÷ i vzimae va mesto
sina nikw+ sestriqina svoego, i vazamy em+ `en+ oty vninqeskie zemli, da‹ery
leonovu i vazvede na sany prezviterstva ÷ i ostavi nikw+ popa













kralySte<fany>









knez(y)St(e)f(a)no(s)





kraly Stefany priemwi Ïnoqaski qiny

gosp(o`)da kral| Stefana

Vladisavy











vy X(rist)a B(og)a bl(a)govhr°nyj
kr(a)ly i g(ospo)dinyì Stefany, s(i)ny velikago kneza Vlykanaì vyn+ky s(ve)taa-
go Sume&na Neman! xtitory s(ve)taago mhsta sego

s(ve)tyj kr(a)ly
Stefan(y) s(i)ny velikago kneza Vl°kana













po mnogo lhtex `e bÏsty porouweni







sütyj sume&ny srybyski mÏrotoqacy

sütyj sava aë. arxÏepüspy srybyski

trúdi se ousrydno o sÏixy pisani s¨tyjixy &brazy vy proskom¨dÏ erymonax luka i
Ïerymonax g!rasim

arysenÏe arxÏepüskpy
srypskyj





 S. KoykiŸrhv, H SÒnaxh twn O š apostÊlwn sth byzantin² 
kai metabyzantin² eikonograf¿a, Klhronom¿a 





+ nawe strane nikako nekemo ni ez+ita ni nikoga dr+goga koi bi p+k$
xrüstÏan°skyj &brafi|& na zakon rim°skyji

svrx$ zakona i pravoslavne vhre nawe



kliwar}
sego monastira v$spen| bügordüce



zan! g¨l}ty syzdan°ne !i byjti prh`de velikÏe
cr¨kvi. i po nawastvi inoeziq°nÏix byjs(ty) por+wena da`e do vrhmene sego



&t roda
velikago cara konstantina i eleni



sütyj arsenÏe srybskyj sütyj nikodimy srybskyj

sütyj stefan süny velikago kneza vlkana

sütyj sava sryb°skyj sütyji sava gë. arxÏepüskpy sryb°skyj
sütyjdanÏilydë. arxÏepüskpy sryb°sk° sütyj j&anikÏe eë. arxÏepüskpy

v$ oupoko-
enÏe moïemy ego. i tou poqivaety nevredimy i do nin| moïi svetÏe



sryb°skyj



† †

i vÏi znaete & tom$ dobr(h)

znaete & sem$ dobrh



tyj esi xüs süny büa `ivago



dë.









pamety i`e v$ svetyjxy



+spenÏe süt+m+ Ï&nikie vë. patrÏ|ryx









117

Милка ЧАНАК-МЕДИЋ

АРХИТEКТУРА ЦРКВE МАНАСТИРА МОРАЧEEКТУРА ЦРКВE МАНАСТИРА МОРАЧEКТУРА ЦРКВE МАНАСТИРА МОРАЧEE МАНАСТИРА МОРАЧE МАНАСТИРА МОРАЧEE 
И ЊEНА ПРВОБИТНА СПОЉАШЊОСТEНА ПРВОБИТНА СПОЉАШЊОСТНА ПРВОБИТНА СПОЉАШЊОСТ 

У разматрањима првобитног спољног изгледа морачке цркве Успења Богородице 
изнети су сви подаци на којима је заснована поуздана слика о основним облицима 
и спољним украсима подужног тела грађевине, као и о њеним секундарним дело-
вима. Остале су само неке недоумице у вези с некадашњом структуром куполног 
дела и његовим украсима. Аутор се поново осврће на то питање, претпостављајући, 
поред раније изнетог решења, да је купола на постољу могла имати угаоне лезене 
завршене подстрешним фризом слепих аркадица.

  
Међу српским срeдњовeковним црквама грађeним током XIII вeка, сврста-ђу српским срeдњовeковним црквама грађeним током XIII вeка, сврста-eдњовeковним црквама грађeним током XIII вeка, сврста-дњовeковним црквама грађeним током XIII вeка, сврста-eковним црквама грађeним током XIII вeка, сврста-ковним црквама грађeним током XIII вeка, сврста-eним током XIII вeка, сврста-ним током XIII вeка, сврста-XIII вeка, сврста- вeка, сврста-eка, сврста-ка, сврста-

ним у такозвану рашку градитeљску школу, храм Успeња Богородичиног у Мо-eљску школу, храм Успeња Богородичиног у Мо-љску школу, храм Успeња Богородичиног у Мо-eња Богородичиног у Мо-ња Богородичиног у Мо-
рачи (сл. 1) спада мeђу најрeпрeзeнтативнијe. У скупини цркава рашкe школe нај-eђу најрeпрeзeнтативнијe. У скупини цркава рашкe школe нај-ђу најрeпрeзeнтативнијe. У скупини цркава рашкe школe нај-eпрeзeнтативнијe. У скупини цркава рашкe школe нај-прeзeнтативнијe. У скупини цркава рашкe школe нај-eзeнтативнијe. У скупини цркава рашкe школe нај-зeнтативнијe. У скупини цркава рашкe школe нај-eнтативнијe. У скупини цркава рашкe школe нај-нтативнијe. У скупини цркава рашкe школe нај-e. У скупини цркава рашкe школe нај-. У скупини цркава рашкe школe нај-e школe нај- школe нај-e нај- нај-
грандиознијe су владарскe задужбинe, а морачка црква за њима нe заостајe ниe су владарскe задужбинe, а морачка црква за њима нe заостајe ни су владарскe задужбинe, а морачка црква за њима нe заостајe ниe задужбинe, а морачка црква за њима нe заостајe ни задужбинe, а морачка црква за њима нe заостајe ниe, а морачка црква за њима нe заостајe ни морачка црква за њима нe заостајe ниe заостајe ни заостајe ниe ни ни 
градитeљским програмом ни вeличином. Ова истраживања показаћe да сe онаeљским програмом ни вeличином. Ова истраживања показаћe да сe онаљским програмом ни вeличином. Ова истраживања показаћe да сe онаeличином. Ова истраживања показаћe да сe оналичином. Ова истраживања показаћe да сe онаe да сe она да сe онаe она 
мeђу њих сврставала и упeчатљивом спољашњошћу.eђу њих сврставала и упeчатљивом спољашњошћу.ђу њих сврставала и упeчатљивом спољашњошћу.eчатљивом спољашњошћу.чатљивом спољашњошћу.

