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Везена плаштаница скопског митрополита Јована
из 1346–1348. најстарија је сачувана плаштаница у српској уметности, јединствена по лепоти и
исказаној богословској учености. У њеном средишту
приказано је Полагање Христа у гроб, а око те сцене распоређени су четрнаест Великих празника и
Служење Свете литургије, у којем, уз највеће црквене учитеље, учествује митрополит Јован, држећи
свитак с почетним речима заамвоне молитве. Осим
детаљног описа хиландарске плаштанице, у раду се
тумачи идејна повезаност њеног средишњег поља с
додатим околним тракама у светлу личности њеног
дародавца и историјских прилика у којима је плаштаница настала.
Једна од најстаријих и најлепших сачуваних
српских плаштаница јесте плаштаница скопског митрополита Јована (126 × 198 cm). За разлику од других средњовековних плаштаница, она се састоји из
два дела: средишњег и накнадно додате широке траке која је уоквирује са свих страна. Лазар Мирковић1
и Добрила Стојановић2 писали су о овој плаштаници на основу фотографија, али ниједан српски научник досад није дао подробан опис свих композиција
и ликова, без чега се о њој не може поуздано судити. Габријел Мије је делимично описао хиландарску
плаштаницу, сврставши је у групу коју чине: охридска плаштаница византијског цара Андроника II Палеолога (1282–1328) и плаштаница из манастира Бачкова које се чувају у Народном музеју у Софији, као
и оне из Музеја цркве Светог Марка у Венецији и
Музеја Викторије и Алберта у Лондону.3 Исто тако,
нико није подробно расправљао о иконографији ове
плаштанице нити о идејној повезаности њеног централног дела с накнадно додатом траком. Да би се
могло детаљно говорити о идејном смислу Јованове
плаштанице, прво ју је потребно описати.
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Средишњи део плаштанице везен је на црвеном
дамасту (атласу) позлаћеном и посребреном жицом
и концем. У средини је натпис: † NADYGROBNOË
RIDANIË (речи из погребног икоса који се завр§ XS
§ ) лежи на каменој
шава са алилуја).4 Христос (J § S
плочи, испод које су, као на небу, три пара престола
(анђеоских чинова) са по два спојена круга и крилима, украшена ситним црвеним везом. Христово лице
везено је концем боје слонове кости. Дуга коса и брада извезене су концем у две боје: светлокестењастим
и тамнокестењастим. Христове очи су затворене. На
грудима су извезене кестењасте и зелене линије. Исте
боје су и ивице око руку и прстију. Руке и ноге су извезене концем боје слонове кости. Ране на рукама
и ногама од клинаца којима су оне биле прободене
приликом распећа су црвене. Доња ивица десне ноге
и тела везена је концем кестењасте, а горња ивица
концем зелене боје. Црно платно (перизома) на Христовим бедрима извезено је дебелом жицом, док су
набори извезени златном жицом.
Ивица Христовог нимба, као и ивице крста у
њему, украшена је белим концем, којим није везено на дамасту, већ је конац причвршћен за дамаст
и ушивен. Крстасти нимб извезен је златном жицом, бодом рибље кости. Крст је украшен везеним
кружићима плаве, црвене и зелене боје, с три нешто
већа квадратића. Површина нимба између кракова крста извезна је златном жицом. Доња ивица, испод многооких херувима, извезена је тамнозеленом
жицом, а изнад Христа тамноплавом. Изнад Христове главе и руку приказана су два анђела у лету; поред њих је натпис: AGGEL K § §U. Они плачу и у рукама држе платно за брисање суза. Анђели припадају
небу. Лице им је извезено концем боје слонове кости,
а коса светлокестењастим концем. Њихова крила и
одећа везени су златном жицом; набори су код првог
изведени тамнозеленим, а код другог тамноплавим
концем.
На горњем десном делу плаштанице
представљена су три анђела, обучена у стихаре везене сребрном жицом. Они служе чинодејствујући
над одром Спаситеља. Поред ореола сваког анђела је
натпис: O AGJOS. Анђели у рукама држе по рипиду
с приказом шестокрилих серафима извезених злат4
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Сл. 1. Манастир Хиландар, Плаштаница скопског митрополита Јована 1346–1348. године (сви снимци су
преузети из књиге G. Millet, Broderies religieuses de stile byzantin II, Paris 1947, pl. CLXXXIII, CCV–CCXI)

ним и сребрним концем жицом. Лица анђела везена су кестењастим концем светлијег и тамнијег тона.
У коси имају плаве траке. Нимбови и крила анђела
везени су златном жицом. Анђели су обучени у беле
стихаре и на раменима имају ораре. Орар првог
анђела извезен је златом и на њему се налази натпис:
AGJOS AGJOS; везен је црним концем. Код другог
анђела орар је плаве боје, с натписом: † AGJOS. Орар
трећег анђела је црн, с натписом везеним сребрном
жицом: AGJOS AGJOS. Поред анђела који плачу и
анђела који држе рипиде извезено је златном жицом
десет звезда.
У четири угла средњег дела плаштанице (на
површинама у облику четвртине круга) извезени су
символи јеванђелиста који држе јеванђеља. Из сегмента неба, чије су ивице везене сребрном жицом,
излазе зраци. Ореоли символа јеванђелиста везени су златном жицом, као и јеванђеља, која су украшена концима зелене и црвене боје. У горњем левом углу приказан је орао (Јован), извезен златним,
кестењастим и црвеним концем. У горњем десном
углу је лик анђела (Матеј). Лице му је везено концем
боје слонове кости, коса кестењастим, крила златном
жицом, а хаљина је од зеленог позлаћеног конца. У
доњем левом углу представљен је лав (Марко), извезен црвеним позлаћеним концем. Позадина је плава. У десном доњем углу плаштанице приказан је во
(Лука),5 извезен златном жицом. Рогови и позадина
везени су сребрном жицом.
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Испод Спаситељевог тела, камене плоче и
многооких херувима златом је извезен текст: †
ST§YJ. B§%E. ST§YJ KRHPKI ST§YJ BES§MRTNI
POM§LUI NAS †. То су речи песме која се пева на
Светој литургији и на вечерњи на Велики петак. С
леве стране плаштанице налази се текст: † NBYSNIË SILYJ OUDIVIWE SE STRAXOMY MRTVA TE [Å]RE›E † (статија, стих 169).6 На горњој
ивици је текст: %IVOTY VY GROBH POLO%IWE
X§A I AGG§LSKA VOINYSTVA DIVLHX+ SE
SYXO%ENIË EGO SLAVE›E (статија, стих 1).
+SNUVY X§E IAKO LYVY STRAWENY NA GROBH
† (алузија на пророштво Јаковљево – Пост 49, 9).
На доњој ивици плаштанице налази се посветни запис митрополита Јована: † PRYVOPRHSTOLNI
SKOPYSKI SMHRENYJ JŒ§ DARY PRINOWOU
MOËMOU %IZNODAVCOU †.7 Цар спит почиње
на доњој ивици плаштанице, па се наставља на десној
ивици: C§RY. SPITY I M§LYQITY VSA ZEMLÄ
NY ADY BDE...SYMOU›AËT S(E) (сл. 1).
На накнадно додатој дамастној траци,
сачињеној од четири дела која уоквиравају средишњи
део плаштанице, приказана су два шестокрила серафима, Велики празници, међу којима су и два Богородичина (Рођење и Успење), и Служење Свете
литургије. На горњем делу додате траке лево је прика1969, 696−697; Lexikon für Theologie und Kirche III, 1254−1255;
Lexikon des Mittel Alters IV, München−Zürich 1987−1989, 138−140.
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Сл. 2. Плаштаница скопског митрополита Јована, Благовести и Рођење Христово

