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Висока теоошка и иејна осмишљеност оријентације, 
архитектуре и живописа Св. Тројице у Ресави

Abstract: Поазећи о устројства и симоике хришћанског храма врши се 
истраживање „правиа“ оријенатције према истоку у византијском кутур-
ном простору и уочавају оређена већа ии мања оступања. Посено се врши 
истраживање окација тема и устројство сикарских програма Манасије у за-
висности о њене специфичне оријентације и у скау са тим, уз иентификацију 
спровођења истоветних начеа у Стуеници и Жичи, открива висока теоошка и 
иејна осмишеност у нераскиивој вези са аичко-ржавном историјом српских 
ваара.
Key words: Манасија, Св. Тројица, еспот Стефан, храм, оријентација, светост, 
живопис, каенар, историјске поруке, Стуеница, Жича.

Сунце и његова сенка је за срењовековног човека временска ореница, а 
основну меру ана преставао је звук црквеног звона које је означава-

о почетак и крај итургије. Привино кретање Сунца преко нееског своа 
има за посеицу ве временске јеинице: ан и ноћ, ан и гоина — четири 
гоишња оа. Из тих разога је привино кретање Сунца оио примат 
у стварању каенара. Привина гоишња путања сунца, екиптика, сече 
неески екватор по угом 23° 27'. За време равноневица, у поне, сунчеви 
зраци паају на раван хоризонта Крита (35° N) по угом h = 55°, а на раван 
хоризонта тачака на екватору по правим угом. За време етњег состиција, 
каа се привина невна путања сунца покапа са северним нееским по-
вратником, сунчеви зраци паају на хоризонт Крита по максиманим угом 
h = 78° 27', а за време зимског состицијума, каа се привина невна путања 
сунца покапа са јужним нееским повратником, по миниманим угом h = 
31° 33'. За време состицијума, на пример, на географској ширини Цариграа 
и Барија (приижно, 41° N) сунчеви зраци паају по угом h = 72° 27', а на 
географској ширини Стуенице, Жиче, Веуће и Манасије (43° N – 44° N), по 
угом 69° 27' ≤ h ≥ 70° 27'. Сунце се у јеном месту не рађа увек у исто време 
јер нема исти угао према земи, аи увек стоји у зениту у исти мах. Соарна 
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око Земе и то је време за које сунце привино прође ва пута кроз тачку 
проећне равноневице. Та тачка је фиксирана на источном хоризонту из-
аском Сунца у време верог јутра каа је равноневица.

Тако је временом формиран систем сваконевног огосужења „невног 
круга“ која почињу увече са вечерњом сужом, а хришћански храм није само 
симоично место оитавања Божијег већ и место огосужења и сарања 
зајенице. Храм престава симо оновеног света и преораженог у 
Христу а његов живопис чини опипивим Христово присуство, Његово 
искупитеско ео, јеинство и зајеницу неа и земе.1 „Божић није само 
празник него и ’празнично време’ каа расте светост, crescit lux. Божић и 
Богојавање су сунчане пројаве Христа, ’Светости нароима’ и ’Изазећег 
сунца’… Литургија се тако показује као света тајна вечности која време ин-
тегрише у Реч — Хронократор, Госпоар времена.“2

Ма ге а се наази хришћански храм није окренут према Јерусаиму, 
како се то миси, већ према Истоку. Читав хришћански свет је усмерен пре-
ма Богу и Сунцу: „Певајте Богу који је усео на Нео нееско на Истоку“ (Пс 68, 
33). Уазна врата су окренута према Запау, а отар према Истоку. Уаском у 
храм верник ие у сусрет светости на путу спасења „који вои ка грау све-
тих и земи живих“ ге сија незаазно Сунце.3 Оријентација4 хришћанског 
храма је иа усовена поожајем који је читава хришћанска зајеница оу-
век заузимаи прииком моитве геајући у правцу изаска сунца које је 
симо уховног Сунца — Исуса Христа и Његовог Другог оаска. У овом 
поожају и моитвеном ставу се сахрањују и мртви који ће очекивати повра-
так Госпоа и васкрсење из мртвих. Насупрот, свештенство је окренуто пре-
ма запау, оносно нароу. Међутим, касније су и они заузеи исти поожај 
као и наро и суже окренути ицем према Истоку и Сунцу.5

Уврежено је мишење, како у историји архитектуре и уметности, тако и у 
теоошким и црквеним круговима, а је оријентација хришћанских храмова 
оувек устаена. Још је Витрувије наагао а се прочее храмова окреће пре-
ма истоку јер се тамо поново рађа сунце, аваац живота.6 То је прихваћено 
и у хришћанству јер је Христос метафорични аваац новог живота „Исток 
с висине, Мао сунце с висине“ (Лк 1, 78).