Програм рашких цркава XIII вeка поступно јe постајао свe сложeнији затоXIII вeка поступно јe постајао свe сложeнији зато вeка поступно јe постајао свe сложeнији затоeка поступно јe постајао свe сложeнији затока поступно јe постајао свe сложeнији затоe постајао свe сложeнији зато постајао свe сложeнији затоe сложeнији зато сложeнији затоeнији затонији зато 
што су онe, у просторном поглeду, саображаванe литургијским потрeбама којe суe, у просторном поглeду, саображаванe литургијским потрeбама којe су у просторном поглeду, саображаванe литургијским потрeбама којe суeду, саображаванe литургијским потрeбама којe суду, саображаванe литургијским потрeбама којe суe литургијским потрeбама којe су литургијским потрeбама којe суeбама којe субама којe суe су су 
сe током тог столeћа увeћавалe. Прeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскиe током тог столeћа увeћавалe. Прeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимски током тог столeћа увeћавалe. Прeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскиeћа увeћавалe. Прeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскића увeћавалe. Прeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскиeћавалe. Прeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскићавалe. Прeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскиe. Прeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимски. Прeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскиeузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскиузeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскиeти студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскити студијско-eвeргeтидски и јeрусалимскиeвeргeтидски и јeрусалимскивeргeтидски и јeрусалимскиeргeтидски и јeрусалимскиргeтидски и јeрусалимскиeтидски и јeрусалимскитидски и јeрусалимскиeрусалимскирусалимски 
тип богослужeња поступно јe спајан са свeчаним цариградским обрeдима с мно-eња поступно јe спајан са свeчаним цариградским обрeдима с мно-ња поступно јe спајан са свeчаним цариградским обрeдима с мно-e спајан са свeчаним цариградским обрeдима с мно- спајан са свeчаним цариградским обрeдима с мно-eчаним цариградским обрeдима с мно-чаним цариградским обрeдима с мно-eдима с мно-дима с мно-
гобројним химнографским саставима и вeликим хоровима који су пeвали псалмeeликим хоровима који су пeвали псалмeликим хоровима који су пeвали псалмeeвали псалмeвали псалмee 
антифоно. Катeдрални обрeд, у чијој су функцији билe, уз осталe своје намeнe,eдрални обрeд, у чијој су функцији билe, уз осталe своје намeнe,дрални обрeд, у чијој су функцији билe, уз осталe своје намeнe,eд, у чијој су функцији билe, уз осталe своје намeнe,д, у чијој су функцији билe, уз осталe своје намeнe,e, уз осталe своје намeнe,, уз осталe своје намeнe,e своје намeнe, своје намeнe,eнe,нe,e,, 
бочнe пeвницe, прво јe увeдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-e пeвницe, прво јe увeдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ- пeвницe, прво јe увeдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-eвницe, прво јe увeдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-вницe, прво јe увeдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-e, прво јe увeдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ- прво јe увeдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-e увeдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ- увeдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-eдeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-дeн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-eн у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-н у Жичи. Бочне певнице касније су додаванe основ-e основ- основ-
ном тeлу и оних цркава којe нису билe катeдралe, као што је учињено у црквиeлу и оних цркава којe нису билe катeдралe, као што је учињено у црквилу и оних цркава којe нису билe катeдралe, као што је учињено у црквиe нису билe катeдралe, као што је учињено у цркви нису билe катeдралe, као што је учињено у црквиe катeдралe, као што је учињено у цркви катeдралe, као што је учињено у црквиeдралe, као што је учињено у црквидралe, као што је учињено у црквиe, као што је учињено у цркви, као што је учињено у цркви 
Успeња Богородицe у Морачи. Још у стоној цркви Српскe архиeпископијe поја-eња Богородицe у Морачи. Још у стоној цркви Српскe архиeпископијe поја-ња Богородицe у Морачи. Још у стоној цркви Српскe архиeпископијe поја-e у Морачи. Још у стоној цркви Српскe архиeпископијe поја- у Морачи. Још у стоној цркви Српскe архиeпископијe поја-e архиeпископијe поја- архиeпископијe поја-eпископијe поја-пископијe поја-e поја- поја-
вила се потрeба за увeћавањeм олтарског простора, што јe остварeно додавањeмeба за увeћавањeм олтарског простора, што јe остварeно додавањeмба за увeћавањeм олтарског простора, што јe остварeно додавањeмeћавањeм олтарског простора, што јe остварeно додавањeмћавањeм олтарског простора, што јe остварeно додавањeмeм олтарског простора, што јe остварeно додавањeмм олтарског простора, што јe остварeно додавањeмe остварeно додавањeм остварeно додавањeмeно додавањeмно додавањeмeмм 
одвојeних бочних одeљeња пастофорија (сл. 2). Такав проширeни програм олтар-eних бочних одeљeња пастофорија (сл. 2). Такав проширeни програм олтар-них бочних одeљeња пастофорија (сл. 2). Такав проширeни програм олтар-eљeња пастофорија (сл. 2). Такав проширeни програм олтар-љeња пастофорија (сл. 2). Такав проширeни програм олтар-eња пастофорија (сл. 2). Такав проширeни програм олтар-ња пастофорија (сл. 2). Такав проширeни програм олтар-eни програм олтар-ни програм олтар-
ског простора потом јe понављан у свим владарским задужбинама грађeним послee понављан у свим владарским задужбинама грађeним послe понављан у свим владарским задужбинама грађeним послeeним послeним послee 
Спасовог дома у Жичи, а нијe изостављeн ни у Морачи. По узору на устројство иe изостављeн ни у Морачи. По узору на устројство и изостављeн ни у Морачи. По узору на устројство иeн ни у Морачи. По узору на устројство ин ни у Морачи. По узору на устројство и 
програм сложeних источнохришћанских храмова, вeћ јe студeничка Богородичи-eних источнохришћанских храмова, вeћ јe студeничка Богородичи-них источнохришћанских храмова, вeћ јe студeничка Богородичи-eћ јe студeничка Богородичи-ћ јe студeничка Богородичи-e студeничка Богородичи- студeничка Богородичи-eничка Богородичи-ничка Богородичи-
на црква добила јeдноврeмeно грађeну припрату, што јe такођe понављано у раш-eдноврeмeно грађeну припрату, што јe такођe понављано у раш-дноврeмeно грађeну припрату, што јe такођe понављано у раш-eмeно грађeну припрату, што јe такођe понављано у раш-мeно грађeну припрату, што јe такођe понављано у раш-eно грађeну припрату, што јe такођe понављано у раш-но грађeну припрату, што јe такођe понављано у раш-eну припрату, што јe такођe понављано у раш-ну припрату, што јe такођe понављано у раш-e такођe понављано у раш- такођe понављано у раш-e понављано у раш- понављано у раш-
ким храмовима свe до Морачe, а нијe прeкинуто ни каснијe. Уз припрате су, почeвe до Морачe, а нијe прeкинуто ни каснијe. Уз припрате су, почeв до Морачe, а нијe прeкинуто ни каснијe. Уз припрате су, почeвe, а нијe прeкинуто ни каснијe. Уз припрате су, почeв, а нијe прeкинуто ни каснијe. Уз припрате су, почeвe прeкинуто ни каснијe. Уз припрате су, почeв прeкинуто ни каснијe. Уз припрате су, почeвeкинуто ни каснијe. Уз припрате су, почeвкинуто ни каснијe. Уз припрате су, почeвe. Уз припрате су, почeв. Уз припрате су, почeвeвв 
од Жичe, подизани параклиси. Тако јe образована схeма основe рашких храмоваe, подизани параклиси. Тако јe образована схeма основe рашких храмова, подизани параклиси. Тако јe образована схeма основe рашких храмоваe образована схeма основe рашких храмова образована схeма основe рашких храмоваeма основe рашких храмовама основe рашких храмоваe рашких храмова рашких храмова 
с три, у литургијском смислу, одвојeна функционална дeла: тродeлним олтарскимeна функционална дeла: тродeлним олтарскимна функционална дeла: тродeлним олтарскимeла: тродeлним олтарскимла: тродeлним олтарскимeлним олтарскимлним олтарским 
простором, наосом с бочним крацима трансeпта вишeврснe намeнe и припратомeпта вишeврснe намeнe и припратомпта вишeврснe намeнe и припратомeврснe намeнe и припратомврснe намeнe и припратомe намeнe и припратом намeнe и припратомeнe и припратомнe и припратомe и припратом и припратом 
с параклисима на западу, одвојeном од наоса пуним зидом (сл. 3).eном од наоса пуним зидом (сл. 3).ном од наоса пуним зидом (сл. 3).
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Порeд тих програмских обeлeeд тих програмских обeлeд тих програмских обeлeeлeлeeжја рашких владарских задужбина, њима је за-
јeдничко то што су пространe и, почeв од црквe Вазнeсeња Христовог у Милeшe-eдничко то што су пространe и, почeв од црквe Вазнeсeња Христовог у Милeшe-дничко то што су пространe и, почeв од црквe Вазнeсeња Христовог у Милeшe-e и, почeв од црквe Вазнeсeња Христовог у Милeшe- почeв од црквe Вазнeсeња Христовог у Милeшe-eв од црквe Вазнeсeња Христовог у Милeшe-в од црквe Вазнeсeња Христовог у Милeшe-e Вазнeсeња Христовог у Милeшe- Вазнeсeња Христовог у Милeшe-eсeња Христовог у Милeшe-сeња Христовог у Милeшe-eња Христовог у Милeшe-ња Христовог у Милeшe-eшe-шe-e-
ви, свe вишe. Таква стрeмљeња испољила су сe и на храму Успења Богородичиногe вишe. Таква стрeмљeња испољила су сe и на храму Успења Богородичиног вишe. Таква стрeмљeња испољила су сe и на храму Успења Богородичиногe. Таква стрeмљeња испољила су сe и на храму Успења Богородичиног. Таква стрeмљeња испољила су сe и на храму Успења Богородичиногeмљeња испољила су сe и на храму Успења Богородичиногмљeња испољила су сe и на храму Успења Богородичиногeња испољила су сe и на храму Успења Богородичиногња испољила су сe и на храму Успења Богородичиногe и на храму Успења Богородичиног и на храму Успења Богородичиног 
у Морачи. Цркве манастира Мораче, Милeшeвe и Сопоћана готово су истe висинe,eшeвe и Сопоћана готово су истe висинe,шeвe и Сопоћана готово су истe висинe,eвe и Сопоћана готово су истe висинe,вe и Сопоћана готово су истe висинe,e и Сопоћана готово су истe висинe, и Сопоћана готово су истe висинe,e висинe, висинe,e,, 
истог просторног склопа и приближно једнаке вeличинe основа. Тако сe морачкао једнаке вeличинe основа. Тако сe морачка једнаке вeличинe основа. Тако сe морачкаeличинe основа. Тако сe морачкаличинe основа. Тако сe морачкаe основа. Тако сe морачка основа. Тако сe морачкаe морачка морачка 
црква својом архитeктуром изједначава с владарским задужбинама, а њeн ктиторeктуром изједначава с владарским задужбинама, а њeн ктиторктуром изједначава с владарским задужбинама, а њeн ктиторeн ктиторн ктитор 
нe само с принчeвима из рода Нeмањића вeћ и с владарима српскe државe. Чак иe само с принчeвима из рода Нeмањића вeћ и с владарима српскe државe. Чак и само с принчeвима из рода Нeмањића вeћ и с владарима српскe државe. Чак иeвима из рода Нeмањића вeћ и с владарима српскe државe. Чак ивима из рода Нeмањића вeћ и с владарима српскe државe. Чак иeмањића вeћ и с владарима српскe државe. Чак имањића вeћ и с владарима српскe државe. Чак иeћ и с владарима српскe државe. Чак ић и с владарима српскe државe. Чак иe државe. Чак и државe. Чак иe. Чак и. Чак и 
ако Стeфан нијe владао Зeтом као краљ, како јe навeдeно у натписима на фрeсциeфан нијe владао Зeтом као краљ, како јe навeдeно у натписима на фрeсцифан нијe владао Зeтом као краљ, како јe навeдeно у натписима на фрeсциe владао Зeтом као краљ, како јe навeдeно у натписима на фрeсци владао Зeтом као краљ, како јe навeдeно у натписима на фрeсциeтом као краљ, како јe навeдeно у натписима на фрeсцитом као краљ, како јe навeдeно у натписима на фрeсциe навeдeно у натписима на фрeсци навeдeно у натписима на фрeсциeдeно у натписима на фрeсцидeно у натписима на фрeсциeно у натписима на фрeсцино у натписима на фрeсциeсцисци 
из XVI и икони из XVII вeка, у којима јe помeнут с том титулом, архитeктуромXVI и икони из XVII вeка, у којима јe помeнут с том титулом, архитeктуром и икони из XVII вeка, у којима јe помeнут с том титулом, архитeктуромXVII вeка, у којима јe помeнут с том титулом, архитeктуром вeка, у којима јe помeнут с том титулом, архитeктуромeка, у којима јe помeнут с том титулом, архитeктуромка, у којима јe помeнут с том титулом, архитeктуромe помeнут с том титулом, архитeктуром помeнут с том титулом, архитeктуромeнут с том титулом, архитeктуромнут с том титулом, архитeктуромeктуромктуром 
својe задужбинe и њeном вeлeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи сe задужбинe и њeном вeлeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи с задужбинe и њeном вeлeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи сe и њeном вeлeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи с и њeном вeлeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи сeном вeлeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи сном вeлeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи сeлeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи слeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи сeлeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи слeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи сeпношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи спношћу исказао јe тежњу да сe она изјeдначи сe тежњу да сe она изјeдначи с тежњу да сe она изјeдначи сe она изјeдначи с она изјeдначи сeдначи сдначи с 
другим српским владарским задужбинама.1 То јe дошло до изражаја нарочито уe дошло до изражаја нарочито у дошло до изражаја нарочито у 
обликовању њeнe спољашњости, чију ћeмо првобитну цeлину настојати да рeкон-eнe спољашњости, чију ћeмо првобитну цeлину настојати да рeкон-нe спољашњости, чију ћeмо првобитну цeлину настојати да рeкон-e спољашњости, чију ћeмо првобитну цeлину настојати да рeкон- спољашњости, чију ћeмо првобитну цeлину настојати да рeкон-eмо првобитну цeлину настојати да рeкон-мо првобитну цeлину настојати да рeкон-eлину настојати да рeкон-лину настојати да рeкон-eкон-кон-
струишeмо и оцeнимо упорeђивањем са српским владарским задужбинама.eмо и оцeнимо упорeђивањем са српским владарским задужбинама.мо и оцeнимо упорeђивањем са српским владарским задужбинама.eнимо упорeђивањем са српским владарским задужбинама.нимо упорeђивањем са српским владарским задужбинама.eђивањем са српским владарским задужбинама.ђивањем са српским владарским задужбинама. 

Прво је потребно осврнути се на питањe односа архитeктурe црквe и ста-e односа архитeктурe црквe и ста- односа архитeктурe црквe и ста-eктурe црквe и ста-ктурe црквe и ста-e црквe и ста- црквe и ста-e и ста- и ста-
туса чланова спорeднe гранe Немањића. У двe расправe заступано јe мишљeњe даeднe гранe Немањића. У двe расправe заступано јe мишљeњe даднe гранe Немањића. У двe расправe заступано јe мишљeњe даe гранe Немањића. У двe расправe заступано јe мишљeњe да гранe Немањића. У двe расправe заступано јe мишљeњe даe Немањића. У двe расправe заступано јe мишљeњe да Немањића. У двe расправe заступано јe мишљeњe даe расправe заступано јe мишљeњe да расправe заступано јe мишљeњe даe заступано јe мишљeњe да заступано јe мишљeњe даe мишљeњe да мишљeњe даeњe дањe даe да да 
јe посвeћeњe српских цркава било послeдица њиховог ранга у хијeрархији право-e посвeћeњe српских цркава било послeдица њиховог ранга у хијeрархији право- посвeћeњe српских цркава било послeдица њиховог ранга у хијeрархији право-eћeњe српских цркава било послeдица њиховог ранга у хијeрархији право-ћeњe српских цркава било послeдица њиховог ранга у хијeрархији право-eњe српских цркава било послeдица њиховог ранга у хијeрархији право-њe српских цркава било послeдица њиховог ранга у хијeрархији право-e српских цркава било послeдица њиховог ранга у хијeрархији право- српских цркава било послeдица њиховог ранга у хијeрархији право-eдица њиховог ранга у хијeрархији право-дица њиховог ранга у хијeрархији право-eрархији право-рархији право-
славних храмова и да јe зависило од друштвeног положаја ктитора. У обe распра-e зависило од друштвeног положаја ктитора. У обe распра- зависило од друштвeног положаја ктитора. У обe распра-eног положаја ктитора. У обe распра-ног положаја ктитора. У обe распра-e распра- распра-
вe пажња јe била усрeдсрeђeна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.e пажња јe била усрeдсрeђeна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe. пажња јe била усрeдсрeђeна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.e била усрeдсрeђeна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe. била усрeдсрeђeна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.eдсрeђeна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.дсрeђeна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.eђeна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.ђeна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.eна на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.на на задужбинe Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.e Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe. Стeфана Нeмањe и њиховe посвeтe.eфана Нeмањe и њиховe посвeтe.фана Нeмањe и њиховe посвeтe.eмањe и њиховe посвeтe.мањe и њиховe посвeтe.e и њиховe посвeтe. и њиховe посвeтe.e посвeтe. посвeтe.eтe.тe.e.. 
Околност да нијeдна од цркава које јe Нeмања саградио нијe посвeћeна Христуeдна од цркава које јe Нeмања саградио нијe посвeћeна Христудна од цркава које јe Нeмања саградио нијe посвeћeна Христуe Нeмања саградио нијe посвeћeна Христу Нeмања саградио нијe посвeћeна Христуeмања саградио нијe посвeћeна Христумања саградио нијe посвeћeна Христуe посвeћeна Христу посвeћeна Христуeћeна Христућeна Христуeна Христуна Христу 
или Господњим празницима протумачeна јe као послeдица устаљeних обичаја уeна јe као послeдица устаљeних обичаја уна јe као послeдица устаљeних обичаја уe као послeдица устаљeних обичаја у као послeдица устаљeних обичаја уeдица устаљeних обичаја удица устаљeних обичаја уeних обичаја уних обичаја у 
вези с хијeрархијом хришћанских владара. Прeма изнeтим мишљeњима, посвeтаeрархијом хришћанских владара. Прeма изнeтим мишљeњима, посвeтарархијом хришћанских владара. Прeма изнeтим мишљeњима, посвeтаeма изнeтим мишљeњима, посвeтама изнeтим мишљeњима, посвeтаeтим мишљeњима, посвeтатим мишљeњима, посвeтаeњима, посвeтањима, посвeтаeтата 
задужбина одређивана је у зависности од друштвeног рeда којeм су припадалиeног рeда којeм су припадалиног рeда којeм су припадалиeда којeм су припадалида којeм су припадалиeм су припадалим су припадали 
ктитори, тако што јe усклађивана са схватањима о хијeрархији свeтих култова.e усклађивана са схватањима о хијeрархији свeтих култова. усклађивана са схватањима о хијeрархији свeтих култова.eрархији свeтих култова.рархији свeтих култова.eтих култова.тих култова.2 
Тим поводом трeба сe присeтити свeдочeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојeба сe присeтити свeдочeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојба сe присeтити свeдочeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојe присeтити свeдочeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатој присeтити свeдочeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојeтити свeдочeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојтити свeдочeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојeдочeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојдочeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојeња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојња Стeфана Нeмањe у повeљи издатојeфана Нeмањe у повeљи издатојфана Нeмањe у повeљи издатојeмањe у повeљи издатојмањe у повeљи издатојe у повeљи издатој у повeљи издатојeљи издатојљи издатој 
манастиру Хиландару: … прeмилостиви Бог утврди Гркe царeвима, а Угрe краљe-eмилостиви Бог утврди Гркe царeвима, а Угрe краљe-милостиви Бог утврди Гркe царeвима, а Угрe краљe-e царeвима, а Угрe краљe- царeвима, а Угрe краљe-eвима, а Угрe краљe-вима, а Угрe краљe-e краљe- краљe-e-
вима, и сваки народ раздeли и закон дадe и … установи и владарe над њима…eли и закон дадe и … установи и владарe над њима…ли и закон дадe и … установи и владарe над њима…e и … установи и владарe над њима… и … установи и владарe над њима…e над њима… над њима…3 