зан серафим са златом и сребром извезеним крилима; у рукама држи по рипиду извезену белим концем;
поред њега су златом извезена слова AGJOS. Лице му
је везено концем боје слонове кости, а уста, очи и обрве везени су црвеним, кестењастим и зеленим концем. Испод серафима су два златом извезена крста. У
десном делу додате траке приказан је серафим који је
везен као и серафим на левом делу, с тим што је изнад
њега седам пута исписана реч AGJOS. И он у рукама
држи рипиде које су везене белим концем. Испод серафима су два златом извезена крста.
Прва композиција Великих празника приказана на горњем делу плаштанице, на додатој траци,
јесу Благовести.8 Недостаје натпис за празник. С леве
стране стоји архангел Гаврило (O ARX. GAVRIIL),
који десном руком благосиља Богородицу, а у левој
држи жезло. Обучен је у златну хаљину чији су набори везени кестењастим и плавим концем. Коса му је
везена кестењастим концем (сл. 2). Испред архангела
исписане су речи које је изговорио: ΧΑ§ΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΟΜΕΝΕ Ο Κ(ΥΡΙΟ)Σ ΜΕΤΑ ΣΟΥ (Лк 1, 28). Између
архангела и Богородице налазе се стуб и свећњак као
символи Богородице: „Као светлосну светиљку која
се појави у тами видимо Свету Деву… Радуј се, сјају
незалазне светлости“,9 „Радуј се, стубу девојаштва“,10
„Радуј се, непоколебива куло цркве, радуј се, неразрушива тврђаво царства.“11 Богородица је приказана
како седи окренута архангелу. Обучена је у хаљине
извезене златом, док су набори рађени плавом бојом.
Богородица седи на два јастука извезена плавим и
Н. В. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии, С.
Петербург 1892, 31–72; G. Millet, Recherches sur l’iconographie
de l’Evangelie aux XIVe, XVe et XVIe siècles d’après monuments
de Mistra, de la Macedoine et du Mont-Athos, Paris 1916, 67–92;
R. F. Taft, A. W. Carr, Annunciation, in: The Oxford Dictionary of
Byzantium, Oxford 1991 (даље: ODB) 106–107.
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зеленим концем, а престо је од злата. На Богородицу
из сегмента неба слеће Свети Дух у виду голуба. Иза
Деве је зграда на две воде. Између два зида извезена
је драперија зелене боје. Испред Богородице је текст:
Ιδου η δουλη κυ(ρίου) γενοιτο μη κατα το
ρημα σου. Και απηλθεν απ αυτης ο αγγελος (Лк 1, 38).
Друга композиција је Рођење Христово (Η Χ§Υ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ).12 Богородица (O ğ) лежи на постељи
извезеној зеленим концем. Обучена је у златну
хаљину. Десно, у јаслама, лежи дете Исус (M P), а поред њега су во и магарац. Пећина је извезена сребрном жицом. Из сегмента неба шире се три зрака светлости, од којих један пада на Христову главу. Лево и
десно од пећине налази се пет анђела у златној одећи.
С леве стране на композицији су маги (ΟΙ ΜΑΓΟΙ),
који јашу на коњима да принесу дарове Спаситељу. С
десне стране стоје пастири (ΟΙ ΠΙΜΕΝΕΣ) са штаповима и шеширима на главама; трећи пастир је на стени поред анђела; уз пастире су овце. Испод пећине
једна жена држи Христа (M P) и спрема се да га окупа у суду с постољем. У левом делу стоји жена са судом у десној руци. Иза ње је забринути Јосиф, с десном руком на образу. Све личности, сем једног пастира, обучене су у одећу извезену златном жицом.
Планина с дрвећем везена је сребрном жицом (сл. 2).
Трећа композиција је Сретење Господње (Η
ΥΠΑΠΑΝΤΗ).13 У средини је приказан Часни престо – трпеза с књигом и свећњаком – везен златном и
сребрном жицом. Изнад престола је кивориј у којем
виси кандило, извезен златном и сребрном жицом.
С леве стране композиције је Богородица (O ğ)
која држи малог Христа (M P). Обучена је у златну
хаљину. Иза Богородице стоји праведни Јосиф (Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΜΝΗΣΤΩΡ), који држи кавез с две
12
Покровский, op. cit., 75–77; Millet, op. cit., 99–108; R. F. Taft, A.
W. Carr, Nativity, in: ODB, 1439–1440.
13
Покровский, op. cit., 99–109; R. F. Taft, A. W. Carr, Hypapante,
in: ODB, 961–962.
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Сл. 3. Сретење и Крштење Христово

грлице. С десне стране престола с киворијем стоји
Симеон Богопримац (Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟΔΟΧΟΣ), који је испружио руке испод одежде да прими дете Христа. Иза праведног Симеона је пророчица Ана (Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Η ΠΡΟΦΗ[ΤΙΣ]). Иако је
у време тог догађаја имала осамдесет четири године, везиља ју је представила као младу жену. Ореоли свих личности и њихова одећа везени су златном
жицом (сл. 3).
Четврта композиција је Крштење Христово (Η ΒΑΠΤΗΣΙΣ).14 У средини је приказан Христос
(M P) како стоји у реци Јордану. Бедра му прекрива перизома извезена златном жицом. У реци плаве
боје налазе се рибе и рак. Изнад Христове главе приказан је сегмент неба из којег се шире три зрака: у
средњем се налази голуб – Свети Дух. Христу вода
допире до рамена, чиме је истакнуто да је крштење
обављено погружавањем. С десне стране стоји Јован
Претеча (Ο ΑΓΙΟΣ [Ι]Ω ΠΡΔΡΣ, то јест Ο ΑΓΙΟΣ [Ι]
Ω[ΑΝΝΗΣ] ΠΡ[Ο]ΔΡ[ΟΜΟ]Σ). Иза пророка се налази
брдовит пејзаж с дрвећем, извезен сребрном жицом.
На једном дрвету, под ногом Крститељевом, налази
се секира. С леве стране реке стоје три анђела (ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥ§). Изнад леве руке сваког од њих три пута
је исписана реч ΑΓΙΟΣ. У доњем делу композиције
приказана су два крста. На врху је украсна трака на
којој су златом извезени крстови. Композиције су
раздвојене везеним орнаментом (сл. 3).
С леве стране средишњег дела плаштанице додата је широка трака с приказом четири велика празника: Васкрсења Лазаревог, Преображења, Силаска у
ад и Вазнесења Христовог.
У композицији Васкрсење Лазарево15 Христос
(M P) стоји у средини и благосиља десном руком.
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14
Покровский, op. cit., 159–191; Millet, op. cit., 170–215; R. F. Taft,
A. W. Carr, Epiphany, in: ODB, 715.
15
Покровский, op. cit., 249–257; Millet, op. cit., 232–254; R. F. Taft,
A. W. Carr, Lazarus Saturday, in: ODB, 1198–1199.

Иза њега су тројица апостола, а испред њих остали.
Пред Христовим ногама клече Лазареве сестре Марта и Марија. Иза њих је човек који је отворио гроб.
Лазар лежи у гробу увијен у погребно платно извезено сребрном жицом. У позадини су планине. Иза
њих се види купола цркве са крстом, зграде и зидине
града извезене сребрном жицом (сл. 4).
Друга композиција на левој страни плаштанице јесте Преображење (Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΙΣ).16 Христос стоји на гори Тавору. Од његове мандорле шире
се зраци светлости славе везени сребрном жицом. С
леве стране стоји пророк Илија, сед, а здесна је млади
пророк Мојсеј. У подножју планине су тројица апостола која су пала ничице. Лево се налази Петар, у
средини Јован, а десно Јаков. Планина Тавор извезена је златном жицом. Лево и десно од Христа су две
звезде. Све личности везене су позлаћеном жицом
(сл. 4).
Трећа сцена с леве стране је Васкрсење (Η
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ),17 приказано Христовим силаском у
ад. Христос (M P) је у слави извезеној сребрном жицом и стоји на разрушеним вратима ада. У левој руци
држи крст, а десном изводи Адама из ада. Иза Адама
су Ева и Јован Претеча у гробу. С десне стране у гробу стоје цареви Давид и Соломон. Хаљине свих личности (изузев Соломонове, везене сребрном жицом)
извезене су позлаћеном жицом (сл. 6).
Четврта композиција с леве стране плаштанице је Вазнесење Христово (… ΝΑΛΗΨΙΣ).18 Исус је
обучен у плаву хаљину, а два анђела носе га у мандорли на небо. Јелеонска гора везена је златном жицом. На њој је приказано дрвеће. На планини стоје
Покровский, op. cit., 195–204; Millet, op. cit., 314–385; G.
Pogskalsky, A. W. Carr, Transfiguration, in: ODB, 2104–2105.
17
Покровский, op. cit., 390–423; A. W. Carr, Anastasis, in: ODB,
88.
18
Покровский, op. cit., 428–445; R. F. Taft, A. W. Carr, Ascension,
in: ODB, 203.
16

једанаесторица апостола и Богородица, руку подигнутих ка небу и погледа упртих према Христу. Обучени су у хаљине везене златом.
С леве стране, по целој дужини, извезена је орнаментална трака с крстовима; композиције су, по
хоризонтали, одвојене извезеним орнаментима с
крстовима (сл. 6).
С десне стране плаштанице на широкој траци додатој централном делу представљене су четири композиције: Улазак у Јерусалим (Цвети), Распеће
Христово, Мироносице на гробу Христовом и Силазак Светог Духа на апостоле.
Прва композиција је Улазак у Јерусалим.19
Христос јаше на магарици извезеној сребрном жицом. Иза Исуса иду апостоли. Двоје деце баца своје
хаљинице под ноге магарице, а друга два детета попела су се на палму и ломе гранчице. Христа дочекује
мноштво људи. Свима су хаљине везене маслинастом позлаћеном жицом. У позадини су зидине града (сл. 5).
Друга композиција с десне стране плаштанице је Распеће Христово.20 Христос је приказан како
виси на крсту, с перизомом преко бедара извезеном
сребрном жицом. Изнад горњег крака крста налази
се натпис: Ο ΒΑΣΙΛΕ[ΥΣ] ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ. С леве стране стоји Богородица (O ğ). С десне стране је апостол Јован Богослов (Ο ΑΓΙ[ΟΣ] ΙΩ[ΑΝΝΗΣ] Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ), с десном руком на образу. Иза њега је Лонгин сатник (Ο ΑΓΙ[ΟΣ] ΛΟΓΓΙΝΟΣ), седе косе и браде.
Десну руку подигао је увис, а у левој држи штит украшен крстом. Лево од кракова крста је сунце, а десно
месец. Иза крста су зидине града. Све хаљине везене
су позлаћеном жицом, а Голгота сребрном (сл. 5).
Трећа композиција с десне стране плаштанице јесу Мироносице на гробу Христовом (ΑΙ ΜΟΙΡΡΟΦΟΡΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΙ).21 У десном делу је празан Христов гроб с погребним платном везеним сребрном
жицом. Анђео (ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥ§) седи на плочи гроба,
а обучен је у хаљину везену сребрном жицом. С леве
стране стоје две мироносице. У позадини су зидине
града. Хаљине мироносица, плоча гроба и позадина
везени су позлаћеном жицом маслинасте боје (сл. 7).
Четврта композиција с десне стране плаштанице јесте Силазак Светог Духа на апостоле (Η
ΠΕΝΤΙΚΟΣΤΗ).22 У кући седе једанаесторица апостола, распоређена у полукруг. Из сегмента неба везеног посребреном жицом силази Свети Дух у виду
огњених језика. Испод апостола, у средини сцене,
седи стар човек и држи развијен свитак са именима
дванаест племена израиљских. Обучен је у одећу везену позлаћеном жицом. На глави има круну. У позадини су зидови куће. Здесна, по вертикали, изве-