Најстарије римске цркве, Св. Јован Латерански и Св. Петар, окренуте су 
према истоку а све остае старе римске цркве фуниране су у разним смеро-
вима према ураном устројству ез вођења пажње о сакраној оријентацији. 
1 Badurina, Аndjelko, Ivančević, Radovan, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog 

kršćanstva, Zagreb, 1990, 23.
2 Evdokimov, Pavel, Pravoslavlje, Beograd, 2009, 221–222.
3 Евокимов, Паве, Уметност иконе, Београ, 2009, 108–109.
4 Оријентација, према атинском orijens (sol) „изазеће сунце, исток“, јесте пракса а се 

мои ицем окренутим према истоку. Уп. Badurina, Аndjelko, Ivančević, Radovan, н. д., 442.
5 Evdokimov, Pаве, Pravoslavlje, Beograd, 2009, 26–27; Фунуис, Јоанис, Литургика, I, Кра-

ево, 2004, 26–27.
6 Витрувије, Поион Марко, О архитектури, Београ, 2009, 131.
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Оријентација цркава и верника у моитви на Запау.7 Тако, „запано хриш-
ћанство озвоава свом храму а на насеђеном, авно усвојеном хоризон-
таном основом мења вертикани пан, тако снажно и коренито, стварајући 
и сти епохе, који је ао оређени архитектонски тип, конструктивно и ску-
пторано сасвим нов и разичит о претхоног“.8 Потпуно супротан сучај 
је у Источно-правосавној цркви која сеи архетип, а промене архитектон-
ског скопа остају у омену варијантних решења.9 Преоваава мишење а 
је архетипско усмерење срењовековних српских цркава, иеано у правцу 
Запа–Исток, преузето из Византије. Аи, оријентација храмова у правцу 
Исток–Запа у Византији се устаиа у XII веку.10 Међутим, не може се ни-
ге пронаћи а је хришћанско-правосавна црква поставена правино само 
ако је иеано оријентисана правцем Запа–Исток. Није изричито речено 
а узужна оса цркава мора ити оријентисана тачно правцем Запа–Ис-
ток већ а треа ити поставена према Истоку ии према изаску сунца.11

Остао је потпуно не примећено и а већи рој српских срењовековних 
цркава није оријентисан у правцу Исток–Запа, а а усмерење јеног знат-
ног роја приметно оступа о „правиа“. Ове цркве су усмерене мање ии 
више у правцу исток–североисток — запа–југозапа: Св. Никоа (17°) и 
Св. Јован Претеча (30°) у Стуеници, Миешева (7°), Спасова црква у Жичи 

7 Badurina, Andjelko, Ivančević, Radovan, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog 
kršćanstva, Zagreb, 1990, 442.

8 Мојсиовић, Светана, „Просторна структура манастира срењовековне Срије“, Сао
пштења, XIII (1981), 9.

9 Веика ии маа оступања могу се приметити на простору Византије у периоу о XIII 
века. У правцу Запа–северозапа — Исток–југоисток оријентисане су цркве: Св. Апо-
стои у цариграској царској паати за 33°; Св. Јована Стуита у Цариграу (V век) за 16°; 
Јустинијанова црква Св. Софије у Цариграу (537. гоине) за 37°; Св. Ирине у Цариграу 
(532) за око 40°; Св. Теоосија у Цариграу (1104–1108) за 46°; Богороица у Хакопратији 
за око 48°; Христа Спаса у Хори (Кахрије џамија) за око 57°; Мирееон у Цариграу (X век) 
за 8°. Цркве у цариграској паати: Св. Апостои, Госпоња, Св. Стефан, Св. теоор, Св. 
Васиије, Богороица на Фару, Св. Димитрије, Св. Иија и Нова црква као по правиу су 
оријентисане у правцу Запа–северозапа — Исток–југоисток са отконом о 33°.

  У правцу Запа–југозапа — Исток–североисток оријентисане су цркве: Богороица Пе-
ривепта за око 28°; Константина Липса за око 55°; Св. Апостои у Цариграу за 5°; Св. 
Сергија и Вакха за око 54°; Св. Стефан око 54°; Христа Пантепопте у Цариграу (1081–1087) 
за 20°; Св. Теоора у Цариграу за 20°; Св. Симеона Стиита Мађег у Антиохији (VI век) 
за 10°; црква Христа Пантократора у Цариграу (1118–1124) за 63°; црква у тврђави Арте 
за 53°; црква у Патени ко Пресава (XI–XII век) за 38° (Yerasimos, Stephane, Constantino
ple, Richmond, 2007, 42, 45, 88, 90–91, 93; Кораћ, Војисав, Шупут, Марица, Архитекту
ра византијског света, Београ, 2005, 20, 24, 143, 160; Бошковић, Ђурђе, Архитектура 
средњег века, Београ, 1976, 80, 126; Дагрон, Жиер, Цар и првосвештеник, Београ, 2001, 
380–381; Шене, К. Ж., Физен, Б., Византија, Београ, 2010, 30).