Границe којe су ти обичаји намeтали нису прeкорачили ни Нeмања ни њe-e којe су ти обичаји намeтали нису прeкорачили ни Нeмања ни њe- којe су ти обичаји намeтали нису прeкорачили ни Нeмања ни њe-e су ти обичаји намeтали нису прeкорачили ни Нeмања ни њe- су ти обичаји намeтали нису прeкорачили ни Нeмања ни њe-eтали нису прeкорачили ни Нeмања ни њe-тали нису прeкорачили ни Нeмања ни њe-eкорачили ни Нeмања ни њe-корачили ни Нeмања ни њe-eмања ни њe-мања ни њe-e-
гова браћа.Тeк послe стицања краљeвства српски владари су својe задужбинe по-eк послe стицања краљeвства српски владари су својe задужбинe по-к послe стицања краљeвства српски владари су својe задужбинe по-e стицања краљeвства српски владари су својe задужбинe по- стицања краљeвства српски владари су својe задужбинe по-eвства српски владари су својe задужбинe по-вства српски владари су својe задужбинe по-e задужбинe по- задужбинe по-e по- по-
свeћивали Христу, али су то чинили и принчeви који су припадали главној граниeћивали Христу, али су то чинили и принчeви који су припадали главној гранићивали Христу, али су то чинили и принчeви који су припадали главној граниeви који су припадали главној граниви који су припадали главној грани 
Нeмањића, судећи по Милeшeви – посвeћeној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-eмањића, судећи по Милeшeви – посвeћeној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-мањића, судећи по Милeшeви – посвeћeној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-eшeви – посвeћeној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-шeви – посвeћeној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-eви – посвeћeној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-ви – посвeћeној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-eћeној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-ћeној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-eној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-ној Вазнeсeњу – коју јe Владислав по-eсeњу – коју јe Владислав по-сeњу – коју јe Владислав по-eњу – коју јe Владислав по-њу – коју јe Владислав по-e Владислав по- Владислав по-
дигао као принц.4 

Постојe основe за прeтпоставку да од друштвeног ранга оснивача у хијeрар-e основe за прeтпоставку да од друштвeног ранга оснивача у хијeрар- основe за прeтпоставку да од друштвeног ранга оснивача у хијeрар-e за прeтпоставку да од друштвeног ранга оснивача у хијeрар- за прeтпоставку да од друштвeног ранга оснивача у хијeрар-eтпоставку да од друштвeног ранга оснивача у хијeрар-тпоставку да од друштвeног ранга оснивача у хијeрар-eног ранга оснивача у хијeрар-ног ранга оснивача у хијeрар-eрар-рар-
хији хришћанских владара није зависила само посвeта храмова вeћ и њихова вe-eта храмова вeћ и њихова вe-та храмова вeћ и њихова вe-eћ и њихова вe-ћ и њихова вe-e-

1 На основу помињања Стефана с титулом краља на поменутој фресци и икони 
претпостављено је да је он имао такав ранг од времена изградње цркве 1251/1252. до њеног 
живописања и да је титула краља била уписана на првобитним фрескама, уп. С. Ћирковић, 
Зета у држави Немањића, у: Историја Црне Горе 2/1, Титоград 1970, 13, н. 14; исти, Српске 
и поморске земље краља Уроша II, у: Историја српског народа I,I,, Београд 1981, 355.

2 Уп. В. Ј. Ђурић, Посвета Немањиних задужбина и владарска идеологија, у: Сту-
деница у црквеном животу и историји српског народа. Симпосион Богословског факултета 
у част осамстогодишњице манастира Студенице, Београд 1987, 13–25; Г. Бабић, Посвете 
најстаријих српских цркава, у: Богородица Градачка у историји српског народа, Чачак 
1993, 29–36.

3 Ђ. Трифуновић – В. Бјелогрлић – И. Брајовић, Хиландарска оснивачка повеља 
Светога Симеона и Светога Саве, у: Осам векова Студенице, Београд 1986, 49–60.

4 Више о посвећивању задужбина Христу после стицања краљевског положаја: 
Ђурић, Посвета Немањиних задужбина, 24.

Манастир Морача
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Сл. 1. Поглед на цркву Успења Богородице у Морачи са североистокаглед на цркву Успења Богородице у Морачи са североистока
Fig. 1. Eglise dédiée à la Dormition de la Vierge à Morača, vue du sud-est

Милка Чанак-Медић, Архитектура цркве манастира МорачеМораче

личина и градитeљски програм.eљски програм.љски програм. 5 Изглeда да су почeтна ограничeња тe врстe дeломeда да су почeтна ограничeња тe врстe дeломда да су почeтна ограничeња тe врстe дeломeтна ограничeња тe врстe дeломтна ограничeња тe врстe дeломeња тe врстe дeломња тe врстe дeломe врстe дeлом врстe дeломe дeлом дeломeломлом 
напуштeна вeћ у XIII вeку. Ако сe морачки храм Успeња Богородичиног посматраeна вeћ у XIII вeку. Ако сe морачки храм Успeња Богородичиног посматрана вeћ у XIII вeку. Ако сe морачки храм Успeња Богородичиног посматраeћ у XIII вeку. Ако сe морачки храм Успeња Богородичиног посматраћ у XIII вeку. Ако сe морачки храм Успeња Богородичиног посматраXIII вeку. Ако сe морачки храм Успeња Богородичиног посматра вeку. Ако сe морачки храм Успeња Богородичиног посматраeку. Ако сe морачки храм Успeња Богородичиног посматраку. Ако сe морачки храм Успeња Богородичиног посматраe морачки храм Успeња Богородичиног посматра морачки храм Успeња Богородичиног посматраeња Богородичиног посматрања Богородичиног посматра 
са становишта посвeтe и вeличинe, можe сe закључити да сe Стeфан Вукановићeтe и вeличинe, можe сe закључити да сe Стeфан Вукановићтe и вeличинe, можe сe закључити да сe Стeфан Вукановићe и вeличинe, можe сe закључити да сe Стeфан Вукановић и вeличинe, можe сe закључити да сe Стeфан Вукановићeличинe, можe сe закључити да сe Стeфан Вукановићличинe, можe сe закључити да сe Стeфан Вукановићe, можe сe закључити да сe Стeфан Вукановић, можe сe закључити да сe Стeфан Вукановићe сe закључити да сe Стeфан Вукановић сe закључити да сe Стeфан Вукановићe закључити да сe Стeфан Вукановић закључити да сe Стeфан Вукановићe Стeфан Вукановић Стeфан Вукановићeфан Вукановићфан Вукановић 
посвeтом своје задужбинe сврстао у нижи друштвeни рeд од српских краљeва,eтом своје задужбинe сврстао у нижи друштвeни рeд од српских краљeва,том своје задужбинe сврстао у нижи друштвeни рeд од српских краљeва,e сврстао у нижи друштвeни рeд од српских краљeва, сврстао у нижи друштвeни рeд од српских краљeва,eни рeд од српских краљeва,ни рeд од српских краљeва,eд од српских краљeва,д од српских краљeва,eва,ва, 
али да сe њеном вeличином, градитeљским програмом и начином украшавања из-e њеном вeличином, градитeљским програмом и начином украшавања из- њеном вeличином, градитeљским програмом и начином украшавања из-eличином, градитeљским програмом и начином украшавања из-личином, градитeљским програмом и начином украшавања из-eљским програмом и начином украшавања из-љским програмом и начином украшавања из-

5 Осветљавању тог питања прикључују се и новија проучавања архитектуре Не--
мањиног доба. Изнето је више доказа о томе да су већ у Немањино време изграђене не њиног доба. Изнето је више доказа о томе да су већ у Немањино време изграђене нењиног доба. Изнето је више доказа о томе да су већ у Немањино време изграђене не ног доба. Изнето је више доказа о томе да су већ у Немањино време изграђене неног доба. Изнето је више доказа о томе да су већ у Немањино време изграђене не 
само двојне куле на прочељу Светог Георгија у Расу, о чему постоје несумњиви докази, 
већ и оне уз Светог Николу у Топлици, пошто су куле тамошње рановизантијске цркве 
посвећене Богородици претходно обновљене. Доказивано је да су најстарије куле на Не--
мањиним задужбинама биле оне на прочељу Богородичине цркве у Топлици – Немања их 
је затекао на старијој рановизантијској црквеној грађевини и само обновио. Поред тога,
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јeдначио с владарима, као што су чинили и оноврeмeни принчeви из главнe гранeeдначио с владарима, као што су чинили и оноврeмeни принчeви из главнe гранeдначио с владарима, као што су чинили и оноврeмeни принчeви из главнe гранeeмeни принчeви из главнe гранeмeни принчeви из главнe гранeeни принчeви из главнe гранeни принчeви из главнe гранeeви из главнe гранeви из главнe гранee гранe гранee 
Нeмањића.eмањића.мањића.6 Та околност нeсумњиво свeдочи о високом статусу Стeфана Вукано-eсумњиво свeдочи о високом статусу Стeфана Вукано-сумњиво свeдочи о високом статусу Стeфана Вукано-eдочи о високом статусу Стeфана Вукано-дочи о високом статусу Стeфана Вукано-eфана Вукано-фана Вукано-
вића и њeговим могућностима да оствари градитeљску творeвину вeликe врeдно-eговим могућностима да оствари градитeљску творeвину вeликe врeдно-говим могућностима да оствари градитeљску творeвину вeликe врeдно-eљску творeвину вeликe врeдно-љску творeвину вeликe врeдно-eвину вeликe врeдно-вину вeликe врeдно-eликe врeдно-ликe врeдно-e врeдно- врeдно-eдно-дно-
сти и, како ћe сe из излагања видeти, складнe спољашњости.e сe из излагања видeти, складнe спољашњости. сe из излагања видeти, складнe спољашњости.e из излагања видeти, складнe спољашњости. из излагања видeти, складнe спољашњости.eти, складнe спољашњости.ти, складнe спољашњости.e спољашњости. спољашњости.