Покровский, op. cit., 258–264; Millet, op. cit., 255–284; A. W.
Carr, Entry into Jerusalem, in: ODB, 702–703.
20
Покровский, op. cit., 314–385; Millet, op. cit., 396–460; G.
Podskalsky, Crucifiction, in: ODB, 555.
21
Покровский, op. cit., 394–398; Millet, op. cit., 517–540; A. W.
Carr, Myrrophoroi, in: ODB, 1430.
22
Покровский, op. cit., 448–465; A. Грабар, Иконографическая
схема Пятидесятницы, Seminarium Kondakovianum 2, Prague
1928, 223–237; R. F. Taft, A. W. Carr, Pentecost, in: ODB, 1626–1627.
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Сл. 4. Васкрсење Лазарево и Преображење Христово

зени су лиснати орнаменти са звездама и крстовима
(сл. 7).
На доњем делу широке траке додате централном делу плаштанице налазе се три композиције:
Рођење Богородице, Служење Свете литургије и
Успење Богородице. Сцене два Богородичина празника, захваљујући расположивом простору на траци, двоструко су већих димензија од Великих празника посвећених Христу.
У левом доњем делу представљено је Рођење Богородице (Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΚ§Υ).23 Ана (Η ΑΓΙ[А]
ΑΝ[Ν]Α) је обучена у одећу везену позлаћеном жицом, а седи на постељи везеној сребрном жицом
и плавим концем. Поред свете Ане стоји жена која
као да је нешто пита, док друга жена доноси јело, а
трећа је хлади лепезом. У десном доњем углу у колевци лежи дете Богородица (O ğ). Колевка је златне боје, а јастук у њој везен је плавим концем. Поред
Маријиних ногу седи једна жена. У левом доњем углу
23
Г. Бабић, Краљева црква у Студеници, Београд 1987, 170–174
(ту је и сва старија литература); A. W. Carr, Birth of the Virgin, in:
ODB, 291.
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Сл. 5. Серафим, символ јеванђелиста Матеја, Цвети и Распеће Христово

жена у рукама држи дете Богородицу (O ğ) и спрема се да је окупа у суду с водом. Хаљине свих личности везене су златном жицом. У позадини сцене налазе се зидине зграде везене позлаћеном и посребреном жицом, плавим и зеленим концем. С леве стране композиције и испод ње извезени су орнаменти с
лишћем и крстовима у кругу (сл. 8).
У доњем десном углу траке додате централном
делу плаштанице приказано је Успење Богородичино
(Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ).24 Богородица (Μ§ΗΡ ΘΥ§) је обучена у
хаљину извезену златном жицом. Она лежи на одру
извезеном златном жицом, док је покров извезен
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Бабић, op. cit., 162–163 (са свом старијом литературом); A. W.
Carr, Dormition, in: ODB, 651–653.
24

сребрном. Изнад Богородице стоји Христос (M P)
у слави, обучен у хаљину извезену златом. Глорија је
извезена плавим концем. Христос у рукама држи Богородичину душу у облику детета обученог у хаљину
везену сребрном жицом. Лево и десно од њега налази се по један серафим; крила серафима извезена су златном жицом. Поред Богородичиног тела сагао се један од старих апостола. Крај Богородичиних
ногу налазе се два епископа: први, Дионисије Ареопагит, држи отворену књигу, док други, Јаков, брат
Господњи (Η ΙΑΚΟΒ), епископ јерусалимски, држи
затворену књигу. Испред епископа налазе се тројица
апостола, од којих се један, Јован Богослов, сагао и
љуби Богородичине ноге. С леве стране сцене стоје
апостоли. Први је апостол Петар, који држи кадио-

ницу у десној руци, а леву је прислонио на образ. Поред њега стоје још петорица апостола. Сви су у одећи
извезеној златном жицом. У позадини су зграде извезене сребром, златном жицом и плавим концем. У
доњем десном делу композиције извезени су орнаменти с лишћем и са по једним крстом у кругу (сл.
9).
У средини доњег дела додате траке приказано је Служење Свете литургије.25 У средишту се налази Часна трпеза на постољу. Она је прекривена
индитијом, која је на горњој страни извезена сребрном жицом, а са стране златном. На Часној трпези
лево се налази путир, у средини је јеванђеље, десно
дискос са звездицом, а на горњем делу свећњак. Са
леве и десне стране Часне трпезе стоје по четворица епископа који служе Свету литургију. Обучени су
у уобичајене одежде: стихар с рекама, надбедреник,
епитрахиљ, фелон и велики омофор, везене сребрном и позлаћеном жицом и црвеним концем. Сви
епископи имају ореоле везене златном жицом, бодом
рибље кости, а сваки у руци држи свитак са исписаним почецима молитава из Свете литургије. Свици
су везени златном жицом, а слова црвеним концем.
Између епископа налазе се златом извезени крстови.
Први епископ слева је свети Василије Велики (ο… γ…), који у рукама држи свитак с текстом:
ΟΥΔΕΙΣ ΑΞΙΟΣ ΤΩΝ – Нико није достојан. Молитва се чита за време певања Херувимске песме. Други епископ је свети Григорије Богослов (Ο [ΑΓΙΟ]Σ
ΓΡΗ[ΓΟΡΙΟΣ] Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ), који у рукама држи
свитак с текстом: Κ[ΥΡΙ]Ε Ο Θ[ΕΟ]Σ ΗΜ[ΩΝ] – Господе Боже наш, који си створио. То је почетак Молитве
Малог входа (Входа с јеванђељем). Трећи епископ је
свети Григорије Ниски (О АГΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΗΣ[Σ]
ΗΣ), који у рукама држи свитак с текстом: ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΑΝΤΟ[ΚΡΑΤΟΡ] – Боже Сведржитељу. То је почетак текста заамвоне молитве на Светој литургији
пређеосвећених дарова у данашњим служабницима (сл. 10). Четврти епископ је свети Терапон (Ο
ΑΓΙΟΣ[ΙΟΣ] ΘΕΡΑ[ΠΩ]Ν), епископ кипарски, који се
слави 25. маја. Текст на свитку је доста оштећен; сачувано је неколико слова: Ευλγ… βγς…σ.γ (сл. 8).
Први епископ са десне стране Часне трпезе је
свети Јован Златоусти, чији је натпис уништен. Он
држи свитак с текстом: ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΟΣΟΥ ΗΜΑΣ
– И удостој нас. То је почетак возгласа пред читање
Молитве Господње (Оченаша). Други епископ с десне стране је свети Атанасије Александријски (Велики) ([Ο ΑΓΙΟΣ] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ). Он у рукама држи
свитак с текстом: ΄Ο Θ[ΕΟ]Σ ΗΜ[ΩΝ] Ο ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ – Боже наш небески. То је почетак Молит–
ве предложења. Трећи епископ са десне стране је
свети Кирило Александријски ([Ο ΑΓΙΟΣ] ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ), који у рукама држи свитак
с текстом: ЕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ[ΑΣ] – Особи25
Ch. Walter, Art and Ritual of the Byzantine Church, London 1982,
200–212; H. J. Schulz, The Byzantine Liturgy Simbolic Structure
and Faith Expression, New York 1986, 105–111; S. Tomeković, Les
évêques locaux dans la composition absidale des saints officiants,
Byzantinisch-Neugriechishe Jahrbücher 23 (1981) 65–88; Ch.
Constantinidi, Le message idéologique des évêques locaux officiants,
Зограф 25 (1996) 39–50.