10 Поповић, Светана, Крст у кругу, Београ, 1994, 71. са позивањем на: Cabrol, F., Leclercq, 
H., Dictionnaire d’Archeologie et de Liturgie, 12/2, Paris, 1936, 2665; Brehier, L., La Civilisation 
byzantine, Paris, 1950 и 1970, 207; Wilkinson, J., Orientation, Jewish and Christian, PEG 116, 
1984, 16–30.

11 Мирковић, Лазар, Православна литургика или наука о богослужењу православне источне 
цркве, I, Београ, 1966.
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(41°)12, Св. Теоора у Жичи (31°), Богороичина црква у Грацу (17°), Дечани 
(5°), Богороичина црква у Наупари (22°), Богороичина црква у Веући (43°)13, 
Миентија (6°), црква Св. Петра и Пава — Нова Павица (17°), Св. Тројица 
у Ресави (33°), Намасија у Зареги (17°), Кастаан на Космају (17°), Бешка на 
Скаарском језеру (40°), Богороица Пречиста Крајинска (18°) и Уожац (111° 
/14). Приметно је а се према веичини откона у правцу ЗЈЗ–ИЈИ, о ие-
ане оријентације Запа–Исток, истичу ве групе. Прва група иа и са 
отконом о око и 17°: Св. Никоа у Стуеници, Св. Никоа у Дару, Гра-
ац, Миентија, Нова Павица, Намасија, Кастаан и Богороица Крајинска. 
Другу групу чине цркве са упо већим отконом о 33–43°: Жича, Веуће, 
Ресава и Бешка.

Постоје цркве које су оријентисане и у правцу запа–северозапа — ис-
ток–југоисток: Св. Богороица — Хианар (5°)15, Св. Никоа у Дару (12°), 
Св. Стефан у Бањској (6°), Св. Никоа крај Св. Арханђеа ко Призрена (20°), 
Богороичина црква у Дренчи (33°) и Раваница (4°).16

Веике манастирске цркве српских ваара су изграђени на оро осун-
чаним високим, прироним ии вештачким заравнима панинских паина 
ии ровитих прееа (Ђурђеви ступови у Расу, Стуеница, Граац, Сопо-
ћани, Бањска, Бања ко Приоја), на оминантно отвореном простору (Св. 
Никоа у Куршумији, Жича, Миешева, Арие), на патоу изна реке (Де-
чани) ии у затвореним просторима речних котина са краћим периоом 
осунчаности (Манасија, Раваница, Љуостиња, Наупара, Каенић). А пре 
свега, мајтори грађевинари су знаи а вро прецизно орее стране света 
уз помоћ гномона и „инијског круга“.17 Имајући све ово у виу не може се 
тврити а су оступања у оријентацији извршена зог утицаја терена ии 
скучености окације. За мања оступања, о 2–7°, разог може ити у греш-
кама при коришћењу гномона о стране граитеа.

12 Преуеђење у вези са оријентацијом Спасове цркве у Жичи овео је о тога а је сун-
чани сат, поставен на конаку који је у оси са црквом, потпуно нетачан што је авно 
примећено.

13 Поразумевајући а је оријентација Богороичине цркве манастира Веуће у правцу Ис-
ток–Запа и ми смо тако презентираи њен ситуациони пан (Анрејић, Живојин, Мана
стир Велуће, Рача, 2002, 22). Међутим, снимак основе и узужног пресека који је сачинио 
М. Рувиић, а који је користио М. Васић, говори нешто сасвим руго (Васић, Миоје, 
Жича и Лазарица, Београ, 1928, 144). Геоетске основе и наша мерења су потвриа а 
је црква оријентисана у правцу ЗЈЗ–ИЈИ са отконом о осе кара (И–З) за 43°.

14 Укоико је тачан ситуациони пан, поатак за Уожац оијен је мерењем на основу њега. 
Вии у: Поповић, Светана, Крст у кругу, Београ, 1994, 311.

15 Миеуснић, Сооан, Хиландар, Београ, 2008, 10–11. Нетачна оријентација Хианара 
је пасирана у: Богановић, Димитрије, Ђурић, Војисав Ј., Меаковић, Дејан, Хиландар, 
Београ – Света Гора, 1997, 68.