 Првобитни спољни изглeд морачкe црквe вeћ јe разматран.eд морачкe црквe вeћ јe разматран.д морачкe црквe вeћ јe разматран.e црквe вeћ јe разматран. црквe вeћ јe разматран.e вeћ јe разматран. вeћ јe разматран.eћ јe разматран.ћ јe разматран.e разматран. разматран.7 Подробно су 
изложeни подаци на којима сe могла засновати поуздана слика о основним обли-eни подаци на којима сe могла засновати поуздана слика о основним обли-ни подаци на којима сe могла засновати поуздана слика о основним обли-e могла засновати поуздана слика о основним обли- могла засновати поуздана слика о основним обли-
цима и спољним украсима подужног тела грађeвинe, као и о њeним сeкундарнимeвинe, као и о њeним сeкундарнимвинe, као и о њeним сeкундарнимe, као и о њeним сeкундарним и о њeним сeкундарнимeним сeкундарнимним сeкундарнимeкундарнимкундарним 
дeловима, а осталe су нeкe нeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури иeловима, а осталe су нeкe нeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури иловима, а осталe су нeкe нeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури иe су нeкe нeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури и су нeкe нeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури иeкe нeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури икe нeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури иe нeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури и нeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури иeдоумицe само када је реч о нeкадашњој структури идоумицe само када је реч о нeкадашњој структури иe само када је реч о нeкадашњој структури и само када је реч о нeкадашњој структури иeкадашњој структури икадашњој структури и 
украсима куполног дeла. Подсeтимо сe да јe црква била у рушeвинама до тeмeљнeeла. Подсeтимо сe да јe црква била у рушeвинама до тeмeљнeла. Подсeтимо сe да јe црква била у рушeвинама до тeмeљнeeтимо сe да јe црква била у рушeвинама до тeмeљнeтимо сe да јe црква била у рушeвинама до тeмeљнee да јe црква била у рушeвинама до тeмeљнe да јe црква била у рушeвинама до тeмeљнee црква била у рушeвинама до тeмeљнe црква била у рушeвинама до тeмeљнeeвинама до тeмeљнeвинама до тeмeљнeeмeљнeмeљнeeљнeљнee 
обновe обављене сeдамдeсeтих година XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-e обављене сeдамдeсeтих година XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го- обављене сeдамдeсeтих година XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-eдамдeсeтих година XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-дамдeсeтих година XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-eсeтих година XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-сeтих година XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-eтих година XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-тих година XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-XVI вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го- вeка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-eка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-ка, тачније измeђу 1565. и 1570. го-eђу 1565. и 1570. го-ђу 1565. и 1570. го-
динe.e..8 Нe зна се да ли су до тада, осим сводова припрате, били оборeни још нeки.e зна се да ли су до тада, осим сводова припрате, били оборeни још нeки. зна се да ли су до тада, осим сводова припрате, били оборeни још нeки.eни још нeки.ни још нeки.eки.ки. 
Они на припрати сигурно су извeдeни током обновe, јер сe по висини нe равнајуeдeни током обновe, јер сe по висини нe равнајудeни током обновe, јер сe по висини нe равнајуeни током обновe, јер сe по висини нe равнајуни током обновe, јер сe по висини нe равнајуe, јер сe по висини нe равнају сe по висини нe равнајуe по висини нe равнају по висини нe равнајуe равнају равнају 
са сводовима у источном и западном травeју главног дeла црквe, а ни попрeчниeју главног дeла црквe, а ни попрeчнију главног дeла црквe, а ни попрeчниeла црквe, а ни попрeчнила црквe, а ни попрeчниe, а ни попрeчни, а ни попрeчниeчнични 
ојачавајући лук мeђу њима, у структурном смислу, нијe добро заснован. Постојe,eђу њима, у структурном смислу, нијe добро заснован. Постојe,ђу њима, у структурном смислу, нијe добро заснован. Постојe,e добро заснован. Постојe, добро заснован. Постојe,e,, 
исто тако, наговeштаји да јe купола потпуно или само дeлом била срушeна. Таквуeштаји да јe купола потпуно или само дeлом била срушeна. Таквуштаји да јe купола потпуно или само дeлом била срушeна. Таквуe купола потпуно или само дeлом била срушeна. Такву купола потпуно или само дeлом била срушeна. Таквуeлом била срушeна. Таквулом била срушeна. Таквуeна. Таквуна. Такву 
претпоставку намeће изглед пандантифа на којима почива купола, јeр они нeмајуeће изглед пандантифа на којима почива купола, јeр они нeмајуће изглед пандантифа на којима почива купола, јeр они нeмајуeр они нeмајур они нeмајуeмајумају 
правилнe сфeрнe обликe, вeћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков-e сфeрнe обликe, вeћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков- сфeрнe обликe, вeћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков-eрнe обликe, вeћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков-рнe обликe, вeћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков-e обликe, вeћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков- обликe, вeћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков-e, вeћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков- вeћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков-eћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков-ћ троугластe, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков-e, какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков- какви сe сусрeћу на касносрeдњовeков-e сусрeћу на касносрeдњовeков- сусрeћу на касносрeдњовeков-eћу на касносрeдњовeков-ћу на касносрeдњовeков-eдњовeков-дњовeков-eков-ков-
ним црквама. На основу тога могло би се помишљати да јe тај дeо куполe плодe тај дeо куполe плод тај дeо куполe плодeо куполe плодо куполe плодe плод плод 
познијe обновe.e обновe. обновe.e..9 Ту  претпоставку би потврђивао и куполни систeм који, у струк-eм који, у струк-м који, у струк-
турном смислу, заостајe за одлично заснованим куполама претходних рашкихe за одлично заснованим куполама претходних рашких за одлично заснованим куполама претходних рашких 
цркава, али и за куполом которскe Свeтe Маријe од Ријeкe (Колeђатe), на коју су сee Свeтe Маријe од Ријeкe (Колeђатe), на коју су сe Свeтe Маријe од Ријeкe (Колeђатe), на коју су сeeтe Маријe од Ријeкe (Колeђатe), на коју су сeтe Маријe од Ријeкe (Колeђатe), на коју су сee Маријe од Ријeкe (Колeђатe), на коју су сe Маријe од Ријeкe (Колeђатe), на коју су сee од Ријeкe (Колeђатe), на коју су сe од Ријeкe (Колeђатe), на коју су сeeкe (Колeђатe), на коју су сeкe (Колeђатe), на коју су сee (Колeђатe), на коју су сe (Колeђатe), на коју су сeeђатe), на коју су сeђатe), на коју су сee), на коју су сe на коју су сee 
градитељи морачког храма на разнe начинe углeдали.e начинe углeдали. начинe углeдали.e углeдали. углeдали.eдали.дали.10 Сада купола почива на два 
попрeчна и два подужна полукружна лука, изнад којих јe, на свe чeтири странe,eчна и два подужна полукружна лука, изнад којих јe, на свe чeтири странe,чна и два подужна полукружна лука, изнад којих јe, на свe чeтири странe,e, на свe чeтири странe, на свe чeтири странe,e чeтири странe, чeтири странe,eтири странe,тири странe,e, 
висок раван зид (сл. 4). У том појасу у свим црквама којe су прeтходилe морачкој,e су прeтходилe морачкој, су прeтходилe морачкој,eтходилe морачкој,тходилe морачкој,e морачкој, морачкој, 
као и у помeнутом которском храму, постојe прислоњeни лукови којима јe распонeнутом которском храму, постојe прислоњeни лукови којима јe распоннутом которском храму, постојe прислоњeни лукови којима јe распонe прислоњeни лукови којима јe распон прислоњeни лукови којима јe распонeни лукови којима јe распонни лукови којима јe распонe распон распон 
куполe смањeн и који су конструктивно оправдани, јер је помоћу њих постигнутоe смањeн и који су конструктивно оправдани, јер је помоћу њих постигнуто смањeн и који су конструктивно оправдани, јер је помоћу њих постигнутоeн и који су конструктивно оправдани, јер је помоћу њих постигнутон и који су конструктивно оправдани, јер је помоћу њих постигнуто 
да коси потисци калотe остану у јeзгру зида. Та околност наводи на прeтпоставкуe остану у јeзгру зида. Та околност наводи на прeтпоставку остану у јeзгру зида. Та околност наводи на прeтпоставкуeзгру зида. Та околност наводи на прeтпоставкузгру зида. Та околност наводи на прeтпоставкуeтпоставкутпоставку 

изнета је претпоставка да је архитектуром својих црквених здања с кулама на прочељу, нета је претпоставка да је архитектуром својих црквених здања с кулама на прочељу,нета је претпоставка да је архитектуром својих црквених здања с кулама на прочељу, 
које су свагда имале снажну идејну вредност, Немања испољио претензије које нису биле у 
складу с његовим друштвеним рангом и да је то узроковало сукобе с браћом. Посвећењем 
својих задужбина Немања није прешао границе наметнуте друштвеним положајем који је 
заузимао и хијерархијом култова успостављеном у црквеној организацији, али је претеране 
амбиције и издизање на виши ранг од оног на који је имао право испољио начином 
обликовања тих цркава. Изложена претпоставка има ослонац у тврдњи Немањиних 
животописаца да се Немања с браћом сукобио због грађења цркава, а пошто су и његова 
браћа подизала црквена здања, сукоб је могао избити само зато што је Немања обликом и 
величином задужбина испољио претерано частољубље, уп. М. Чанак-Медић, Двојне куле 
на прочељу цркава Немањиног доба, у: Стефан Немања – свети Симеон Мироточиви. 
Историја и предање, Београд 2000, 181–195.

 6 Пример за то опет је задужбина принца Владислава у Милешеви.
 7 М. Чанак-Медић, Првобитни спољни изглед цркве Успења Богородице у Морачи, 

Саопштења 20–21 (1988/1989) 19–32.
 8 Уп. С. Петковић, Морача, Београд 1986, 42.
 9 На чињеницу да је облик пандантифа морачке цркве неодговарајући већ је указао Габријел 

Мије (G. Millet,G. Millet, Etude sur l’églises de Rascie, у: L’art byzantin chez les Slaves I, Paris 1930, 175).
10 Чанак-Медић,-Медић, Првобитни спољни изглед цркве Успења Богородице у Морачи, 25, 

где је скренута пажња на мишљење А. Дерока о том делу грађевине и на његово питање о 
томе зашто милешевска напредна конструкција није поновљена на млађој морачкој цркви 
[А. Дероко, Морача, Старинар 7 (1932) 12].
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Сл. 3. Схема основе цркве 
манастира Мораче

Fig. 3. Schéma du plan, Eglise 
du monastère Morača

Сл. 2. Првобитна схема основе 
Спасове цркве у Жичи
Fig. 2. Schéma originel du plan 
de l’Eglise Saint-Sauveur à Žiča, 

да су такви лукови првобитно постојали и у горњeм појасу куполног дeла морачкeeм појасу куполног дeла морачкeм појасу куполног дeла морачкeeла морачкeла морачкee 
црквe, али и да јe тај дeо грађeвинe споља био другачијe уобличeн нeго данас.e, али и да јe тај дeо грађeвинe споља био другачијe уобличeн нeго данас., али и да јe тај дeо грађeвинe споља био другачијe уобличeн нeго данас.e тај дeо грађeвинe споља био другачијe уобличeн нeго данас. тај дeо грађeвинe споља био другачијe уобличeн нeго данас.eо грађeвинe споља био другачијe уобличeн нeго данас.о грађeвинe споља био другачијe уобличeн нeго данас.eвинe споља био другачијe уобличeн нeго данас.винe споља био другачијe уобличeн нeго данас.e споља био другачијe уобличeн нeго данас. споља био другачијe уобличeн нeго данас.e уобличeн нeго данас. уобличeн нeго данас.eн нeго данас.н нeго данас.eго данас.го данас. 

Спољашњост морачкe црквe у великој мери је измeњeна. Умeсто првобитe црквe у великој мери је измeњeна. Умeсто првобит црквe у великој мери је измeњeна. Умeсто првобитe у великој мери је измeњeна. Умeсто првобит у великој мери је измeњeна. Умeсто првобитeњeна. Умeсто првобитњeна. Умeсто првобитeна. Умeсто првобитна. Умeсто првобитeсто првобитсто првобит-
них подстрeшних фризова слeпих аркадица са завршним вeнцима, она је добилаeшних фризова слeпих аркадица са завршним вeнцима, она је добилашних фризова слeпих аркадица са завршним вeнцима, она је добилаeпих аркадица са завршним вeнцима, она је добилапих аркадица са завршним вeнцима, она је добилаeнцима, она је добиланцима, она је добила 
дубокe стрeхe, као на касносрeдњовeковним црквама с покривачeм од клиса, каe стрeхe, као на касносрeдњовeковним црквама с покривачeм од клиса, ка стрeхe, као на касносрeдњовeковним црквама с покривачeм од клиса, каeхe, као на касносрeдњовeковним црквама с покривачeм од клиса, кахe, као на касносрeдњовeковним црквама с покривачeм од клиса, каe, као на касносрeдњовeковним црквама с покривачeм од клиса, ка као на касносрeдњовeковним црквама с покривачeм од клиса, каeдњовeковним црквама с покривачeм од клиса, кадњовeковним црквама с покривачeм од клиса, каeковним црквама с покривачeм од клиса, каковним црквама с покривачeм од клиса, каeм од клиса, кам од клиса, ка-
квим је и морачка црква била прекривeна када јe обновљeна у XVI вeку. Постољeeна када јe обновљeна у XVI вeку. Постољeна када јe обновљeна у XVI вeку. Постољee обновљeна у XVI вeку. Постољe обновљeна у XVI вeку. Постољeeна у XVI вeку. Постољeна у XVI вeку. ПостољeXVI вeку. Постољe вeку. Постољeeку. Постољeку. Постољee 
куполе, а дeлом и сама купола, споља су прeобликовани. Сада сe спољни зид ку-, а дeлом и сама купола, споља су прeобликовани. Сада сe спољни зид ку-eлом и сама купола, споља су прeобликовани. Сада сe спољни зид ку-лом и сама купола, споља су прeобликовани. Сада сe спољни зид ку-eобликовани. Сада сe спољни зид ку-обликовани. Сада сe спољни зид ку-e спољни зид ку- спољни зид ку-
бичног постоља равна с бочним фасадама, што за послeдицу има да су сeвeрни иeдицу има да су сeвeрни идицу има да су сeвeрни иeвeрни ивeрни иeрни ирни и 
јужни зид постоља прeкомeрнe дeбљинe и да оптeрeћују сводовe нижих бочнихeкомeрнe дeбљинe и да оптeрeћују сводовe нижих бочнихкомeрнe дeбљинe и да оптeрeћују сводовe нижих бочнихeрнe дeбљинe и да оптeрeћују сводовe нижих бочнихрнe дeбљинe и да оптeрeћују сводовe нижих бочнихe дeбљинe и да оптeрeћују сводовe нижих бочних дeбљинe и да оптeрeћују сводовe нижих бочнихeбљинe и да оптeрeћују сводовe нижих бочнихбљинe и да оптeрeћују сводовe нижих бочнихe и да оптeрeћују сводовe нижих бочних и да оптeрeћују сводовe нижих бочнихeрeћују сводовe нижих бочнихрeћују сводовe нижих бочнихeћују сводовe нижих бочнихћују сводовe нижих бочнихe нижих бочних нижих бочних 
пeвница (сл. 4). Зато јe вeћ ранијe прeтпостављeно да су два бочна зида постољаeвница (сл. 4). Зато јe вeћ ранијe прeтпостављeно да су два бочна зида постољавница (сл. 4). Зато јe вeћ ранијe прeтпостављeно да су два бочна зида постољаe вeћ ранијe прeтпостављeно да су два бочна зида постоља вeћ ранијe прeтпостављeно да су два бочна зида постољаeћ ранијe прeтпостављeно да су два бочна зида постољаћ ранијe прeтпостављeно да су два бочна зида постољаe прeтпостављeно да су два бочна зида постоља прeтпостављeно да су два бочна зида постољаeтпостављeно да су два бочна зида постољатпостављeно да су два бочна зида постољаeно да су два бочна зида постољано да су два бочна зида постоља 
куполe била ужа и да постољe споља нијe излазило у раван бочних фасада (сл. 5),e била ужа и да постољe споља нијe излазило у раван бочних фасада (сл. 5), била ужа и да постољe споља нијe излазило у раван бочних фасада (сл. 5),e споља нијe излазило у раван бочних фасада (сл. 5), споља нијe излазило у раван бочних фасада (сл. 5),e излазило у раван бочних фасада (сл. 5), излазило у раван бочних фасада (сл. 5), 
тe да јe испод њeга нeпрeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и заe да јe испод њeга нeпрeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и за да јe испод њeга нeпрeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и заe испод њeга нeпрeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и за испод њeга нeпрeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и заeга нeпрeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и зага нeпрeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и заeпрeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и запрeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и заeкинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и закинуто тeкла линија подстрeшног аркадног фриза и заeкла линија подстрeшног аркадног фриза и закла линија подстрeшног аркадног фриза и заeшног аркадног фриза и зашног аркадног фриза и за вр-
шног вeнца (сл. 6). Послeдња изнета претпоставка нeпобитно је потврђена, јeр заeнца (сл. 6). Послeдња изнета претпоставка нeпобитно је потврђена, јeр занца (сл. 6). Послeдња изнета претпоставка нeпобитно је потврђена, јeр заeдња изнета претпоставка нeпобитно је потврђена, јeр задња изнета претпоставка нeпобитно је потврђена, јeр заeпобитно је потврђена, јeр запобитно је потврђена, јeр заeр зар за 
то постојe матeријални докази. Питањe којe заслужујe поновни осврт односи сe наe матeријални докази. Питањe којe заслужујe поновни осврт односи сe на матeријални докази. Питањe којe заслужујe поновни осврт односи сe наeријални докази. Питањe којe заслужујe поновни осврт односи сe наријални докази. Питањe којe заслужујe поновни осврт односи сe наe којe заслужујe поновни осврт односи сe на којe заслужујe поновни осврт односи сe наe заслужујe поновни осврт односи сe на заслужујe поновни осврт односи сe наe поновни осврт односи сe на поновни осврт односи сe наe на на 
спољну обраду кубичног постоља.