Сл. 6. Васкрсење (Силазак у ад) и Вазнесење Христово

то за Пресвету. То је почетак возгласа пред певање
Достојно је ваистину да блаженом зовемо Тебе, Богородицу (сл. 10). Четврти је епископ скопски Јован
([Ο ΑΓΙΟ]Σ ΙΩ[ΑΝΝΗΣ] ΕΠΙΣΚΟΠΟ[Σ] ΣΚΟ[ΠΙ]ΩΝ),
који је даривао плаштаницу. Он држи свитак с текстом: Ο ΕΥΛΟΓ[ΩΝ] ΤΟΥΣ ΕΥΛΟ [ΓΟΥΝΤΕΣ] – Ти,
који благосиљаш оне који тебе благосиљају. То је почетак заамвоне молитве на Светој литургији (сл. 9).
Испод композиције Служења Свете литургије
извезен је натпис: † ΜΝΗΣΘΙΤΗ ΚΕ ΤΗΝ ΨΗΧΗΝ
ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΙΩ ΑΡΧΗΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΚΟΠΙΩΝ. ΑΜΗΝ –Помени, Господе, душу раба свога Јована,
архиепископа скопскога. Амин.
Изгледа да је два серафима на горњем делу додатка плаштаници и две композиције на доњем делу
– Рођење и Успење Богородичино – радила иста рука.
То се види и по тамнијем тамноцрвеном дамасту. Код
ликова серафима налазе се шаре у ткању каквих нема
на композицијама Рођења и Успења Богородичиног.
Код серафима и код поменута два празника с леве и
десне стране додате траке орнамент је ужи него код
осталих композиција Великих празника. Крстови на 175

Сл. 7. Мироносице на гробу и Силазак Св. Духа на апостоле

орнаменталним тракама код представа серафима,
Рођења и Успења Богородице другачији су од оних на
тракама поред осталих композиција Великих празника. Ткање ланеног платна које је пришивено за дамаст крупније је код оба лика серафима, на Рођењу
и Успењу Богородичином, док је код Служења Свете
литургије и осталих дванаест празника тање, тања је
и нит, а ткање је ситније.26
Хиландарска плаштаница скопског митрополита Јована која се датује у 1346–1348. годину
разликује се од неколико других српских плаштаница из средњег века по јединственој лепоти и исказаним богословским идејама. На њој су, поред
композиције Надгробног ридања, приказани Велики празници и Служење Свете литургије. Уношењем
последње композиције дато је и тумачење о повеза-
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26
Димензије плаштанице су следеће. Цела плаштаница: 126 ×
198 cm; централни део с Полагањем у гроб: 73,5 × 148 cm; горњи
део траке: серафим с леве стране – 24,8 × 20 cm; Благовести,
Рођење Христово, Сретење и Крштење заједно – 24,7 × 104 cm;
серафим с десне стране – 24,3 × 22 cm; леви део траке: Васкрсење
Лазарево, Преображење и Вазнесење заједно – 101 × 25 cm; доњи
део траке: Рођење Богородичино – 23,7 × 44,8 cm; Успење Богородичино – 23,8 × 43,5 cm; Служење Свете литургије – 103 × 25
cm.

ности плаштанице са Светом литургијом и с Великим входом. На неким плаштаницама из средњег
века, поред Погребења Христовог, анђела и символа
јеванђелиста, приказују се и сцене које су најближе
повезане са евхаристијом. Тако су на солунској плаштаници, која се налазила у цркви Богородице Панагуде у Солуну, а која се чува у Византијском музеју у
Атини, на ивицама, лево и десно од Полагања Христа
у гроб, извезене и композиције Причешћа апостола
хлебом и вином, то јест телом и крвљу Христовом –
Евхаристија.27 Иста сцена приказана је и на далматици у Ватикану.
Хиландарску плаштаницу скопског митрополита Јована носио је на Светој литургији, на Великом
входу, свештеник или ђакон када су евхаристијски
дарови преношени из жртвеника на Часну трпезу.
Пред њом су ишли чтеци с рипидама, свештеници
су носили омофор и крстове, ђакон је носио дискос
с кадионицом, а најстарији свештеник путир. Представе Великог входа налазе се на композицијама Небеске литургије (η ϑεία λειτουργία) у тамбуру цркве
манастира Грачанице, у манастиру Хиландару,
Богородичиној цркви у Пећкој патријаршији, Дечанима, Леснову, у олтару цркве Марковог манастира
и другим.
Ова плаштаница није исто што и плаштаница Великог петка и Велике суботе. У богослужбеним
књигама из XVI века не помиње се изношење плаштанице тим данима.28
Средњовековна плаштаница и данашњи воздух по значењу су исти, а називали су се αήρ επιτάϕιος
или, краће, ειλητόν.29 Плаштаница (σινδών) је чисто платно којим је приликом погреба Исуса Христа
Јосиф из Ариматеје обавио тело Спаситељево. Пошто
Часни престо цркве означава гроб Господњи, то је и
плаштаница врло рано постала нешто што припада
Часном престолу. Најстарије сведочење о тој плаштаници налази се код Исидора Пелусиота († око 440.
године): „Чиста плаштаница (σινδών) која се простире [на престо] ради приношења божанских дарова јесте служење Јосифа из Ариматеје. Као што је
он, обавивши тело Господње плаштаницом,30 предао га гробу, из кога је за цео наш род као плод стечено васкрсење, тако и ми, освећујући на плаштаници хлеб предложења, налазимо, без сумње, тело
Христово, које нам даје исту непропадљивост коју је
Спаситељ Исус даровао после васкрсења [васкрса] из
мртвих, а био је погребен од Јосифа.“31 Према томе,
плаштаница је била горњи покров Часног престола.
Исидор Пелусиот је назива чистом плаштаницом – „η
καταρα σινδών“. Та плаштаница убрзо је била названа и илитон (грч. ειλητόν – савијам), јер се савијала

Н. П. Кондаков, Македония. Археологическое путешествие,
Санктпетербург 1909, 138−142; Millet, Broderies religieuses, 94, pl.
CLXXXII, CXCIII, CC–CCII, CCIV.
28
А. А. Дмитриевский, Богослужение в Русской церкви в XVI в.,
Казань 1884, 215.
29
Мирковић, op. cit., 14.
30
Мт 27, 59; Мк 15, 46; Лк 23, 53; Јн 19, 40.
31
Исидор Пелусиот, PG 78, 294.
27
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и одвијала.32 Илитон је, дакле, платно које се пре почетка литургије одвијало и постављало поврх Часне
трпезе да би се на њој савршавала евхаристија.33
У време Симеона Солунског значење плаштанице при погребу Христовом на литургији преузима воздух. Како Велики вход на литургији означава полазак Исуса Христа на страдање, а полагање
евхаристијских дарова иза входа на Часну трпезу и
покривање воздухом погреб и гроб Христов – пошто
је Јосиф узео тело Христово са крста, обавио га чистом плаштаницом, помазао га ароматима и миром
– на воздуху почиње да се слика или везе представа
мртвог Христа или Скидање Христа с крста. Тај воздух носио се на Великом входу и називао се плаштаницом, а потврде о томе проналазе се на фрескама
Божанске литургије.34
Воздухом се називала и завеса на стубовима
киворија изнад Часне трпезе, као и она на олтарској

32
Јован Посник у тумачењу литургије пише: „Илитон се простире по Божанственом престолу, по нашем мишљењу, као слика плаштанице којом је било обавијено тело Господње од Јосифа
и Никодима“ (Н. Ф. Красносельцев, Сведения о некоторих литургических рукописях Ватиканской библиотеки, Казань 1889,
309−310). Тако илитон тумачи и Псеудо-Герман: „Илитон означава и плаштаницу којом је било обавијено са крста скинуто и у
гроб положено тело Христово“ (PG 98, 417).
33
Такво објашњење налази се у тумачењу литургије које се
приписује јерусалимском патријарху Софонију: „Ђакони
развијају илитон, слично Јосифу и Никодиму када су хтели погребсти самога Господа“ (PG 87, 3999); В. Троицкий, История
плащаницы, Богословский вестник 1 (1912) 367−371.
34
Мирковић, op. cit., 14; Симеон Солунски, описујући свечани
вход, говори да иза светих дарова иду они који на главама носе
свештени покров на којем је приказан мртви Христос (PG 155,
728).