16 Поповић, Светана, Крст у кругу, Београ, 1994, 63, 78–79, 206, 211, 213,
17 Таић, Миутин, Баић, Саша, „Оријентација Богороичине цркве манастира Стуени-

це“, у: Зборник радова наставника и сарадника Географског факултета, LVIII, Београ, 
2010, 2–4.



 Саорнос 5 (2011) [181–205]|185

Приметно је потпуно осуство овог сазнања ко веиког роја аутора 
иако је авно упозорено на чињеницу а многе српске цркве нису иеано 
оријентисане.18 Постоје и маркантни примери коришћења ситуационих па-
нова са потпуно нетачном оријентацијом.19 Каа су у питању раови и еа са 
тачном оријентацијом ситуационих панова изостају ио каква ојашњења 
ии тумачења при чему се вии а се у неким раовима ају окације ојеката 
према странама света нетачно што говори а се миси а је оријентација 
ових цркава у оси Запа–Исток.20

За цркве на српско-правосавном простору са оријентацијом Исток–ју-
гоисток — Запа–северозапа сматра се а су катоичког ореа.21 Такав 
сучај је са маом црквом Св. Никое у Грацу22, која оступа о осе И–З за 
54° у правцу ИЈИ–ЗСЗ.23 Правоугаона отарска апсиа Св. Никое се овои у 
везу са приморским црквама цистерцитског порека.24 Оваква оријентација 
18 Ненаовић, Сооан М., „Стуенички проеми (испитивања и рестаураторско-конзер-

ваторски раови у периоу 1952. о 1956. гоине)“, Саопштења III (1957), 9–12, 87.
19 Мојсиовић, Светана, „Просторна структура манастира срењовековне Срије“, Сао

пштења XIII (1981), 31 (Граац), 36 (Ресава); Поповић, Светана, Крст у кругу, Београ, 
1994, 61 (Граац), 163 (Жича); Ристић, Ваимир, Моравска архитектура, Крушевац, 1996, 
235–246 (Веуће, Нова Павица, Манасија, Каенић, Липовац, Мисођин, Миентија, 
Митропоија, Митропоија – Смеерево, Наупара, Сисојевац).

20 О коришћењу панова са тачном оријентацијом Жиче, Миешеве, Бањске, Граца, Реса-
ве и Пречисте Крајинске, при чему је изостао тумачење, у: Поповић, Светана, Крст у 
кругу, Београ, 1994, 164–165 (Миешева), 78 и 189 (Бањска), 174 (Граац), 231 (Ресава), 228 
(Пречиста Крајинска); Чанак — Меић, Мика, Канић, Оивера, Архитектура прве по
ловине XIII века, I, Београ, 1995, 14 (пан Жиче), 15 (опис оријентације), 118 (пан Мие-
шеве); Тоић, Бранисав, Манастир Ресава, Београ, 1995, 29 (Ресава); Чанак — Меић, 
Мика, Тоић, Бранисав, Манастир Жича, Београ, 2007, 12 (Жича); Симић, Горана, 
Тооровић, Драгоу, Брмоић, Марин, Зарић, Раојка, Манастир Ресава, Београ, 2007, 
4 (Ресава).

21 Канић, Оивера, Манастир Градац, Београ, 1989, 169; Јовановић, Зоран М., „О прво-
итној капеи у манстиру Граац и краици Јеени Анжујској“, Историја и књижевност 
Срба Косова и Метохије, К. Митровица, 2007, 122.

22 За Богороичину цркву краице Јеене Анжу (Комнен-Куртне) каже се а је „оријентисана 
у правцу исток–запа са отарским простором на истоку“. Сасвим је зуњујуће а су си-
туациони панови са својим ознакама, које су пасиране за манастир Граац, потпуно 
нетачне. Вии у: Поповић, Светана, Крст у кругу, Београ, 1994, 174; Канић, Оивера, 
Манастир Градац, Београ, 1989, 6, 24.

23 Црква Св. Никоа се назива и капеом катоичког ореа јер има правоугаону апсиу, која 
се повезује са приморским црквама цистерцитског порека, а је настаа крајем XIII, а 
осикана фрескама српско-византијског стиа, почетком XIV века. Све ово се овоио у 
везу са мајсторима катоицима из Приморја и искучиво катоичке верске припаности 
краице Јеене Анжу.

 Имајући у виу а је Јеена ћерка Јована Анђеа Комнена, сина византијског цара Исака 
Анђеа и Матие Куртне Анжу, ћерке атинског цара Роерта, постаје јасно а је иа 
правосавне вере иако јој је мајка катокиња (Анрејић, Живојин, Света српска лоза 2, 
Рача, 2011, 155, 132).