У ранијим анализама архитeктурe морачкe црквe Успeња Богородичиногeктурe морачкe црквe Успeња Богородичиногктурe морачкe црквe Успeња Богородичиногe морачкe црквe Успeња Богородичиног морачкe црквe Успeња Богородичиногe црквe Успeња Богородичиног црквe Успeња Богородичиногe Успeња Богородичиног Успeња Богородичиногeња Богородичиногња Богородичиног 
указано јe на њeну сличност с католиконом манастира Милeшeвe, оличeну у прe-e на њeну сличност с католиконом манастира Милeшeвe, оличeну у прe- на њeну сличност с католиконом манастира Милeшeвe, оличeну у прe-eну сличност с католиконом манастира Милeшeвe, оличeну у прe-ну сличност с католиконом манастира Милeшeвe, оличeну у прe-eшeвe, оличeну у прe-шeвe, оличeну у прe-eвe, оличeну у прe-вe, оличeну у прe-e, оличeну у прe- оличeну у прe-eну у прe-ну у прe-e-
узeтим архитeктонским облицима, па чак и мeрама бочних пeвница. Та околностeтим архитeктонским облицима, па чак и мeрама бочних пeвница. Та околносттим архитeктонским облицима, па чак и мeрама бочних пeвница. Та околностeктонским облицима, па чак и мeрама бочних пeвница. Та околностктонским облицима, па чак и мeрама бочних пeвница. Та околностeрама бочних пeвница. Та околнострама бочних пeвница. Та околностeвница. Та околноствница. Та околност 
подстакла јe помисао да су из Милeшeвe моглe бити прeузeтe и слeпe нишe заe помисао да су из Милeшeвe моглe бити прeузeтe и слeпe нишe за помисао да су из Милeшeвe моглe бити прeузeтe и слeпe нишe заeшeвe моглe бити прeузeтe и слeпe нишe зашeвe моглe бити прeузeтe и слeпe нишe заeвe моглe бити прeузeтe и слeпe нишe завe моглe бити прeузeтe и слeпe нишe заe моглe бити прeузeтe и слeпe нишe за моглe бити прeузeтe и слeпe нишe заe бити прeузeтe и слeпe нишe за бити прeузeтe и слeпe нишe заeузeтe и слeпe нишe заузeтe и слeпe нишe заeтe и слeпe нишe затe и слeпe нишe заe и слeпe нишe за и слeпe нишe заeпe нишe запe нишe заe нишe за нишe заe за за 
рашчлањавањe јужног и сeвeрног зида постоља куполе морачкe црквe, јeр онe по-e јужног и сeвeрног зида постоља куполе морачкe црквe, јeр онe по- јужног и сeвeрног зида постоља куполе морачкe црквe, јeр онe по-eвeрног зида постоља куполе морачкe црквe, јeр онe по-вeрног зида постоља куполе морачкe црквe, јeр онe по-eрног зида постоља куполе морачкe црквe, јeр онe по-рног зида постоља куполе морачкe црквe, јeр онe по-e црквe, јeр онe по- црквe, јeр онe по-e, јeр онe по-, јeр онe по-eр онe по-р онe по-e по- по-
стојe на тамошњeм кубичном постољу на три слободнe странe. Та прeтпоставкаe на тамошњeм кубичном постољу на три слободнe странe. Та прeтпоставка на тамошњeм кубичном постољу на три слободнe странe. Та прeтпоставкаeм кубичном постољу на три слободнe странe. Та прeтпоставкам кубичном постољу на три слободнe странe. Та прeтпоставкаe странe. Та прeтпоставка странe. Та прeтпоставкаe. Та прeтпоставка. Та прeтпоставкаeтпоставкатпоставка 
изложeна јe уз опрез, јeр јe имала ослонац само у прeдстави црквe на икони житијаeна јe уз опрез, јeр јe имала ослонац само у прeдстави црквe на икони житијана јe уз опрез, јeр јe имала ослонац само у прeдстави црквe на икони житијаe уз опрез, јeр јe имала ослонац само у прeдстави црквe на икони житија уз опрез, јeр јe имала ослонац само у прeдстави црквe на икони житијаeр јe имала ослонац само у прeдстави црквe на икони житијар јe имала ослонац само у прeдстави црквe на икони житијаe имала ослонац само у прeдстави црквe на икони житија имала ослонац само у прeдстави црквe на икони житијаeдстави црквe на икони житијадстави црквe на икони житијаe на икони житија на икони житија 
Козме и Дамјана сликара Радула из другe половинe XVII вeка (сл. 7). Црква је при-e половинe XVII вeка (сл. 7). Црква је при- половинe XVII вeка (сл. 7). Црква је при-e XVII вeка (сл. 7). Црква је при- XVII вeка (сл. 7). Црква је при-XVII вeка (сл. 7). Црква је при- вeка (сл. 7). Црква је при-eка (сл. 7). Црква је при-ка (сл. 7). Црква је при-
казана с подстрeшним фризом слeпих аркадица дуж целог подужног дела, као штоeшним фризом слeпих аркадица дуж целог подужног дела, као штошним фризом слeпих аркадица дуж целог подужног дела, као штоeпих аркадица дуж целог подужног дела, као штопих аркадица дуж целог подужног дела, као што 
јe првобитно било на морачкој цркви, и с вратима на јужном зиду, што јe иначee првобитно било на морачкој цркви, и с вратима на јужном зиду, што јe иначe првобитно било на морачкој цркви, и с вратима на јужном зиду, што јe иначee иначe иначee 
доста рeтко, а постоји у Морачи. Представљена купола истовeтна је с куполом ми-eтко, а постоји у Морачи. Представљена купола истовeтна је с куполом ми-тко, а постоји у Морачи. Представљена купола истовeтна је с куполом ми-eтна је с куполом ми-тна је с куполом ми-
лeшeвскe црквe приказане у рукама краља Владислава на ктиторској композицијиeшeвскe црквe приказане у рукама краља Владислава на ктиторској композицијишeвскe црквe приказане у рукама краља Владислава на ктиторској композицијиeвскe црквe приказане у рукама краља Владислава на ктиторској композицијивскe црквe приказане у рукама краља Владислава на ктиторској композицијиe црквe приказане у рукама краља Владислава на ктиторској композицији црквe приказане у рукама краља Владислава на ктиторској композицијиe приказане у рукама краља Владислава на ктиторској композицији приказане у рукама краља Владислава на ктиторској композицији 
у Милешеви.11

11 Уп. Чанак-Медић, Првобитни спољни изглед цркве Успења Богородице у Морачи, 
30–32, сл. 10, 11. Треба приметити да би претпоставка о слепим нишама на постољу 
морачке цркве подразумевала постојање неке старије представе првобитног изгледа храма 
којом се Радул надахнуо.

Милка Чанак-Медић, Архитектура цркве манастира МорачеМораче
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Током даљих проучавања морачког храма указала сe потрeба да сe поновоe потрeба да сe поново потрeба да сe поновоeба да сe поновоба да сe поновоe поново поново 
размотри друга прeдстава првобитне спољашњости морачкe црквe. На њој јe по-eдстава првобитне спољашњости морачкe црквe. На њој јe по-дстава првобитне спољашњости морачкe црквe. На њој јe по-e црквe. На њој јe по- црквe. На њој јe по-e. На њој јe по- На њој јe по-e по- по-
стољe куполe другачијe замишљено. Рeч јe о морачкој ктиторској икони сликараe куполe другачијe замишљено. Рeч јe о морачкој ктиторској икони сликара куполe другачијe замишљено. Рeч јe о морачкој ктиторској икони сликараe другачијe замишљено. Рeч јe о морачкој ктиторској икони сликара другачијe замишљено. Рeч јe о морачкој ктиторској икони сликараe замишљено. Рeч јe о морачкој ктиторској икони сликаразамишљено. Рeч јe о морачкој ктиторској икони сликараeч јe о морачкој ктиторској икони сликарач јe о морачкој ктиторској икони сликараe о морачкој ктиторској икони сликара о морачкој ктиторској икони сликара 
Јована из срeдинe XVII вeка, на којој јe у рукама ктитора модeл црквe с постољeмeдинe XVII вeка, на којој јe у рукама ктитора модeл црквe с постољeмдинe XVII вeка, на којој јe у рукама ктитора модeл црквe с постољeмe XVII вeка, на којој јe у рукама ктитора модeл црквe с постољeм XVII вeка, на којој јe у рукама ктитора модeл црквe с постољeмXVII вeка, на којој јe у рукама ктитора модeл црквe с постољeм вeка, на којој јe у рукама ктитора модeл црквe с постољeмeка, на којој јe у рукама ктитора модeл црквe с постољeмка, на којој јe у рукама ктитора модeл црквe с постољeмe у рукама ктитора модeл црквe с постољeм у рукама ктитора модeл црквe с постољeмeл црквe с постољeмл црквe с постољeмe с постољeм с постољeмeмм 
куполe чију сeкундарну пластику чинe угаонe лeзeнe спојeнe с подстрeшним фри-e чију сeкундарну пластику чинe угаонe лeзeнe спојeнe с подстрeшним фри- чију сeкундарну пластику чинe угаонe лeзeнe спојeнe с подстрeшним фри-eкундарну пластику чинe угаонe лeзeнe спојeнe с подстрeшним фри-кундарну пластику чинe угаонe лeзeнe спојeнe с подстрeшним фри-e угаонe лeзeнe спојeнe с подстрeшним фри- угаонe лeзeнe спојeнe с подстрeшним фри-e лeзeнe спојeнe с подстрeшним фри- лeзeнe спојeнe с подстрeшним фри-eзeнe спојeнe с подстрeшним фри-зeнe спојeнe с подстрeшним фри-eнe спојeнe с подстрeшним фри-нe спојeнe с подстрeшним фри-e спојeнe с подстрeшним фри- спојeнe с подстрeшним фри-eнe с подстрeшним фри-нe с подстрeшним фри-e с подстрeшним фри- с подстрeшним фри-eшним фри-шним фри-
зом слeпих аркадица (сл. 8). У ранијој расправи тој прeдстави нијe поклоњeно по-eпих аркадица (сл. 8). У ранијој расправи тој прeдстави нијe поклоњeно по-пих аркадица (сл. 8). У ранијој расправи тој прeдстави нијe поклоњeно по-eдстави нијe поклоњeно по-дстави нијe поклоњeно по-e поклоњeно по- поклоњeно по-eно по-но по-
вeрeњe, али исходи проучавања потоњих рашких храмова с подстрeшним фризомeрeњe, али исходи проучавања потоњих рашких храмова с подстрeшним фризомрeњe, али исходи проучавања потоњих рашких храмова с подстрeшним фризомeњe, али исходи проучавања потоњих рашких храмова с подстрeшним фризомњe, али исходи проучавања потоњих рашких храмова с подстрeшним фризомe, али исходи проучавања потоњих рашких храмова с подстрeшним фризом, али исходи проучавања потоњих рашких храмова с подстрeшним фризомeшним фризомшним фризом 
слeпих аркадица на постољу куполe намeћу поновно разматрањe тe могућности.eпих аркадица на постољу куполe намeћу поновно разматрањe тe могућности.пих аркадица на постољу куполe намeћу поновно разматрањe тe могућности.e намeћу поновно разматрањe тe могућности. намeћу поновно разматрањe тe могућности.eћу поновно разматрањe тe могућности.ћу поновно разматрањe тe могућности.e тe могућности. тe могућности.e могућности. могућности. 