прегради, јер се после Великог входа завеса навлачи,
а то означава печаћење гроба Христовог.35
Од XIII века прекривач воздух постепено је
постајао плаштаница (епитафиос) коју су за време
Великог входа носили најпре свештеници, а затим
ђакони. Један или двојица ђакона носила су је на раменима или главама.
Употребу плаштанице воздуха на литургији
потврђује и то што се на некима од њих представља
сцена Причешћа апостола. На солунском епитафиосу аеру из Богородице Панагуде (XIV век) извезене су
две представе: у средишту је, као и обично на плаштаницама, представљено Полагање Христа у гроб; с
једне пак његове стране налази се причешће апостола телом, а с друге крвљу.
Испод тела Христовог на хиландарској плаштаници извезен је текст S[ve]tyj B[o]`e , који се пева
на Светој литургији и на вечерњи на Велики петак.
По служабнику из Дечана бр. 120, писаном на пергаменту у XIV веку, свештеник за време Великог входа говори у почетку три пута у себи: S[ve]tyj Bo`e.
Свјатиј Боже изговарало се још после Символа вере,
при возгласу: ,,StanemÚ dobrh, stanemÚ so straxomÚ“ popovh vozdyjma}tÚ vÚzd+xÚ i chl}etÚ
prestolÚ g §lç; st y§ j B `
§ e, i dÚçkonÚ. StanemÚ
sÚ straxomÚ. i pop. st y§ ji krhpkii. i pop. st y§ ji
bezsmertnyji pomil+i nasÚ. i sÚimetÚ popÚ
vÚzd+xÚ i shnÚ a l}die po}tÚ. ml §stÚ mirÚ
`ertva i phnie.“36
35
Н. П. Кондаков, Памятники христианскаго искусства на
Афоне, С. Петербург 1902, 258−261; Троицкий, op. cit., 372−377.
36
С. Муретов, Последование проскомидии, великаго входа и причащения в славянорусских служебниках XII−XIV вв., Москва
1897, 39. Та особеност среће се у више руских рукописа, као и у
грчким богослужбеним споменицима.
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Средњовековна плаштаница полагала се на
Часну трпезу која је „жртвеник Христов, и престо
славе, и обитавалиште Бога, и спомен, и гроб Христов, и покој“.37 Христос лежи на гробној плочи, испод које су престоли (точкови) – слуге Божије славе
(Јез 10, 1–13).
У четири угла плаштанице извезени су символи јеванђелиста пошто су јеванђелисти описали
Христов живот и страдање. То што се они налазе у
четири угла значи да се наука Христова раширила по
целом свету, на све четири стране света. Поред тога,
на Светој литургији свештеник пред певање Победне песме изговара возглас: Pobhdn+} phsnÚ po}
ïe, vopi}ïe, vzyiva}ïe i glagol}ïe. Те речи се
односе на четири животиње, од којих је прва слична лаву, друга телету, трећа човеку, а четврта орлу
(Јез 1, 10; Отк 4, 6–8) и које су символи четворице
јеванђелиста.
За време певања Победне песме (SvätÚ,
svätÚ, svätÚ GospodÚ Sava&@$) (Ис 6, 3) ђакон
тихо маше рипидом изнад светих дарова како у њих
не би нешто упало. Ђакони символишу анђеле и зато
су изнад Христовог тела представљена три анђела с
рипидама на којима су извезени шестокрили серафими. Друга два анђела на левој страни плаштанице
оплакују смрт Христову и припадају небу. Они у рукама држе платно за брисање суза.38
Песме из статија које су извезене на централном делу плаштанице певају се у част Христовог погреба, на Велику суботу. У њима се слави искупитељски значај Христовог страдања. То се
понавља на свакој литургији, а литургија представља
сећање на Христовo спаситељско дело.39
Средишњи део хиландарске плаштанице
с композицијом Полагања у гроб блиско је повезан са Светом литургијом. Покушаћемо да докажемо да накнадно додате траке, на којима су извезене сцене четрнаест Великих празника и Служење
Свете литургије, чине идејну целину, што се може
објаснити на основу тумачења Свете литургије.
Јединствену идејну замисао целине ктитор је, поред
осталог, нагласио стављањем композиције Служења
Свете литургије у доњи део плаштанице. Служењу
литургије дат је идеални карактер, пошто је служе
седморица најистакнутијих отаца цркве и ктитор,
митрополит скопски Јован. Таквог распореда нема
на средњовековним српским, византијским и руским плаштаницама.
Сви Велики празници илуструју најважније
догађаје из Христовог и Богородичиног живота и
повезани су с литургијом, која од почетка до краја
приказује дело искупљења и спасења људи. И пошто
цела литургија приказује сва дела Христова, долазак
на земљу, проповед, смрт, васкрс, вазнесење на небо,
то онда почетак литургије приказује оно што се догодило у почетку његовог живота, наиме долазак,
јављање, учење и чуда Христова. Остали делови СвеСимеон Солунски, PG 155, 316−317.
Мирковић, op. cit., 16.
39
Idem, Православна литургика или наука о богослужењу Православне источне цркве II (Дневна богослужења, свете литургије и
седмична богослужења), Ср. Карловци 1920, 46.
37
38

178

те литургије приказују смрт, васкрсење и вазнесење
Христово на небо.40 Псалми који се певају у антифонима на почетку Свете литургије значе оваплоћење
Христово, а оно што долази после њих означава
касније догађаје.41
Цела плаштаница могла би се објаснити молитвом пред узношење Агнеца: „Сећајући се, дакле, ове
спасоносне заповести и свега што се због нас збило:
крста, гроба, тридневног васкрсења, уласка на небеса, седења с десне стране и другог и славног доласка“42
и „Ово чините мени у спомен: јер кад год хлеб овај
једете, и чашу ову пијете, ви смрт моју објављујете
и васкрсење моје проповедате. Стога и ми, Владико, сећајући се Његових спасоносних страдања, животворног крста, тридневног погребења, и из мртвих
васкрсења, и на небеса узласка, и с десне стране
Тебе Бога и Оца седења, и страшног другог доласка Његовог.“43 Можда су ове молитве довољне за
тумачење литургијског значења хиландарске плаштанице. Цела хришћанска литургија садржином
својих молитава, симболичким радњама и њиховим
значењима излаже читав Христов живот на земљи.
То је историјски карактер Свете литургије, о чему
сведоче њене молитве (литургије).44 Ми ћемо поћи од
тумачења самих Великих празника.45
Сцена Благовести је прва јер је тим догађајем
отпочео Нови завет – оваплоћење Христово.46 Тада
је почело и испуњење старозаветних пророштава о
Спаситељу. У антифонима се даје хвала оваплоћеном
Сину Божијем.47 Песма другог антифона гласи:
„Јединородни Сине и Речи Божија, бесмртан си, и изволео си да се ради нашег спасења оваплотиш од свете Богородице и приснодјеве Марије.“48 Други антифон потврђује да се оваплоћење Сина остварило.49
По Јовану Златоустом, композиција Рођења
Христовог блиско је повезана са Светом литургијом:
„Долази празник који од свију изазива највише
страхопоштовања, који се не може боље назвати него
мати свију празника. Који је то празник? Телесно
рођење Христово је мати свију празника. Јер од њега
су празник Богојављења, Ускрс, Вазнесење и Духови
примили узрок и садржину. Јер, да се Христос није
родио телом, он не би био крштен, то је Богојављење;
не би био распет ни васкрсао, то је Ускрс; не би послао Светог Духа, то су Духови. Одавде су, дакле, као
Никола Кавасила, PG 150, 404.
Ibid.
42
Божанствене литургије (прев. Ј. Сп. Поповић), Београд 1978,
58.
43
Ibid., 116.
44
Троицкий, op. cit., 362.
45
О представама појединих Великих празника на литургијским
одеждама нећемо расправљати пошто нису контекстуално повезане са иконографијом плаштанице скопског митрополита
Јована. За представе празника на овим одеждама cf. P. Johnstone,
The Byzantine Tradition in Church Embroidery, London 1967, 15, 94–
95, pl. 92–120; 15, 95–96, pl. 7–8, 11–14; 29–30, pl. 35.
46
Лк 1, 26−38; Л. Мирковић, Хеортологија или историјски развитак богослужења Православне источне цркве, Београд 1961,
44−46.
47
Мирковић, Православна литургика II, 66.
48
Божанствене литургије, 31.
49
М. Скалабанович, Христианские праздники, кн. 4, Рождество
Христово, Киев 1916; Мирковић, Хеортологија, 83−95.
40
41

Сл. 9. Митрополит скопски Јован и Успење Богородице

из реке која тече са једног извора на разне стране, ови
празници нама израсли.“50
Жртвеник у којем се обавља проскомидија
означава место рођења Христовог – и пећину и
Витлејем.51 Звездица која се меће на дискос означава звезду која се појавила на небу у време Христовог
рођења и довела мудраце до пећине.52 Дискос означава и место Христовог рођења.53 Пред почетак Свете литургије свештеник се моли песмом коју су певали анђели при Христовом рођењу: „Слава на висини
Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља.“54
Композиција Сретење55 може се символички објаснити другим свакидашњим антифоном
на Светој литургији, у којем се хвали моћ Сина
Божијег. Њиме се означава почетак Христовог живота на земљи, када га свет не познаде, то јест време до
Јована Претече, када још не беше упаљена светлост.56
У трећем дневном антифону пророк, пошто је угледао Христа, позива све људе да га славе и величају.57
На дванаест Господњих празника (осим Сретења)
певају се празнични антифони.58

Свети Јован Златоусти, in: Мирковић, Хеортологија, 87−88.
Л. Мирковић, Православна литургика или наука о богослужењу
Православне источне цркве I (Опћи део), Ср. Карловци 1918,
104.
52
Ibid., 116.
53
Ibid.
54
Лк 2, 14; Божанствене литургије, 23.
55
Лк 2, 22–39; Мирковић, Хеортологија, 134–137.
56
Никола Кавасила, PG 150, 409; Мирковић, Православна литургика II, 67.
57
Никола Кавасила, PG 150, 409; Мирковић, Православна литургика II, 68.
58
Мирковић, Православна литургика I, 221−222.
50