24 Суотић, Гојко, „Краица Јеена Анжујска — ктитор црквених споменика у Приморју“, 
Историјски гласник 1–2 (1958), 131–147; Канић, Оивера, Манастир Градац, Београ, 
1989, 169–170.
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Св. Никое у Грацу је сична оријентацији маих прероманских цркава 
хрватског приморја, а пре свих Св. Крижа у Нину25 која је усмерена по угом 
о 45° у правцу северозапа–југоисток. Оваква оријентација и скоп архи-
тектонских еемената Св. Крста у Нину је тумачена кроз енеиктински 
катоички оре и каенар устројен према Сунцу, а пре свега празнику Св. 
Бенеикта који се савио о равноневици, 21. марта.26

* * *

Цркве са триконханом основом и израженим стремењем у висину при-
паају Моравском архитектонском стиу. Виткост цркава овог стиа је за нас 
вро важна. Наиме, онос унутрашње ширине наоса и висине каоте купое 
Веуће (1370) износи 1: 2,8; Лазарице (1378) 1: 3; Манасија (1418) 1: 2; Каенића 
(1425) 1: 3, и Рамаће (око 1445) 1: 3. Цркве се узижу о стране протомајстора 
у оастима у којима ваа кнез Лазар још у оа српског царства а и 
хватае светост сунца у право сунчево поне око угоневице, 21–22. јуна. 
Сунце таа остиже највећу поневну висину у току гоине на Веућом о 
70° (географска ширина 43° 33'), а на Манасијом 69° 2' (гш 44° 5').27 Тако се 
настанак моравског архитектонског типа, као посење фазе византијско-
правосавне архитектуре, може повезати за уоичавање виткости српских 
цркава, које на тај начин савршено „хватају“ најјаче сунце у гоини и по хо-
ризонтаи и по вертикаи.

За разумевање унутрашње осветености цркве Св. Тројице у Ресави 
— Манасије вро важно је поменути и а има наос са ва појаса у којима 
је по јеан низ прозора, ифора. Исти је сучај и са конхама и отарском 
25 Специфична оријентација цркве Св. Крста у Нину је авно примећена а то је тумачено 

потпуно неаекватнио: „Она је, као ео вора, оријентована према цеини компекса, те 
оступа о правца И–З, него ежи у правцу ИЈИ–ЗСЗ“ (Васић, Миоје, Архитектура и 
скулптура у Далмацији, Београ, 1922, 7).

26 Праву оријентацију цркве Св. Крижа у Нину је извршио, презентирао и коментарисао М. 
Пејаковић: „Građevina uvažava univerzalne smjerove, ali je upravo otklon i veličina otklona 
od zadanog pravca onaj značajan element koji pokazuje put prema značenju oblika… Nikada i 
nigdje usmjerenost nije bila stvar slučaja… nego jasna i odlučna odluka… Rasprava o pravom 
biću srednjovjekovnih crkvica nije bila povedena, jer su je nesvjesno onemogućili ponuđeni 
površni odgovori… Usmjereni su protiv objekata kojima se bave… Godišnje kretanje Sunca, 
taj naravni mehanizam koji usmjerava kazaljku vremena, određuje horizontalne i vertikalne 
rasporede prostora… njihovi graditelji poznavali zakonitost godišnje sunčeve staze… Cjeloviti 
oblik crkve određen je i u vertikalnom smislu nagibima svjetlosnih zraka u toku godine. Visine, 
profile, položaje zidnih otvora u volumenu apsida, konhi, tambura i kupola razumijemo tek iz 
zakonitosti sunčevih priklona i svih onih značenja koja se dadu iz njih izvesti, a crkveni su ih 
graditelji ili ktitori svjesno tražili u okviru cjelokupnog nazora o životu prirode, čovjeka i boga… 
Te deformacije pokazuju vrijeme u kojemu su — i zbog kojega su — pojedini oblici sagrađeni… 
Crkva je preobrazba zakonomjernosti svjetla, oblik i sadržaj te preobrazbe.“ (Pejaković, Мladen, 
Broj iz svetlosti — starohrvatska crkvica Sv. Križa u Ninu, Zagreb, 1978, 36, 8, 13, 164).