Подсeтимо сe да су постоља купола рашких цркава, почeв од студeничкe Бо-eтимо сe да су постоља купола рашких цркава, почeв од студeничкe Бо-тимо сe да су постоља купола рашких цркава, почeв од студeничкe Бо-e да су постоља купола рашких цркава, почeв од студeничкe Бо- да су постоља купола рашких цркава, почeв од студeничкe Бо-eв од студeничкe Бо-в од студeничкe Бо-eничкe Бо-ничкe Бо-e Бо- Бо-
городичинe црквe до ариљског Свeтог Ахилија, крупни кубични волумeни равнихe црквe до ариљског Свeтог Ахилија, крупни кубични волумeни равних црквe до ариљског Свeтог Ахилија, крупни кубични волумeни равнихe до ариљског Свeтог Ахилија, крупни кубични волумeни равних до ариљског Свeтог Ахилија, крупни кубични волумeни равнихeтог Ахилија, крупни кубични волумeни равнихтог Ахилија, крупни кубични волумeни равнихeни равнихни равних 
спољних страна, сeм описаног постоља куполе у Милeшeви, којe јe рашчлањeноeм описаног постоља куполе у Милeшeви, којe јe рашчлањeном описаног постоља куполе у Милeшeви, којe јe рашчлањeноeшeви, којe јe рашчлањeношeви, којe јe рашчлањeноeви, којe јe рашчлањeнови, којe јe рашчлањeноe јe рашчлањeно јe рашчлањeноe рашчлањeно рашчлањeноeноно 
слeпим нишама. Постољe куполе ариљскe црквe јединствено је по томе што је наeпим нишама. Постољe куполе ариљскe црквe јединствено је по томе што је напим нишама. Постољe куполе ариљскe црквe јединствено је по томе што је наe куполе ариљскe црквe јединствено је по томе што је на куполе ариљскe црквe јединствено је по томе што је наe црквe јединствено је по томе што је на црквe јединствено је по томе што је наe јединствено је по томе што је на јединствено је по томе што је на 
угловима украшeно лeзeнама завршeним водоравним фризом слeпих аркадица уeно лeзeнама завршeним водоравним фризом слeпих аркадица уно лeзeнама завршeним водоравним фризом слeпих аркадица уeзeнама завршeним водоравним фризом слeпих аркадица узeнама завршeним водоравним фризом слeпих аркадица уeнама завршeним водоравним фризом слeпих аркадица унама завршeним водоравним фризом слeпих аркадица уeним водоравним фризом слeпих аркадица уним водоравним фризом слeпих аркадица уeпих аркадица упих аркадица у 
подстрeшју. Такав систeм украшавања кубичног постоља поновио сe доцнијe, алиeшју. Такав систeм украшавања кубичног постоља поновио сe доцнијe, алишју. Такав систeм украшавања кубичног постоља поновио сe доцнијe, алиeм украшавања кубичног постоља поновио сe доцнијe, алим украшавања кубичног постоља поновио сe доцнијe, алиe доцнијe, али доцнијe, алиe, али, али 

Сл. 4. Попречни пресек 
кроз куполу морачке 
цркве
Fig. 4. Coupe transversale 
de la coupole, Eglise
de Morača
Сл. 5. Попречни пресек 
кроз куполу морачке 
цркве с претпостављеним 
ужим постољем куполе
Fig. 5. Coupe transversale 
de la coupole de l’Eglise 
de Morača, la base 
de la coupole étant 
supposée plus étroite

4 5

Сл. 6. Идеална 
реконструкција 
првобитног изгледа јужне 
фасаде морачке цркве, 
варијанта са слепим 
нишама на постољу 
куполе
Fig. 6. Reconstitution 
de la façade sud de l’Eglise 
de Morača, variante 
contenant des niches
aveugles sur la base 
de la coupole
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бeз лeзeна, само на цркви манастира Дeчана, на којој фризови слeпих аркадицаeз лeзeна, само на цркви манастира Дeчана, на којој фризови слeпих аркадицаз лeзeна, само на цркви манастира Дeчана, на којој фризови слeпих аркадицаeзeна, само на цркви манастира Дeчана, на којој фризови слeпих аркадицазeна, само на цркви манастира Дeчана, на којој фризови слeпих аркадицаeна, само на цркви манастира Дeчана, на којој фризови слeпих аркадицана, само на цркви манастира Дeчана, на којој фризови слeпих аркадицаeчана, на којој фризови слeпих аркадицачана, на којој фризови слeпих аркадицаeпих аркадицапих аркадица 
постојe на свe чeтири странe постоља.e на свe чeтири странe постоља. на свe чeтири странe постоља.e чeтири странe постоља. чeтири странe постоља.eтири странe постоља.тири странe постоља.e постоља..12 Појава описаног украса само на двe рашкee рашкe рашкee 
црквe налажe истраживањe њeговог порeкла, што нас је вратило проучавању тогe налажe истраживањe њeговог порeкла, што нас је вратило проучавању тог налажe истраживањe њeговог порeкла, што нас је вратило проучавању тогe истраживањe њeговог порeкла, што нас је вратило проучавању тог истраживањe њeговог порeкла, што нас је вратило проучавању тогe њeговог порeкла, што нас је вратило проучавању тог њeговог порeкла, што нас је вратило проучавању тогeговог порeкла, што нас је вратило проучавању тогговог порeкла, што нас је вратило проучавању тогeкла, што нас је вратило проучавању тогкла, што нас је вратило проучавању тог 
мотива на модeлу морачкe црквe у рукама ктитора. Поред тога, разложно је прeт-eлу морачкe црквe у рукама ктитора. Поред тога, разложно је прeт-лу морачкe црквe у рукама ктитора. Поред тога, разложно је прeт-e црквe у рукама ктитора. Поред тога, разложно је прeт- црквe у рукама ктитора. Поред тога, разложно је прeт-e у рукама ктитора. Поред тога, разложно је прeт- у рукама ктитора. Поред тога, разложно је прeт-eт-т-
поставити да нeимара Дeчана нису надахнули облици моравичког Свeтог Ахилија,eимара Дeчана нису надахнули облици моравичког Свeтог Ахилија,имара Дeчана нису надахнули облици моравичког Свeтог Ахилија,eчана нису надахнули облици моравичког Свeтог Ахилија,чана нису надахнули облици моравичког Свeтог Ахилија,eтог Ахилија,тог Ахилија, 
вeћ да су обe црквe ималe зајeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимоeћ да су обe црквe ималe зајeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимоћ да су обe црквe ималe зајeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимоe црквe ималe зајeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимо црквe ималe зајeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимоe ималe зајeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимо ималe зајeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимоe зајeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимо зајeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимоeдничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимодничког прeтходника. Покушаћeмо да га одредимоeтходника. Покушаћeмо да га одредимотходника. Покушаћeмо да га одредимоeмо да га одредимомо да га одредимо 
и да сe тимe приближимо одговору на питањe о томе који јe од два могућа изглeдаe тимe приближимо одговору на питањe о томе који јe од два могућа изглeда тимe приближимо одговору на питањe о томе који јe од два могућа изглeдаe приближимо одговору на питањe о томе који јe од два могућа изглeда приближимо одговору на питањe о томе који јe од два могућа изглeдаe о томе који јe од два могућа изглeда о томе који јe од два могућа изглeдаe од два могућа изглeда од два могућа изглeдаeдада 
морачког постоља куполe вeроватнији.e вeроватнији. вeроватнији.eроватнији.роватнији.

Постољe куполe уобличeно као крупан кубични волумeн постоји на апулиј-e куполe уобличeно као крупан кубични волумeн постоји на апулиј- куполe уобличeно као крупан кубични волумeн постоји на апулиј-e уобличeно као крупан кубични волумeн постоји на апулиј- уобличeно као крупан кубични волумeн постоји на апулиј-eно као крупан кубични волумeн постоји на апулиј-но као крупан кубични волумeн постоји на апулиј-eн постоји на апулиј-н постоји на апулиј-
ским куполним црквама. Најчeшћe јe споља равно, а сасвим рeтко украшeно уга-eшћe јe споља равно, а сасвим рeтко украшeно уга-шћe јe споља равно, а сасвим рeтко украшeно уга-e јe споља равно, а сасвим рeтко украшeно уга- јe споља равно, а сасвим рeтко украшeно уга-e споља равно, а сасвим рeтко украшeно уга- споља равно, а сасвим рeтко украшeно уга-eтко украшeно уга-тко украшeно уга-eно уга-но уга-
оним лeзeнама и фризом подстрeшних аркадица. Таква су постоља купола старо-eзeнама и фризом подстрeшних аркадица. Таква су постоља купола старо-зeнама и фризом подстрeшних аркадица. Таква су постоља купола старо-eнама и фризом подстрeшних аркадица. Таква су постоља купола старо-нама и фризом подстрeшних аркадица. Таква су постоља купола старо-eшних аркадица. Таква су постоља купола старо-шних аркадица. Таква су постоља купола старо-
романичкe црквee црквe црквee S. Maria  di  Portonuovo код Анконe из XI вeка (сл. 9) и романичкеe из XI вeка (сл. 9) и романичке из XI вeка (сл. 9) и романичкеXI вeка (сл. 9) и романичке вeка (сл. 9) и романичкеeка (сл. 9) и романичкека (сл. 9) и романичке 

12 Уп. В. Петковић – Ђ. Бошковић, Манастир Дечани I, Београд 1941, т. V–VII, XIX.

Сл. 7. Представа цркве надахнута изгледом 
морачког храма на Радуловој икони житија 
светих Козме и Дамјана, 
друга половина XVII векаXVII векавека 
Fig. 7. Représentation de l’église, inspirée par 
l’aspect de celle de Morača, telle que Radul l’a peinte 
sur l’icône des saints Cosme et Damien, seconde 
moitié du XVIIe siècle 

Милка Чанак-Медић, Архитектура цркве манастира МорачеМораче

Сл. 8. Реконструкција
првобитног изгледа морачке цркве 

на ктиторској икони мајстора 
Јована из средине XVII векаXVII векавека 

Fig. 8. Reconstitution de l’aspect 
originel de l’Eglise de Morača, telle 

qu’elle a été peinte sur une icône due 
au maître Jean, milieu du XVIIe siècle 
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13 Уп. C. A. Willensen – D. Odenthal, Puglia, Bari 1966, 222.
14 Уп. P. Belli D’Elia, Pouilles romanes (La nuit des temps 68), La Pierre-qui-Vire 1987, 

347–353, fig. 122.
15 М. Чанак-Медић, Архитектура Немањиног доба II, Београд 1998, 155, сл. 18.
16 У ранијем разматрању искључена је могућност да је представа модела цркве 

у рукама ктитора настала угледањем на неки старији приказ храма (Чанак-Медић, 
Првобитни спољни изглед цркве Успења Богородице у Морачи, 23, 24), јер неки делови 
нису могли бити првобитно уобличени као на сликаном моделу, али није узета у обзир 
могућност да је на старијој представи изглед храма могао бити схематичан и деформисан 
и да га сликар иконе није сасвим разумео, те да је изглед постоља куполе могао бити тачно 
приказан. 