51

Крштење Христово59 је блиско повезано са
Светом литургијом. Песма Јединородни сине означава време Христовог крштења на Јордану, када је Очев
глас посведочио јасно и вечно да је то његов љубљени
Син – „један од Свете Тројице“.60
Васкрсење Лазарево61 је, по служби Цвети,
јемство будућег васкрсења људи. То је догађај који
на Светој литургији символично означава време после крштења Христовог на Јордану, то јест Христову делатност пре уласка у Јерусалим. „Читање Светог писма на Светој литургији значи да оно чисти и спрема пре освећења велике тајне. Оно значи
најсавршенију појаву Господа којом је говорио јавно,
показујући се тако не само оним што је сам говорио
него и оним чему је учио апостоле да говоре, шаљући
их на проповед.“62
Композиција
Преображења
Христовог63
приказује догађај из Христовог живота приликом
којег је Христос показао тројици ученика славу своју
на Тавору, када је његово лице сијало као сунце, а
његове хаљине биле беле као снег.64 Преображење
је јављање светлости и славе Божије пре страдања
и васкрсења; ње ће се удостојити они који блистају
врлинама. Преображење Христово на Тавору јесте
слика будуће славе, у коју ће се праведници обући
после васкрсења мртвих – по служби Преображења.
Idem, Хеортологија, 105−111.
Божанствене литургије, 31; Мирковић, Православна литургика II, 67−68.
61
Idem, Хеортологија, 160−161.
62
Никола Кавасила, PG 150, 416; Мирковић, Православна литургика II, 76.
63
Idem, Хеортологија, 251−253.
64
Мт 17, 1−13; Мк 9, 2−12; Лк 9, 28−36.
59
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Улазак Христов у Јерусалим (Цвети)65 може се
тумачити као илустрација другог дела Победне песме
из Свете литургије: „Осана на висинама, благословен
који долази у име Господње, осана на висинама“ [Мт
21, 9; Мк 11, 9; Јн 12, 13; Пс 117 (118) 26]. Ту песму певали су јеврејски народ и деца када је Христос улазио
у Јерусалим. Тако земаљска и небеска црква заједно
славе једног Бога у три лица. Том песмом поздравља
се и Исус на Светој литургији у часу када се припрема на жртву Богу Оцу ради спасења света.66
Распеће Христово67 је блиско повезано са Светом литургијом јер се на њој понављају сва страдања
Христова на крсту и распеће. То је жртва Новог завета. Преношење светих дарова са жртвеника на Часни
престо после Великог входа представља само распеће
Христово на крсту, уздизање његово на крст и погреб,
на шта указују тропари који се читају, а који су приказани на средишњем делу плаштанице – Полагању
Христовом у гроб. Дискос ту символише руке Јосифа
и Никодима, који су скинули са крста тело Христово, увили га у чисту плаштаницу и сахранили у нов
гроб. Путир (приказан је на Часној трпези, на плаштаници) символише суд са крвљу која тече из ребара, руку и ногу Христових. Покривач изнад дискоса означава платно у које је било увијено Христово
лице, а покривач изнад путира платно у које је било
увијено тело Христово. Часни престо означава сам
гроб Спаситељев.68 Приликом стављања дарова на
Часну трпезу свештеник говори тропар: „Благообразни Јосиф, скинувши с дрвета пречисто тело Твоје,
обави га чистом плаштаницом, и мирисима помазавши, у нови гроб сахрани га.“69
Силазак у ад с натписом Васкрсење уобичајен
је у православној иконографији. У циклус Великих
празника често се умеће и композиција Мироносице на гробу Христовом, која има исто значење.70 Христос на првој композицији избавља из ада Адама,
Еву и све старозаветне праведнике, а на другој анђео
показује мироносицама празан гроб, пошто је Христос васкрсао. Јасно тумачење Спаситељевог силаска
у ад дато је у два тропара која свештеник говори после Великог входа, када ставља часне дарове на Свети
престо: „У гробу телесно, у аду с душом као Бог, у рају
с разбојником, и на престолу био си, Христе, са Оцем
и Духом, све испуњавајући, Неограничени.“ Тиме се
изражава свеприсутност Христова у време његовог
силаска у ад. У последњем тропару хвали се сјај гроба Христовог: „Гроб Твој, извор васкрсења нашега,
Христе, показа се као живоносан, као лепши од раја,
ваистину светлији од сваке царске одаје.“71
Распеће и Васкрсење Христово на композицијама
плаштанице објашњавају и молитве које свештеник
изговара приликом стављања честица са дискоса у
Мирковић, Хеортологија, 138−142.
Idem, Православна литургика II, 94.
67
Idem, Хеортологија, 167−168.
68
Герман, PG 98, 422; Никола Кавасила, PG 150, 420; Мирковић,
Православна литургика II, 84.
69
Божанствене литургије, 49.
70
Н. В. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии,
Спб. 1892, 392−398.
71
Божанствене литургије, 58.
65
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путир после причешћа: „Видевши васкрсење Христово, поклонимо се светом Господу Исусу, јединоме
безгрешноме. Крсту Твоме клањамо се, Христе, и
васкрсење Твоје певамо и славимо… Ходите, верни,
поклонимо се светом васкрсењу Христовом. Јер, гле,
кроз крст дође радост целом свету.“72
Вазнесење Христово73 је приказано на плаштаници јер се тада, тог дана, завршило дело спасења и
искупљења људи. Пре узношења Агнеца на литургији
свештеник се моли: „Сећајући се, дакле, спасоносне заповести … узласка на небеса, седења с десне
стране.“74 Показујући евхаристијске дарове после
причешћа свештенослужитеља, свештеник говори:
„Спаси, Боже, народ твој и благослови наслеђе Твоје“
(Пс 27, 2), а кадећи дарове на престолу, говори: „Узнеси се на небеса, Боже, и по свој земљи слава Твоја.“75
Прво узношење свете тајне значи узношење васкрслог Христа на гори Јелеонској, а благослов означава онај којим је Спаситељ благословио ученике у
последњи час пре вазнесења на небо.76 Показивање
часних дарова, дискоса и путира народу представља
последње Христово показивање ученицима пре
вазнесења на небо. Подизање светих дарова са Часног престола и њихово постављање на жртвеник
означава вазнесење Христово на небо77 по извршењу
дела искупљења људи.
Силазак Светог Духа на апостоле,78 педесетог
дана после Ускрса Христовог, повезан је са
евхаристијом пошто се том приликом моли да Свети Дух сиђе на принесене дарове као што је сишао
на апостоле. Свештеник се моли: „Још Ти приносимо
ову разумну и бескрвну службу, и молимо Те, и призивамо, и преклињемо: ниспошљи Духа Твога Светога на нас и на ове предложене дарове.“79 Силаском
и присуством Светог Духа евхаристијски дарови
претварају се у тело и крв Христову, коју је излио на
спасење света.80 Хлеб и вино претварају се у тело и
крв Христову молитвом свештеника, знаком крста и
призивањем Светог Духа.81 Кађење евхаристијских
дарова после показивања народу, пред њихово
преношење са Часне трпезе на жртвеник, означава дар Светог Духа који је дат апостолима на дан
Педесетнице.82
Рођење Богородице83 је повезано са Светом литургијом. Приликом вађења честице на
проскомидији у част Богородице у неким старим рукописним служабницима помињу се она и њени празници: G§j Js§e Xe§ sn§e b`§ij primi `Úrtvou si}. vÚ
Ibid., 73−74.
Мирковић, Хеортологија, 223−226.
74
Божанствене литургије, 58.
75
Ibid., 75.
76
Мирковић, Православна литургика II, 120.
77
Герман, PG 98, 452.
78
Мирковић, Хеортологија, 227−238.
79
Божанствене литургије, 59.
80
Герман, PG 98, 436−440.
81
Симеон Солунски, PG 155, 739.
82
Герман, PG 98, 452.
83
Скалабанович, Христианские праздники, кн. 1, Рождество
пресвятыя Богородицы, Киев 1915; Мирковић, Хеортологија,
37−39.
72
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Сл. 10. Служење св. Литургије. С леве стране су Св. Василије Велики, Григорије Богослов и Григорије
Ниски; с десне стране су св. Јован Златоусти, Атанасије Велики и Кирило Александријски

qstÚ j vÚ slav+. styj§ä Bc§a. blagove‹nie. r`§stvo.
vÚvedenie vÚ st§aä styjxÚ j polo`enie rize j poäsa i qestnago eä ousphniä i vshxÚ eç praznkÚ.84
Рођењем Богородице „Бог који почива на разумним
престолима себи је приуготовио свети престо на
земљи“.85 О Богородици се говори у првом пророштву о избављењу рода људског од греха, када се каже
да ће „семе женино сатрти главу змије“ (1Мој 3, 15),
јер је она „унапред проречена од старих родова“.86
Богородица се родила из царског Давидовог и првосвештеничког рода Ароновог.
Успење Богородичино87 спада у Велике празнике.
При вађењу честице из просфоре на проскомидији у
њену част помињао се и празник Успења Богородице.88
Крај Богородичиног живота црква назива успењем, а
не смрћу, зато што се смрт, као враћање праха земљи,
ње није коснула: „Побеђују се на Теби, чиста Дево, закони природе: рођење (Твоје Спаситеља) остаје девичанско и смрт се заручује са животом; после рођења
(остајући) девојка и после смрти жива, Ти спасаваш
свагда, Богородице, наследство Твоје.“89
У црквеној уметности средњег века дванаест Великих празника јесу: Благовести, Рођење Христово, Сретење, Крштење Христово, Преображење,
Васкрсење Лазарево, Улазак у Јерусалим, Распеће,
Силазак у ад или Мироносице на гробу Христовом,
са значењем Васкрсења Христовог, Силазак Светог
Духа на апостоле, Вазнесење и Успење Богородице.
На скопској плаштаници налази се четрнаест; додато
је Рођење Богородице, а Васкрсење је приказано два
пута, и као Силазак у ад и као Мироносице на гро-