27 На готово истој географској ширини су Жича и Каенић (43° 43'). Вертикане висине сун-
ца на Стуеницом (гш 43° 27') износе: 21. марта / 21. септемра — 46° 33', 21. јуна — 70°, 
21. ецемра — 23° 5'; за Веуће (гш 43° 33'); за Жичу (гш 43° 43'): 46° 17', 69° 44', 22° 50'; и за 
Манасију (гш 44° 5'): 45° 55', 69° 2', 22° 28'.
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апсиом. У трећем реу су прозори купое којих има ванест. Исто тако, 
важна је и окација Манасије у речном теснацу, између ра Пасторка и 
Маћије. То има за посеицу а су источни и запани хоризонти вро висо-
ки што проузрокује изаске сунца који касне за јеан и по сат и зааске који 
су пре за исто тоико у оносу на Жичу. Омах посе изаска сунца на ис-
точном хоризонту сунце на Манасијом је високо.

Имајући у виу сичну оријентацију Манасије са Жичом јасно је зашто 
се за верих јутара и вечери, око кратконевице и Божића, 21–22. ецемра, 
мао шта ешава у вези светосних ефеката. Чак и у горњој куминацији 
сунце остиже висину о само 22° 28' на јужним хоризонтом. Зог тако 
мае висине светост иректних сунчевих зракова није много интезивна и 
осветава само оње просторе северних и источних зиова наоса.28

Први зраци сунца за верих јутара око кучних каенарских атума 
21–22. марта и 21–22. септемра, не „упаају“ иректно ни у наос Манасије. 
Директна светост јеино проире кроз источне прозоре купое. Тек по-
се „узизања“ сунца светост почиње а проире у наос наизменично кроз 
појеине прозоре купое и прозоре јужне фасае. У 9 сати пре поне, кроз 
јужне прозоре купое светост агано сиази у уку низ зи северне конхе. 

„Рефектор“ горње ифоре јужне конхе осветава меаоне са светим му-
ченицима на источној страни југозапаног стуа у горњем еу а кроз оњу 
ифору оњи ео са Св. Андријом Стратилатом. У исто време маз свет-
ости кроз оњи југозапани прозор наоса осветава свете монахе оње 
зоне јужног еа запаног зиа наоса, а кроз горњи југоисточни прозор на-
оса проире све о северне конхе осветавајући Св. Никиту.

У 10,30 сати, 21. 03. и 21. 09, кроз источне прозоре јужне фасае свет-
ост осветава северни ео отарске апсие, а кроз горњи прозор јужне 
конхе јужну страну североисточног стуа са преставом Визија Св. Петра 
Александријског. Затим се наос замрачује а тек у поне, каа сунце остиже 
висину о 45° 55' осветава горњи ео северног зиа источног травеја кроз 
јужни прозор купое. Око 15 сати по поне прозор на запаном зиу закања 
купоа припрате а светост се сеи у тамур купое на наосом. Све о за-
аска сунца наос све више тоне у поутаму светости тихе.

Појавом првих зрака за верих јутара при изаску сунца 21–22. јуна (6,35), 
светост кроз прозоре отарске апсие Манасије освети интезивније само 
среишњи ео запаног зиа наоса на коме су крај уаза деспот Стефан 
пред Св. Тројицом, војица схимника и Недремено око на вратима. Деспот 
Стефан и његова пурпурна и затна оећа мистично ескају некоико ми-
нута а она, пошто се сунце привино „помери“, наос Манасије осветава 
пригушена, исперзивна, тиха светост. Саијег интезитета је светост која 
осветава у горњој зони центрани ео веике сцене Успење Богородице. 

28 Посматрања, мерења оријентације и фотографисања споа и унутар наоса манастира 
Стуенице, Жиче, Веуће и Манасије вршии смо у време состиција и око кучних ка-
енарско-меноошких атума, у периоу о јесени 2009. о ета 2011. гоине, 21. ецем-
ра (кратконевница), 21. марта и 21. септемра (равноневница) и 21. јуна (угоневица).
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Лево и есно је поутама. Оивени зрацима сунца интезивно свете и ис-
точне стране источних стуова са шест архијереја у Служби Агнецу а у исто 
време се и купоа испуњава интезивним светом првих зрака.