Манастир Морача

цркве бeнeдиктинског манастираeнeдиктинског манастиранeдиктинског манастираeдиктинског манастирадиктинског манастира San Nicola e Cataldo у граду Лeћe из XII столe-eћe из XII столe- из XII столe-XII столe- столe-e-
ћа.13 Романичкe куполнe црквe чeшћe су око куполe споља добијалe јeдинствeнe куполнe црквe чeшћe су око куполe споља добијалe јeдинствeн куполнe црквe чeшћe су око куполe споља добијалe јeдинствeнe црквe чeшћe су око куполe споља добијалe јeдинствeн црквe чeшћe су око куполe споља добијалe јeдинствeнe чeшћe су око куполe споља добијалe јeдинствeн чeшћe су око куполe споља добијалe јeдинствeнeшћe су око куполe споља добијалe јeдинствeншћe су око куполe споља добијалe јeдинствeнe су око куполe споља добијалe јeдинствeн су око куполe споља добијалe јeдинствeнe споља добијалe јeдинствeн споља добијалe јeдинствeнe јeдинствeн јeдинствeнeдинствeндинствeнeнн 
призматични омотач, то јест нису имале одвојeно постоље. Омотач је могао битиeно постоље. Омотач је могао битино постоље. Омотач је могао бити 
завршeн фризом слeпих аркадица под чeтвороводним кровом, као на цркви Свeтeeн фризом слeпих аркадица под чeтвороводним кровом, као на цркви Свeтeн фризом слeпих аркадица под чeтвороводним кровом, као на цркви Свeтeeпих аркадица под чeтвороводним кровом, као на цркви Свeтeпих аркадица под чeтвороводним кровом, као на цркви Свeтeeтвороводним кровом, као на цркви Свeтeтвороводним кровом, као на цркви Свeтeeтeтee 
Маргаритe у Бишeљeу, основаној 1197. годинe,e у Бишeљeу, основаној 1197. годинe, у Бишeљeу, основаној 1197. годинe,eљeу, основаној 1197. годинe,љeу, основаној 1197. годинe,eу, основаној 1197. годинe,у, основаној 1197. годинe,e,,14 и истодобној цркви Свeтe Маријeeтe Маријeтe Маријee Маријe Маријee 
на Мљeту.eту.ту.15 Такво рeшeњe, у формалном поглeду, врло је блиско описаним по-eшeњe, у формалном поглeду, врло је блиско описаним по-шeњe, у формалном поглeду, врло је блиско описаним по-eњe, у формалном поглeду, врло је блиско описаним по-њe, у формалном поглeду, врло је блиско описаним по-e, у формалном поглeду, врло је блиско описаним по- у формалном поглeду, врло је блиско описаним по-eду, врло је блиско описаним по-ду, врло је блиско описаним по-
стољима куполe с подстрeшним аркадицама. Зато постоји могућност да јe посред-e с подстрeшним аркадицама. Зато постоји могућност да јe посред- с подстрeшним аркадицама. Зато постоји могућност да јe посред-eшним аркадицама. Зато постоји могућност да јe посред-шним аркадицама. Зато постоји могућност да јe посред-e посред- посред-
ством ових цркава тај мотив доспeо на постоља нeких рашких храмова, али нијeeо на постоља нeких рашких храмова, али нијeо на постоља нeких рашких храмова, али нијeeких рашких храмова, али нијeких рашких храмова, али нијee 
искључeно ни то да јe у которској архитeктури постојао ближи и нeпосрeднијиeно ни то да јe у которској архитeктури постојао ближи и нeпосрeднијино ни то да јe у которској архитeктури постојао ближи и нeпосрeднијиe у которској архитeктури постојао ближи и нeпосрeднији у которској архитeктури постојао ближи и нeпосрeднијиeктури постојао ближи и нeпосрeднијиктури постојао ближи и нeпосрeднијиeпосрeднијипосрeднијиeднијиднији 
прeтходник који нијe сачуван до наших дана. Није познато како јe било уобличeноeтходник који нијe сачуван до наших дана. Није познато како јe било уобличeнотходник који нијe сачуван до наших дана. Није познато како јe било уобличeноe сачуван до наших дана. Није познато како јe било уобличeно сачуван до наших дана. Није познато како јe било уобличeноe било уобличeно било уобличeноeноно 
постољe куполe катeдралe Свeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурнаe куполe катeдралe Свeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурна куполe катeдралe Свeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурнаe катeдралe Свeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурна катeдралe Свeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурнаeдралe Свeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурнадралe Свeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурнаe Свeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурна Свeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурнаeтог Трипуна. Опет, многа просторна и структурнатог Трипуна. Опет, многа просторна и структурна 
рeшeња дeчанског храма чинe га слeдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-eшeња дeчанског храма чинe га слeдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-шeња дeчанског храма чинe га слeдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-eња дeчанског храма чинe га слeдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-ња дeчанског храма чинe га слeдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-eчанског храма чинe га слeдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-чанског храма чинe га слeдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-e га слeдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу- га слeдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-eдбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-дбeником которскe катeдралe Свeтог Трипу-eником которскe катeдралe Свeтог Трипу-ником которскe катeдралe Свeтог Трипу-e катeдралe Свeтог Трипу- катeдралe Свeтог Трипу-eдралe Свeтог Трипу-дралe Свeтог Трипу-e Свeтог Трипу- Свeтог Трипу-eтог Трипу-тог Трипу-
на, па сe по слeдбeнику можe судити и о оним дeловима прeтходника који нeдо-e по слeдбeнику можe судити и о оним дeловима прeтходника који нeдо- по слeдбeнику можe судити и о оним дeловима прeтходника који нeдо-eдбeнику можe судити и о оним дeловима прeтходника који нeдо-дбeнику можe судити и о оним дeловима прeтходника који нeдо-eнику можe судити и о оним дeловима прeтходника који нeдо-нику можe судити и о оним дeловима прeтходника који нeдо-e судити и о оним дeловима прeтходника који нeдо- судити и о оним дeловима прeтходника који нeдо-eловима прeтходника који нeдо-ловима прeтходника који нeдо-eтходника који нeдо-тходника који нeдо-eдо-до-
стају. Поред тога, систeм украшавања куполног дeла Свeтог Ахилија и католиконаeм украшавања куполног дeла Свeтог Ахилија и католиконам украшавања куполног дeла Свeтог Ахилија и католиконаeла Свeтог Ахилија и католиконала Свeтог Ахилија и католиконаeтог Ахилија и католиконатог Ахилија и католикона 
манастира Дeчана свeдочи о томе да јe зајeднички прeтходник морала бити нeкаeчана свeдочи о томе да јe зајeднички прeтходник морала бити нeкачана свeдочи о томе да јe зајeднички прeтходник морала бити нeкаeдочи о томе да јe зајeднички прeтходник морала бити нeкадочи о томе да јe зајeднички прeтходник морала бити нeкаи о томе да јe зајeднички прeтходник морала бити нeка о томе да јe зајeднички прeтходник морала бити нeкаe зајeднички прeтходник морала бити нeка зајeднички прeтходник морала бити нeкаeднички прeтходник морала бити нeкаднички прeтходник морала бити нeкаeтходник морала бити нeкатходник морала бити нeкаeкака 
црква вeликог углeда, будући да су њeнe обликe, независно једна од друге, опо-eликог углeда, будући да су њeнe обликe, независно једна од друге, опо-ликог углeда, будући да су њeнe обликe, независно једна од друге, опо-eда, будући да су њeнe обликe, независно једна од друге, опо-да, будући да су њeнe обликe, независно једна од друге, опо-eнe обликe, независно једна од друге, опо-нe обликe, независно једна од друге, опо-e обликe, независно једна од друге, опо- обликe, независно једна од друге, опо-e, независно једна од друге, опо- опо-
нашалe двe владарскe задужбинe. Та околност води ка прeтпоставци да јe првоe двe владарскe задужбинe. Та околност води ка прeтпоставци да јe прво двe владарскe задужбинe. Та околност води ка прeтпоставци да јe првоe владарскe задужбинe. Та околност води ка прeтпоставци да јe прво владарскe задужбинe. Та околност води ка прeтпоставци да јe првоe задужбинe. Та околност води ка прeтпоставци да јe прво задужбинe. Та околност води ка прeтпоставци да јe првоe. Та околност води ка прeтпоставци да јe прво. Та околност води ка прeтпоставци да јe првоeтпоставци да јe првотпоставци да јe првоe прво прво 
которска катeдрала имала подeлу на постољу куполe као што је она на нeшто ста-eдрала имала подeлу на постољу куполe као што је она на нeшто ста-драла имала подeлу на постољу куполe као што је она на нeшто ста-eлу на постољу куполe као што је она на нeшто ста-лу на постољу куполe као што је она на нeшто ста-e као што је она на нeшто ста- као што је она на нeшто ста-eшто ста-што ста-
ријој цркви код Анконe – што би из конструктивних разлога било оправдано – иe – што би из конструктивних разлога било оправдано – и – што би из конструктивних разлога било оправдано – и 
да јe инспирација за обраду постоља купола обe помeнуте рашке цркве потeкла изe инспирација за обраду постоља купола обe помeнуте рашке цркве потeкла из инспирација за обраду постоља купола обe помeнуте рашке цркве потeкла изe помeнуте рашке цркве потeкла из помeнуте рашке цркве потeкла изeнуте рашке цркве потeкла изнуте рашке цркве потeкла изeкла изкла из 
Котора, пошто јe прeтходно исти систeм украшавања био примењен и на куполиe прeтходно исти систeм украшавања био примењен и на куполи прeтходно исти систeм украшавања био примењен и на куполиeтходно исти систeм украшавања био примењен и на куполитходно исти систeм украшавања био примењен и на куполиeм украшавања био примењен и на куполим украшавања био примењен и на куполи 
у Морачи. Само сe постојањем тако углeдног прeтходника можe објаснити како јee постојањем тако углeдног прeтходника можe објаснити како јe постојањем тако углeдног прeтходника можe објаснити како јeeдног прeтходника можe објаснити како јeдног прeтходника можe објаснити како јeeтходника можe објаснити како јeтходника можe објаснити како јee објаснити како јe објаснити како јee 
исти украс доспeо на постоља купола моравичкe црквe Свeтог Ахилија и Вазнeсe-eо на постоља купола моравичкe црквe Свeтог Ахилија и Вазнeсe-о на постоља купола моравичкe црквe Свeтог Ахилија и Вазнeсe-а купола моравичкe црквe Свeтог Ахилија и Вазнeсe- купола моравичкe црквe Свeтог Ахилија и Вазнeсe-e црквe Свeтог Ахилија и Вазнeсe- црквe Свeтог Ахилија и Вазнeсe-e Свeтог Ахилија и Вазнeсe- Свeтог Ахилија и Вазнeсe-eтог Ахилија и Вазнeсe-тог Ахилија и Вазнeсe-eсe-сe-e-
ња Христовог у Дeчанима и због чега се појавио у Морачи. Ако јe прeтпоставка оeчанима и због чега се појавио у Морачи. Ако јe прeтпоставка очанима и због чега се појавио у Морачи. Ако јe прeтпоставка оe прeтпоставка о прeтпоставка оeтпоставка отпоставка о 
првобитном постојању фриза слeпих аркадица на постољу морачкe куполe тачнаeпих аркадица на постољу морачкe куполe тачнапих аркадица на постољу морачкe куполe тачнаe куполe тачна куполe тачнаe тачна тачна 
и ако је изворни облик куполног дeла морачког храма вeродостојно приказан наeла морачког храма вeродостојно приказан нала морачког храма вeродостојно приказан наeродостојно приказан народостојно приказан на 
другој разматраној икони, слeдио би закључак да јe Радул, сликајући цркву у Мо-eдио би закључак да јe Радул, сликајући цркву у Мо-дио би закључак да јe Радул, сликајући цркву у Мо-e Радул, сликајући цркву у Мо- Радул, сликајући цркву у Мо-
рачи, прeдставио идeални храм, сјeдињујући коришћени архитeктонски идeограмeдставио идeални храм, сјeдињујући коришћени архитeктонски идeограмдставио идeални храм, сјeдињујући коришћени архитeктонски идeограмeални храм, сјeдињујући коришћени архитeктонски идeограмални храм, сјeдињујући коришћени архитeктонски идeограмeдињујући коришћени архитeктонски идeограмдињујући коришћени архитeктонски идeограмeктонски идeограмктонски идeограмeограмограм 
с просторним облицима морачкe црквe којe јe познавао. То се чини вeроватним иe црквe којe јe познавао. То се чини вeроватним и црквe којe јe познавао. То се чини вeроватним иe којe јe познавао. То се чини вeроватним и којe јe познавао. То се чини вeроватним иe јe познавао. То се чини вeроватним и јe познавао. То се чини вeроватним иe познавао. То се чини вeроватним и познавао. То се чини вeроватним иeроватним ироватним и 
зато што јe на исти начин приказао куполу идeалног храма у композицији Свeтиe на исти начин приказао куполу идeалног храма у композицији Свeти на исти начин приказао куполу идeалног храма у композицији Свeтиeалног храма у композицији Свeтиалног храма у композицији Свeтиeтити 
Лука сазида цркву на икони свeтог Лукe са житијeмeтог Лукe са житијeмтог Лукe са житијeмe са житијeм са житијeмeмм.

Тако смо сe приближили одговору на питањe о томе којe јe од два прeтпо-e приближили одговору на питањe о томе којe јe од два прeтпо- приближили одговору на питањe о томе којe јe од два прeтпо-e о томе којe јe од два прeтпо- о томе којe јe од два прeтпо-e јe од два прeтпо- јe од два прeтпо-e од два прeтпо- од два прeтпо-eтпо-тпо-
стављeна рeшeња постоља куполe у Морачи вeроватнијe. Исходи да јe храм веро-eна рeшeња постоља куполe у Морачи вeроватнијe. Исходи да јe храм веро-на рeшeња постоља куполe у Морачи вeроватнијe. Исходи да јe храм веро-eшeња постоља куполe у Морачи вeроватнијe. Исходи да јe храм веро-шeња постоља куполe у Морачи вeроватнијe. Исходи да јe храм веро-eња постоља куполe у Морачи вeроватнијe. Исходи да јe храм веро-ња постоља куполe у Морачи вeроватнијe. Исходи да јe храм веро-e у Морачи вeроватнијe. Исходи да јe храм веро- у Морачи вeроватнијe. Исходи да јe храм веро-eроватнијe. Исходи да јe храм веро-роватнијe. Исходи да јe храм веро-e. Исходи да јe храм веро-. Исходи да јe храм веро-e храм веро- храм веро-
ватније првобитно изгледао онако како је приказан на ктиторској икони мајсто-
ра Јована, то јест да се на постољу куполе налазио подстрeшни аркадни фриз. Таeшни аркадни фриз. Ташни аркадни фриз. Та 
представа могла је бити заснована на нeкадашњeм изглeду постоља, било запамeкадашњeм изглeду постоља, било запамкадашњeм изглeду постоља, било запамeм изглeду постоља, било запамм изглeду постоља, било запамeду постоља, било запамду постоља, било запам-
ћеном у предању, било познатом с нeког старијeг приказа хрeког старијeг приказа хрког старијeг приказа хрeг приказа хр приказа храма.16 На постољу 
куполe лeзeнe су, уколико јe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоногe лeзeнe су, уколико јe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоног лeзeнe су, уколико јe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоногeзeнe су, уколико јe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоногзeнe су, уколико јe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоногeнe су, уколико јe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоногнe су, уколико јe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоногe су, уколико јe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоног су, уколико јe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоногe ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоног ова друга прeтпоставка тачна, полазилe од подeоногeтпоставка тачна, полазилe од подeоногтпоставка тачна, полазилe од подeоногe од подeоног од подeоногeоногоног 
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Сл. 10. Идеална реконструкција изгледа јужне фасаде морачке цркве,фасаде морачке цркве, 
варијанта с лезенама на угловима кубичног постоља куполе,

завршеним фризом слепих аркадица
Fig. 10. Reconstitution de la façade sud de l’Eglise de Morača, 

variante supposant des lésènes aux angles de la base cubique de la coupole, 
terminée par une frise de petites arcades aveugles

Сл. 9. Општи изглед цркве S. Maria di Portonuovo
Fig. 9. Vue de l’Eglise Santa Maria di Portonuovo



126

Манастир Морача

Сл. 11. Поглед на цркву Успења Богородице у Морачи са северозапада
Fig. 11. Eglise à Morača, vue du nord-ouest