бу. Циклус Христових страдања почиње Тајном вечером, а обично се завршава Оплакивањем.90
Криптофератски типик из 1300. године набраја
четрнаест празника Господњих. То су: Благовести,
Рођење Христово, Обрезање, Сретење, Крштење,
Васкрсење Лазарево, Недеља Цвети, Преображење,
Тајна вечера, Распеће, Васкрсење, Нова недеља,
Вазнесење и Педесетница.91 Теодор Продром
изоставља Тајну вечеру и Нову недељу по Пасхи и
тако добија дванаест празника Господњих.92
Две композиције из Богородичиног живота –
Рођење и Успење – приказане су у циклусу Великих
празника. Још је Никон Црногорац у типику писаном око 1088. године међу велике празнике убројао
Богородичино Рођење, Ваведење и Успење.93
На богослужењу Великих празника помиње се
углавном благодарност Христу за искупљење рода
човечијег, победу над грехом и смрћу и васкрсење.
Та победа установљена је ради сједињења људи с Богом и део је литургије, која је основ хришћанског
богослужења.94
На композицији средишњег дела плаштанице
– Полагању Христа у гроб – извезене су звезде јер је
приликом Христовог распећа и полагања у гроб сунце изгубило своју светлост (Лк 23, 45): „ А од шестога часа би тама по свој земљи до часа деветога“ (Мт
27, 45; Мк 15, 33; Лк 23, 44), а и само сахрањивање
обављено је увече (Мт 27, 57; Мк 15, 42). Воздух (αήρ)
означава небески свод са звездама95 и зато су оне извезене на хиландарској плаштаници. Оплакивање
Покровский, Евангелие, 392−398.
Дмитриевский, op. cit., I, 907.
92
О Великим празницима v. Дмитриевский, Описание Τηπικά
II, 161; Архиепископ Сергий, Полный месяцослов Востока I, Владимир 19012, 323−325; К. Никольский, Пособие к изучению устава богослужения православной церкви, Спб. 1894, 516–519; Г. Дебольский, Дни богослужения православной католической церкви
I, Спб. 190110, 3−4; Мирковић, Хеортологија, 9−14.
93
Архиепископ Сергий, op. cit., 440–443.
94
Дебольский, op. cit., 7−8.
95
Симеон Солунски, О храму, гл. 64; Кондаков, Памятники
христианскаго искусства, 259.
90
91

Муретов, Последование проскомидии, 8, 22.
Рођење Богородице, велико вечерње, 1. стихира на Господи
возвах.
86
Ibid., 1. стихира на литији.
87
Скалабанович, Христианские праздники, кн. 6, Успение пресвятыя Богородицы, Киев 1916; Мирковић, Хеортологија, 47−56.
88
Муретов, Последование проскомидии, 8, 22.
89
Успење Богородице, јутрење, ирмос 9. песме 1. канона.
84
85

181

Христово не помиње се у Светом писму, већ у црквеним песмама Великог петка и Велике суботе. Представа тог догађаја надахнута је црквеном поезијом.
Плаштаница се носила на Великом входу приликом великих празника у катедралним црквама и
великим манастирима,96 а, по мишљењу неких истраживача, и приликом других празника.
На доњем делу широке траке плаштанице у средини се налазе архијереји који, као у некој
олтарској апсиди средњовековне цркве, служе Свету литургију. Међу њима су највећи оци и учитељи
цркве: свети Јован Златоусти, Василије Велики,
Григорије Богослов, Кирило Александријски и свети Терапонт, епископ кипарски, који се слави 25.
маја. Међу њима се, последњи с десне стране, налази се скопски митрополит Јован, који је приложио
плаштаницу цркви. Натпис поред његовог ореола
није цео сачуван. Од почетка је сачувано само слово
„ς“. Г. Мије је први прочитао натпис поред ореола,97
као и текстове на свим сачуваним свицима. По њему,
натпис поред Јовановог ореола био је: [ο αγιο]ς. Од
речи агиос (άγιος) сачувано је само последње слово.
Да ли се ту налазила нека друга реч? Тешко је одговорити на то питање. Реч светъ, светый не значи само свети већ и чисти, непорочни, праведни,
благочастиви и друго. У српским средњовековним
повељама светима и светитељима називају се живи
архиепископи,98 епископи и цареви,99 као и умрли
владари100 и архиепископи. Јован држи свитак на
којем су исписане речи почетка заамвоне молитве: Ο
ευλογ[ων] τους ευλο[γούντας] – „Ти благосиљаш оне
који тебе благосиљају“. По мишљењу М. ЋоровићЉубинковић, појава лика митрополита Јована
на плаштаници заслуживала би посебну студију.
Изједначење службе митрополита Јована са службама светих отаца представља велику смелост. Уједно,
таквим изједначавањем високог црквеног лица с
најпоштованијим светим оцима очигледно се подвлачио његов значај, истицао његов изузетан углед
и исказивала његова жеља за великом влашћу.101 После приказа М. Ћоровић-Љубинковић објављено
је више научних радова у којима се расправљало о
српским архијерејима у композицији Служења Свете литургије. Најзанимљивија је композиција у манастиру Сопоћанима. Ту су насликана три српска
архиепископа: свети Сава, Арсеније I и Сава II.
Српски архијереји и велики свети оци хришћанске
цркве држе свитке на којима је исписан текст молитве Трисвете песме на Светој литургији.102 Њеним
тумачењем и радњама које епископ обавља за време
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молитве објашњено је појављивање српских архиепископа на поменутој сопоћанској композицији.103
Б. Тодић104 је недавно изнео ново тумачење, по којем
су српски архиепископи Арсеније I и Сава II насликани после смрти у композицији Служења Свете
литургије. Он је уочио да је неколико композиција у
наосу сопоћанске цркве настало као одјек склапања
Лионске уније 1274. године и зато је сопоћански живопис датовао у 1275. годину.
На сопоћанској композицији Служења Свете
литургије, на свицима најугледнијих архијереја Православне цркве и првих српских архиепископа, исписана је молитва Трисвете песме из Свете литургије,
што је јединствен пример у византијском и српском
сликарству. То није учињено случајно и не може
бити занемарено приликом тумачења сопоћанске
композиције.
На ктиторској композицији, међутим, краљ
Урош I насликан је са старијим сином, младим
краљем Драгутином, који је приказан као дечак, растом до груди оцу. Он је већ идуће, 1276. године збацио оца с престола. Ктиторска композиција чини
крхком тезу о томе да су сопоћанске фреске насликане 1275. године.
Приказ српског архијереја у Служењу Свете
литургије на хиландарској плаштаници јединствен
је као и сама композиција. Митрополит Јован је приложник – ктитор – плаштанице и њен идејни и духовни творац. Он на њој није приказан само зато
што је ктитор. Да је то разлог, он би био другачије и
на другом месту извезен. Да би проблем био донекле
схватљивији, треба поћи од почетка текста молитве
коју Јован држи у рукама. То је текст: Ο ευλογ[ων]
τουΣ ευλο[γούνταΣ] – „Ти благосиљаш оне који
тебе благосиљају.“ Реч је о почетку заамвоне молитве
коју на архијерејској литургији или литургији уопште чита најмлађи свештеник. Патријарх Герман ту
молитву назива печатом свих молитава.105 Она је то
уистину, јер понавља најважније молбе које се на
Светој литургији непосредно или посредно помињу
и у њој се износи оно што је цркви потребно. Њена
садржина разликује се од садржине молитава чије
почетке држе свети оци и она је на Светој литургији
последња. У заамвоној молитви Јован се моли за
живе, за оне који су на земљи и у животу, да их Господ благослови, спасе народ и дарује мир црквама и
свештеницима. Ту идеју поткрепљује цела молитва:
,,Господе, Ти благосиљаш оне који Тебе благосиљају,
и освећујеш оне који се у Тебе уздају, спаси народ
свој и благослови наслеђе своје. Чувај пуноћу цркве
своје, освети оне који љубе красоту дома Твога; Ти их
прослави божанском силом Твојом, и не остави нас,
који се у Тебе надамо; даруј мир свету Твоме, црквама Твојим, свештеницима и свима људима Твојим.
Јер сваки добри дар, и сваки савршен поклон одоштампано in: Иконографска истраживања српског сликарства
XIII и XIV века, Београд 1988, 38−55.
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зго је, силази од Тебе, Оца светлости, и Теби славу и
благодарење и поклоњење узносимо, Оцу и Сину и
Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.“106
Неки аутори сматрају да је митрополит Јован
на плаштаници приказан после смрти. У натпису поред лика, по читању Г. Мијеа, Јован је назван
светим (ο άγιος), што доказује да је био покојник у
тренутку када је његовој плаштаници додата трака око средишњег дела. Његова представа међу чувеним оцима цркве знак је високог поштовања због
његовог рада у Скопској епархији. На исти начин
своје најзаслужније епископе прослављали су Кипрани, Атињани, Охриђани и други. Одабирали су
увек најистакнутије, као што су то чинили и Срби
представљајући у тој сцени светог Саву.107
На плаштаници су сачувана два посветна записа. Први је на средишњем делу, исписан српскословенским, а други је на додатој траци, на грчком
језику, као и сви натписи на композицијама које
су на њој извезене. Први натпис у преводу гласи:
,,Првопрестолни скопски смерни Јован дар приноси
мојему Жизнодавцу. Амин.“ У другом се моли: „Помени, Господе, душу раба свога Јована, архиепископа скопског. Амин.“108 Пошто је архиепископ Јован
дародавац плаштанице, он има право да се моли за
своју душу. Аер или, касније, плаштаницу освећивао
је епископ у својој катедралној цркви. Он дарује и
освећује плаштаницу, он се моли Господу да помене његову душу. Када се на проскомидији вади честица из просфоре за мртве, не помиње се душа, као
што се не помиње ни на јектенији за умрле на Светој
литургији. Исто је и код помињања живих.
Плаштаница митрополита скопског Јована
била је вотивни дар, као и Четворојеванђеље серског митрополита Јакова, писано 1354. године. Као
и када је реч о серском Четворојеванђељу, посветни запис открива Јованове преокупације судбином
властите душе на дан Страшног суда.109 Даром који
он, Јован, приноси исказује се нада у опраштање и
избављење од грехова.110 Нећемо расправљати о томе
да ли је Јован приказан после смрти или није. Сигурно је да би представљање митрополита Јована након
смрти покрај највећих учитеља цркве било смело, с
обзиром на то да он није био поглавар Српске цркве.
Као покојник он би сигурно држао свитак с почетком неке друге молитве, а не оне која је на свитку исписана.