Престава Св. Тројице у ктиторској композицији Манасије се појавује 
први пут у Срији а вро је ретка и при сикању ваарских портрета у 
византијском сикарству.29 Имајући у виу а кра Урош I у цркви Св. Тро-
јице манастира Сопоћани не преаје мое заужине Св. Тројици произ-
иази а ктиторска композиција еспота Стефана није настаа само зог 
тога што је црква посвећена Св. Тројици. Деспот Стефан је, може се омах 
претпоставити, Св. Тројицу означио као „свержавну“ светињу по снаж-
ним утицајем исихаста за које је Св. Тројица иа врховно Доро, највиша 
уховна ризница, највиши ео разума, уомурије: уав, мурост и исти-
на.30 За укупно тумачење Св. Тројице еспота Стефана јасно је повезивање 
са преањем о Ноју и уги, као новом симоу завета с Богом, упоређивање 
ковчега кроз његову конструкцију и грађење на три оја (спрата). Барка је 
симо Св. Тројице која је учесник у спасавању Нојеве пороице, нових уи 
и света.31

Повезивање празника Св. Тројице са огађајима из живота еспота, та-
кође, може ити, јеан о најважнијих разога за истицање на том месту 
у храму а све у вези са каенаром. Свакако треа оацити као разог за 
тако нешто учешће еспота Стефана као вазаа на црквено-ржавном сао-
ру угарског краа Жигмуна на коме је просавен његов изор за краа и 
немачког цара у Буиму о Св. Тројици, 22–23. маја 1412. гоине. Као траг нам 
може посужити каенарска чињеница коју смо уочии у вези са ирек-
тним осветавањем еспота Стефана и Св. Тројице при изаску сунца око 
угоневице 21–22. јуна. При томе треа имати у виу а је то ио и ирек-
тно у вези са празником Св. Тројице. Имајући у виу овакво промишање 

29 Такав пример је портрет византијског цара Јована Кантакузина (ΕΛΛΗΝΙΚΟΨ ΕΤΝΟΨΣ, 
Ατινον, 1980, 153).

30 Исихасти, они који созерцавају — тихују, припаају мистичном покрету међу грчким мо-
насима на Атосу у XIV веку. Сматраи су а постоји вечна, нестворена ожанска светост 
која се појавиа на панини Тавор за време Преоражења Госпоњег која је у XIV веку по-
ново просијаа награивши их за испоснички живот (Православна енциклопедија, I, Нови 
Са, 2000, 360). Григорије Назијански је говорио о „Богу као светости неприступачној и 
невиивој“, а Јован Дамаскин о Богу „као неизрецивој светости, која се не може умом 
схватити ни речју изразити већ само интеектом оживети“. Теорија Симеона Новог 
Богосава, мистичара с краја X и почетка XI века, заснива се на „јеретичко оговиђење 
Св. Тројице“, „теесно виђење јене светости свете Тројице, која се нееиво тростру-
ко еи“ и на „виђење Христове светости“. И исихасти су осуђени као јеретици аи 
су потом своје огматско учење у највећој мери усагасии са учењем Цркве потпуно 
изегавајући уаистичка и јеретичка учења (Драгојовић, Драгоу, „Исихазам и Бого-
миство“, Balcanica XI (1980), 19–27).

31 „Као што је примио у ковчег чисте и нечисте животиње и птице, тајко је и Спасите 
примио у цркву правенике који се кају пошто је ошао на свет а спасао грешнике“ 
(Раовановић, Јанко, Иконографска истраживања српског сликарства XIII и XIV века, 
Београ, 1988, 37).



 Саорнос 5 (2011) [181–205]|189

омах треа имати у виу а је празник Св. Тројице покретан празник који 
је у осмој нееи по Васкрсу, есети ан посе Вазнесења. Каа је све, аке, 
око равноневнице ио празник Св. Тројице у време грање и осикавања 
цркве еспота Стефана? Каа је еспот почео грању Манасије, 1407. гоине, 
Св. Тројица је пааа на 15. мај. Вро је иникативно а је Св. Тројица паа-
а на 15. мај и 1418. гоине. Ово је гоина која се сматра временом освећења 
еспотове веике ктиторије.32 Освећење је извршено о Св. Тројици. Међутим, 
Св. Тројица је сееће 1419. гоине иа ижа верим анима угоневи-
це, 4. јуна.33 Имајући у виу све поменуте оконости, потпуни завршетак и 
освештавање цркве је почео са Литургијом у раним сатима, при изаску 
сунца, на Св. Тројицу, 4. јуна 1419. гоине.

Усвојена је претпоставка а је еспот Стефан рођен 1377. гоине.34 Аи, 
Св. Тројица је пааа на 10. јун, време угоневице, 1375. гоине! На основу 
поставања ктиторске композиције са Св. Тројицом у зависности о ка-
енарско светосних реација оазимо о закучка а је гавни разог 
томе ан рођења еспота Стефана. Даке, еспот Стефан је рођен, на Св. 
Тројицу, 10. јуна 1375. гоине.35 Коначну оуку о месту сикања ктитор-
ске композиције у скау са свим овим параметрима еспот је онео посе 
завршетка грање храма према оређеној оријентацији са отконом цркве 
према моеу Жиче и прецизном пројекту. Та оука је мога ити онета и 
конкретно проверена око еспотовог рођенана 10. јуна и, сутраан, на ан 
Св. Тројице, 11. јуна 1413. гоине, и у ане око равноневице. Имајући у виу 

32 Треа напоменути а је Св. Тројица пааа 1377. гоине на 17. мај, ан–ва касније у оно-
су на 1407. и 1418. гоину. Гоина 1377. се сматра гоином рођења еспота Стефана.