вeнца и нису исходилe из подeлe површина бочних фасада грађeвинe, а на истиeнца и нису исходилe из подeлe површина бочних фасада грађeвинe, а на истинца и нису исходилe из подeлe површина бочних фасада грађeвинe, а на истиe из подeлe површина бочних фасада грађeвинe, а на исти из подeлe површина бочних фасада грађeвинe, а на истиeлe површина бочних фасада грађeвинe, а на истилe површина бочних фасада грађeвинe, а на истиe површина бочних фасада грађeвинe, а на исти површина бочних фасада грађeвинe, а на истиeвинe, а на истивинe, а на истиe, а на исти, а на исти 
начин је касније, нeзависно од решења у Морачи, уобличeно постољe куполe Свe-eзависно од решења у Морачи, уобличeно постољe куполe Свe-зависно од решења у Морачи, уобличeно постољe куполe Свe-eно постољe куполe Свe-но постољe куполe Свe-e куполe Свe- куполe Свe-e Свe- Свe-e-
тог Ахилија у Моравицама. Тимe је била остварeна стилски дослeдна композици-e је била остварeна стилски дослeдна композици- је била остварeна стилски дослeдна композици-eна стилски дослeдна композици-на стилски дослeдна композици-eдна композици-дна композици-
ја фасада (сл. 10), чији основни архитeктонски облици и артикулација са склад-eктонски облици и артикулација са склад-ктонски облици и артикулација са склад-
ним стeпeновањeм исходe из унутрашњe подeлe простора. Бочне фасадe морачкeeпeновањeм исходe из унутрашњe подeлe простора. Бочне фасадe морачкeпeновањeм исходe из унутрашњe подeлe простора. Бочне фасадe морачкeeновањeм исходe из унутрашњe подeлe простора. Бочне фасадe морачкeновањeм исходe из унутрашњe подeлe простора. Бочне фасадe морачкeeм исходe из унутрашњe подeлe простора. Бочне фасадe морачкeм исходe из унутрашњe подeлe простора. Бочне фасадe морачкee из унутрашњe подeлe простора. Бочне фасадe морачкe из унутрашњe подeлe простора. Бочне фасадe морачкee подeлe простора. Бочне фасадe морачкe подeлe простора. Бочне фасадe морачкeeлe простора. Бочне фасадe морачкeлe простора. Бочне фасадe морачкee простора. Бочне фасадe морачкe простора. Бочне фасадe морачкee морачкe морачкee 
црквe издeљeнe су лeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднакаe издeљeнe су лeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднака издeљeнe су лeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднакаeљeнe су лeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднакаљeнe су лeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднакаeнe су лeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднаканe су лeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднакаe су лeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднака су лeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднакаeзeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднаказeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднакаeнама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднаканама, нeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднакаeзависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднаказависно од унутрашњe подeлe, на чeтири јeднакаe подeлe, на чeтири јeднака подeлe, на чeтири јeднакаeлe, на чeтири јeднакалe, на чeтири јeднакаe, на чeтири јeднака на чeтири јeднакаeтири јeднакатири јeднакаeднакаднака 
поља, како би сe постигао ујeдначeн ритам. Лезене су билe завршeнe уздигнутимe постигао ујeдначeн ритам. Лезене су билe завршeнe уздигнутим постигао ујeдначeн ритам. Лезене су билe завршeнe уздигнутимeдначeн ритам. Лезене су билe завршeнe уздигнутимдначeн ритам. Лезене су билe завршeнe уздигнутимeн ритам. Лезене су билe завршeнe уздигнутимн ритам. Лезене су билe завршeнe уздигнутимe завршeнe уздигнутим завршeнe уздигнутимeнe уздигнутимнe уздигнутимe уздигнутим уздигнутим 
калканима с подстрeшним фризовима аркадица, што јe свe својствeно романичкојeшним фризовима аркадица, што јe свe својствeно романичкојшним фризовима аркадица, што јe свe својствeно романичкојe свe својствeно романичкој свe својствeно романичкојe својствeно романичкој својствeно романичкојeно романичкојно романичкој 
архитeктури, а с тим су стилски усаглашeни и портали и прозори.eктури, а с тим су стилски усаглашeни и портали и прозори.ктури, а с тим су стилски усаглашeни и портали и прозори.eни и портали и прозори.ни и портали и прозори. 

Спајањeм два градитeљска начeла у архитeктури морачкe црквe Успeњаeм два градитeљска начeла у архитeктури морачкe црквe Успeњам два градитeљска начeла у архитeктури морачкe црквe Успeњаeљска начeла у архитeктури морачкe црквe Успeњаљска начeла у архитeктури морачкe црквe Успeњаeла у архитeктури морачкe црквe Успeњала у архитeктури морачкe црквe Успeњаeктури морачкe црквe Успeњактури морачкe црквe Успeњаe црквe Успeња црквe Успeњаe Успeња Успeњаeњања 
Богородицe дослeдно јe спровeдeна замисао својствeна владарским задужбина-e дослeдно јe спровeдeна замисао својствeна владарским задужбина- дослeдно јe спровeдeна замисао својствeна владарским задужбина-eдно јe спровeдeна замисао својствeна владарским задужбина-дно јe спровeдeна замисао својствeна владарским задужбина-e спровeдeна замисао својствeна владарским задужбина- спровeдeна замисао својствeна владарским задужбина-eдeна замисао својствeна владарским задужбина-дeна замисао својствeна владарским задужбина-eна замисао својствeна владарским задужбина-на замисао својствeна владарским задужбина-eна владарским задужбина-на владарским задужбина-
ма грађeним од врeмeна Стeфана Нeмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-eним од врeмeна Стeфана Нeмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-ним од врeмeна Стeфана Нeмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-eмeна Стeфана Нeмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-мeна Стeфана Нeмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-eна Стeфана Нeмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-на Стeфана Нeмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-eфана Нeмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-фана Нeмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-eмањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-мањe. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-e. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-. Нeмања јe још у задужбини у Расу ви-eмања јe још у задужбини у Расу ви-мања јe још у задужбини у Расу ви-e још у задужбини у Расу ви- још у задужбини у Расу ви-
зантијску просторну концeпцију, својствeну источнохришћанским црквама, за-eпцију, својствeну источнохришћанским црквама, за-пцију, својствeну источнохришћанским црквама, за-eну источнохришћанским црквама, за-ну источнохришћанским црквама, за-
одeнуо фасадама романичког стила. Послe открића натписа с годином изградњeeнуо фасадама романичког стила. Послe открића натписа с годином изградњeнуо фасадама романичког стила. Послe открића натписа с годином изградњee открића натписа с годином изградњe открића натписа с годином изградњee 
Свeтог Гeоргија – 1171 – показало сe да та стилска двојност одражава смeр развојаeтог Гeоргија – 1171 – показало сe да та стилска двојност одражава смeр развојатог Гeоргија – 1171 – показало сe да та стилска двојност одражава смeр развојаeоргија – 1171 – показало сe да та стилска двојност одражава смeр развојаоргија – 1171 – показало сe да та стилска двојност одражава смeр развојаe да та стилска двојност одражава смeр развоја да та стилска двојност одражава смeр развојаeр развојар развоја 
српскe архитeктурe на мeђи Истока и Запада и да јe то послeдица прeокрeта у вла-e архитeктурe на мeђи Истока и Запада и да јe то послeдица прeокрeта у вла- архитeктурe на мeђи Истока и Запада и да јe то послeдица прeокрeта у вла-eктурe на мeђи Истока и Запада и да јe то послeдица прeокрeта у вла-ктурe на мeђи Истока и Запада и да јe то послeдица прeокрeта у вла-e на мeђи Истока и Запада и да јe то послeдица прeокрeта у вла- на мeђи Истока и Запада и да јe то послeдица прeокрeта у вла-eђи Истока и Запада и да јe то послeдица прeокрeта у вла-ђи Истока и Запада и да јe то послeдица прeокрeта у вла-e то послeдица прeокрeта у вла- то послeдица прeокрeта у вла-eдица прeокрeта у вла-дица прeокрeта у вла-eокрeта у вла-окрeта у вла-eта у вла-та у вла-
дарској идeологији, као и нових схватања српскe државности, још јаснијe испољe-eологији, као и нових схватања српскe државности, још јаснијe испољe-ологији, као и нових схватања српскe државности, још јаснијe испољe-e државности, још јаснијe испољe- државности, још јаснијe испољe-e испољe- испољe-e-
них приликом градње гробне цркве вeликог жупана Нeмањe у Студeници. Она јeeликог жупана Нeмањe у Студeници. Она јeликог жупана Нeмањe у Студeници. Она јeeмањe у Студeници. Она јeмањe у Студeници. Она јee у Студeници. Она јe у Студeници. Она јeeници. Она јeници. Она јee 



127

Милка Чанак-Медић, Архитектура цркве манастира МорачеМораче

постала прототип династичког маузолeја, а прeма њој су одрeђивана знамeња по-eја, а прeма њој су одрeђивана знамeња по-ја, а прeма њој су одрeђивана знамeња по-eма њој су одрeђивана знамeња по-ма њој су одрeђивана знамeња по-eђивана знамeња по-ђивана знамeња по-eња по-ња по-
којишта владара слeдбeника. Иста знамeња и замисао и исти градитeљски прин-eдбeника. Иста знамeња и замисао и исти градитeљски прин-дбeника. Иста знамeња и замисао и исти градитeљски прин-eника. Иста знамeња и замисао и исти градитeљски прин-ника. Иста знамeња и замисао и исти градитeљски прин-eња и замисао и исти градитeљски прин-ња и замисао и исти градитeљски прин-eљски прин-љски прин-
ципи заступљeни су и на морачкој цркви Успeња Богородицe. Њeна спољашњостeни су и на морачкој цркви Успeња Богородицe. Њeна спољашњостни су и на морачкој цркви Успeња Богородицe. Њeна спољашњостeња Богородицe. Њeна спољашњостња Богородицe. Њeна спољашњостe. Њeна спољашњост. Њeна спољашњостeна спољашњостна спољашњост 
је чак дослeднијe од нeких других рашких храмова уобличeна у романичком сти-eднијe од нeких других рашких храмова уобличeна у романичком сти-днијe од нeких других рашких храмова уобличeна у романичком сти-e од нeких других рашких храмова уобличeна у романичком сти- од нeких других рашких храмова уобличeна у романичком сти-eких других рашких храмова уобличeна у романичком сти-ких других рашких храмова уобличeна у романичком сти-eна у романичком сти-на у романичком сти-
лу. Тако сe морачки храм градитeљским програмом, сразмeрама, композицијомe морачки храм градитeљским програмом, сразмeрама, композицијом морачки храм градитeљским програмом, сразмeрама, композицијомeљским програмом, сразмeрама, композицијомљским програмом, сразмeрама, композицијомeрама, композицијомрама, композицијом 
фасада и одговарајућим сeкундарним дeловима равноправно укључио мeђу вла-eкундарним дeловима равноправно укључио мeђу вла-кундарним дeловима равноправно укључио мeђу вла-eловима равноправно укључио мeђу вла-ловима равноправно укључио мeђу вла-eђу вла-ђу вла-
дарскe задужбинe XIII столeћа. Композицијом фасада он надилази нeпосрeдногe задужбинe XIII столeћа. Композицијом фасада он надилази нeпосрeдног задужбинe XIII столeћа. Композицијом фасада он надилази нeпосрeдногe XIII столeћа. Композицијом фасада он надилази нeпосрeдног столeћа. Композицијом фасада он надилази нeпосрeдногeћа. Композицијом фасада он надилази нeпосрeдногћа. Композицијом фасада он надилази нeпосрeдногeпосрeдногпосрeдногeдногдног 
прeтходника мeђу краљeвским задужбинама – цркву Вазнeсeња у Милeшeви – аeтходника мeђу краљeвским задужбинама – цркву Вазнeсeња у Милeшeви – атходника мeђу краљeвским задужбинама – цркву Вазнeсeња у Милeшeви – аeђу краљeвским задужбинама – цркву Вазнeсeња у Милeшeви – ађу краљeвским задужбинама – цркву Вазнeсeња у Милeшeви – аeвским задужбинама – цркву Вазнeсeња у Милeшeви – авским задужбинама – цркву Вазнeсeња у Милeшeви – аeсeња у Милeшeви – асeња у Милeшeви – аeња у Милeшeви – ања у Милeшeви – аeшeви – ашeви – аeви – ави – а 
богатством сeкундарнe пластикe незнатно га надилази задужбина краља Уроша Ieкундарнe пластикe незнатно га надилази задужбина краља Уроша Iкундарнe пластикe незнатно га надилази задужбина краља Уроша Ie пластикe незнатно га надилази задужбина краља Уроша I пластикe незнатно га надилази задужбина краља Уроша Ie незнатно га надилази задужбина краља Уроша I незнатно га надилази задужбина краља Уроша II 
у Сопоћанима.
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ARCHITECTURE DE L’ÉGLISE DU MONASTÈRE MORAČA 
ET SON ASPECT EXTÉRIEUR ORIGINEL

R é s u m é

Entre les églises médiévales serbes bâties au cours du XIIIe siècle et groupés sous le nom 
d’école d’architecture rascienne, l’édifice cultuel de Morača dédié à la Dormition de la Vierge (fig. 
1) se range parmi les plus remarquables. Il n’est inférieur aux fondations de piété royales ni par son 
programme architectural ni par ses dimensions, si bien que l’auteur du présent traité a cherché à 
démontrer qu’il se range parmi celles-ci par son aspect impressionnant aussi.

L’église fut radicalement rénovée entre les années 1565 et 1570, après avoir été gravement 
endommagée, plusieurs de ses éléments supérieurs ayant été démolis. Selon certains indices, la 
coupole avait été détruite tout entière ou au moins en partie. Après la rénovation en question, 
l’église présentait un aspect presque complètement différent. Elle perdit ses frises de petites 
arcades aveugles courant au-dessous des corniches, celles-ci se terminant par des cimaises, pour 
recevoir des avant-toits, propres aux églises post-médiévales. C’est à cette occasion que la base 
cubique de la coupole fut modifiée à l’exteriéur, elle aussi. L’auteur suppose que les murs sud 
et nord de la base cubique avaient été primitivement plus étroits et que, à l’extérieur, la base 
n’empiétait pas sur le plan des façades latérales de la partie longitudinale de l’église (fig. 5), si 
bien que la ligne de la frise d’arcades et de la cimaise avait pu courir sans être interrompue (fig. 
6). Cette dernière assertion est incontestable, du fait qu’il en existe des preuves matérielles. La 
question dont s’occupe l’auteur du présent traité concerne la réalisation de la partie extérieure 
de la coupole au sujet de laquelle deux solutions sont supposées possibles, mais, dans le présent 
traité, la priorité est donnée â celle qui comprend les lésènes d’angles, reliées, au-dessous de la 
corniche, par une frise de petites arcades aveugles (fig. 10).

Манастир Морача
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