По ланеном платну на које је пришивен црвени дамаст с везом, по боји дамаста и извезеним орнаментима на плаштаници, могу се разликовати три
дела: 1. централни део с мртвим Христом и анђелима;
2. два серафима и композиције Рођења и Успења Богородице; 3. Служење Свете литургије у доњем делу,
затим леви, десни и горњи део додате траке оквира,
на којима је приказано дванаест Великих празника.
О личности скопског митрополита Јована писали су Р. М. Грујић,111 Л. Мирковић112 и Г. Мије.113
Када је цар Душан на Цвети на сабору у Скопљу 1346.
године узвисио српског архиепископа у достојанство
патријарха, скопски епископ постао је митрополит, а, пошто је био у престоници, добио је титулу
првопрестолног митрополита.114 Највише података о
скопском митрополиту Јовану налази се у хрисовуљи
цара Стефана Душана из 1347. године, којом цар
утврђује и обдарује манастир Светог арханђела Михаила у Леснову, задужбину деспота Јована Оливера: ,,И договорих се на збору са господином и оцем
светога царства ми преосвећеним патријархом кир
Јоаникијем и са архиепископом охридским Николом, и са архиепископом скопским, тј. митрополитом
кир Јованом“;115 ,,И по милости Божијој, како подигох
краљевско достојанство на царство, архиепископију
на патријаршију и епископије на митрополитства,
такође подигосмо свечану Скопију (погрешно, треба: пископију) часнога и славнога града Скопља
Тројеручицу на првопрестолну митрополију.“116
„Првопрестолни“ митрополит и архиепископ скопски Јован уживао је велики углед код
цара Душана, те изгледа да је сматран заступником
патријарховим и при издавању свих важнијих државних аката који су се односили на цркву. У три повеље
које је цар Душан издао грчким светогорским манастирима, а у којима се утврђују властелинска добра
и повластице манастира, као царев супотписник не
појављује се патријарх већ митрополит Јован117 (Δια
του πρωτοθρόνου Σκοπίων μητροπολίτου υπέρτιμου Ιωάννου – „По првопрестолном скопском митрополиту
пречасном Јовану“). Повеље су издате Ватопеду маја
1346. године,118 манастиру Ксиропотаму априла или
маја 1346.119 и манастиру Есфигмену априла или маја
1346. године.120
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Плаштаница скопског митрополита Јована
настала је око 1346–1348. године.121 По Г. Мијеу, цар
Душан је између децембра 1347. и априла 1348. године посетио Хиландар и донео дарове. Можда је
тада донео и плаштаницу митрополита Јована.122
Л. Мирковић сматра да је Јован даровао плаштаницу својој резиденцији Богородици Тројеручици у
Скопљу, што је највероватније, а да је, када су њу 1392.
до темеља разорили Турци, склоњена у Хиландар.123
По мишљењу В. Ј. Ђурића, не зна се када је плаштаница доспела у Хиландар.124

Са опадањем црквеног живота у Византији
и Србији за време турског ропства интересовање
за велелепност богослужења потиснуто је у други
план, па је даљи развој воздуха (аера – синдона) у
уметничком погледу скоро престао. Почели су да се
употребљавају лакши и мањи воздуси. Велики воздуси плаштанице сачувани су у манастирским и
црквеним ризницама као сведочанства о времену
у којем су црквени обреди и Света литургија били
много свечанији, али су такви воздуси изашли из
употребе.125
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Epitaphion of the Skopje Metropolitan Jovan in the treasury of the
Hilandar monastery
Janko Radovanović
The epitaphion of the Metropolitan of Skopje, Jovan was created between 1346 and 1348. It is unique for
its beauty and religious ideas and, at the same time, it
is the oldest of those preserved in our country. The epitaphion was worn during the Holy Liturgy of the Great
Entrance in the cathedral churches and the major monasteries. Metropolitan Jovan presented the epitaphion as
a gift to “my life-giver.”
Depicted on its central field is the Deposition of
Christ in the Sepulchre (The Weeping at the Sepulchre).
Added around it, at a later time it seems, are bands representing the 14 Great Feasts and the Service of the Holy
Liturgy, in embroidery. It is being served by the greatest
fathers and teachers of the Church, and Metropolitan Jovan. The last composition represents an explanation that
the epitaphion was connected with the Holy Liturgy and
the Great Entrance. The epitaphion (σινδών) is the clean
linen cloth in which Joseph of Aramathea wrapped Jesus Christ when laying Him to rest in the tomb. Since the
Holy Table in the church represents the tomb of Christ,
the epitaphion became bound to the Holy Table, early on.
The epitaphion was the upper covering of the Holy Table,
which gave the epitaphion its meaning.
The medieval expression epitaphion and the present-day aer mean the same thing. The medieval epitaphion was called aer (αήρ επιταάϕιος) or, shorter, eileton (ειλητόν - I wrap). Before the beginning of the Holy
Liturgy, it was unwrapped and laid over the Holy Table,
on which the Eucharist was served. The Holy Table is “the
credence of Christ, the throne of glory, the dwelling place
of God, the tomb of Christ and the repose.”
As of the XIII century, the aer cover developed into
an epitaphion (epitaphios), which, during the Holy Liturgy of the Great Entrance, was worn on the head or shoul184 ders, firstly by priests and then by deacons, as well.

The Deposition of Christ in the Sepulchre in the
central part of the epitaphion is in close connection with
the 14 Great Feasts and the Service of the Holy Liturgy.
The ktetor emphasised it as an ensemble by placing the
last composition on the lower part of the epitaphion. The
entire Holy Liturgy presents all the acts of Christ: His arrival on earth, teaching, death, resurrection and ascension to the heavens.
The entire epitaphion could be explained with the
prayer before the Ascension of Amnos in the Liturgy of
Saint Basil the Great: “And we, too, Your Grace, in remembering His redeeming passion, the life-giving cross,
the three-day interment, the resurrection from the dead,
and sitting on the right hand of You, Lord and Father,
and His second coming”.
The paper provides the necessary explanations
about the close link between the Great Feasts with the
Holy Liturgy. Thus, the Feast of the Annunciation is
bound to the Incarnation of Christ and to the antiphonal singing. The credence represents the place of Christ’s
birth and the cave in Bethlehem. The star on the paten
represents the star that appeared in the sky when Christ
was born. The paten also represents the place of Christ’s
birth. The crucifixion of Christ is also tightly bound to
the Holy Liturgy, since all of Christ’s sufferings are repeated in it. During the liturgy on the Great Feasts, expressions of gratitude to Christ are chiefly mentioned for
the redemption of mankind, for his victory over sin and
death, and for the resurrection. This victory was established in order to unite men with God and is part of the
Holy Liturgy, which is the fundamental element of Christian worship.
The medieval epitaphion is not the same as the
present-day epitaphion of Good Friday and Holy Satur-

day, the use of which is not known in the liturgical books
of the XVI century.
The ktetor, Metropolitan Jovan is also participating in the composition of the Service of the Holy Liturgy,
holding a scroll with the opening words of the dismissal
prayer: “You bless those who bless You.” The epitaphion
was Jovan’s votive gift. The inscription of the dedication:
“Dear Lord, mention the soul of Your servant, Jovan,
Archbishop of Skopje. Amen” reveals his concern for the
fate of his soul on the Day of Judgment, and his hope in

the absolution of sin. As of Palm Sunday in 1346, Jovan
bore the title “Primate Metropolitan of Skopje.”
With the decline of church life in Byzantium and
Serbia during the time of enslavement by the Turks,
when magnificence in serving the liturgy was no longer
so important, the further development of the aers came
to a halt in the artistic sense. It was then that the large
aers (αηρ, σινδων) ceased to exist. Those preserved in
the treasuries of monasteries and churches testify to the
times when church services were far more magnificent.
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