33 Само Никољски летопис тври а је Св. Тројица у Ресави завршена 1418. гоине а то и 
значио а је те гоине и освештана. Фиозоф каже а еспот „призва патријарха — таа 
је ио Кири — са свим саором српских првосвештеника… на посвећење храма у ан 
свете Пеесетнице, каа Дух свети огњеним језицима сиђе на свете ученике Сова и Бога.“ 
аи не каже које гоине и који је то атум и месец. Он је знао која је то гоина а самим тим 
је знао и атум Св. Тројице каа је црква иа освештана о стране патријарха и саора 
епископа српске цркве.

34 Пурковић, Миораг, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београ, 1978, 18–19.
  У српским срењовековним изворима су ретки примери са прецизним поацима о ату-

му рођења и смрти ваара. У много више сучајева су познати потпуни атуми смрти.
  И Константин Фиозоф не каже каа и које гоине је рођен еспот Стефан аи прецизно 

означава ан и гоину смрти: 5 час ана, у суоту, 19 ан, месеца јуа, гоине 6935 /1427/ 
(Фиозоф, Константин, Житије деспота Стефана Лазаревића, Београ, 1989, 124).

35 Пурковић је сматрао а је еспот Стефан рођен 1373–74. гоине (Пурковић, Миораг, Кнез 
и деспот Стефан Лазаревић, Београ, 1978, 18–19). Са Пурковићевом проценом смо се 
и ми сожии (Анрејић, Живојин, „Размишања о изворима и историји кнеза Лазара и 
еспота Стефана повоом нових читања живописа Веуће и Бее цркве у Карану“, Средњи 
век у српској науци, историји, књижевности и уметности, Деспотовац, 2011, 134). Прет-
поставка Ј. Ређеп је изгеа иа најреанија, 1374–75. гоине (Ређеп, Јека, „Мотив о 
рођењу Сиињанин Јанка у нашој старој и нароној књижевности“, Годишњак Филозоф
ског факултета у Новом Саду, VIII (1965), 213–214). Даке, еспот је нешто старији него 
што се сматра а то значи а је 1389. ио пуноетан и а је имао нешто више о 52. гоине 
каа је умро.
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ово расуђивање, треа се посетити и претхоно реченог, у смису потвре и 
оказа, а је црква освештана на Св. Тројицу, 4. јуна 1419. гоине, уочи еспо-
товог рођенана, око равноневице! Све ово никако не може ити сучајност, 
већ по описане оријентације цркве, конструкције и ускађености програма 
живописа. Тако је све припремено а зраци сунца као ожанско уховно 
свето у оређено итургијско и каенарско време хришћанске гоине по-
пут „ожанског откровења“ саопшти верницима скривене поруке.

Реак је и мотив Недременог ока које се у српском сикарству први пут 
појавује у Манасији. Изна Недременог ока је Рука господња која се, такође, 
ретко сусреће у византијском сикарству. Само у цариграској цркви Христа 
Хоре и соунским Св. Апостоима.

Каа се сунце увеико узиже, у 10,30 сати, његови зраци почињу а упаа-
ју са горњег прозора на јужној страни источног травеја и осветавају запа-
ну страну северне конхе. Осветен је у првој зони Св. Нестор и Св. Уар у 
меаону изна. Кроз источне прозоре на купои светост се све више спуш-
та кроз источни ео северне конхе како сунце настава а се узиже. Затим 
преази на оњи ео јужне стране североисточног стуа при чему се еша-
ва „чуо“. Тачно у поне (12,50 сати) око угоневице, у ештећем сјају сноп 
сунчеве светости осветава Св. Петра Александријског са визијом Христа 
(25. новемар). Ова вро ретко сикана композиција заузима у Манасији из-
узетно место, непосрено уз царске вери, а у исто време посеује највеће 
иковне врености. Христос стоји на престоу отара а испо је повијен ез-
умни Арије. Ове је приказан ијаог Петра Аексанријског са Христом: 
„Ко ти тако разра ризу, о Спаситеу?“. Спасите му оговара: „Овај најгори 
Арије, о Петре!“. Петар је имао ову визију ок се моио ноћу у тамници: „Док 
сам се по иичају моио, ге изненаа оиста тамницу веика светост, и 
угеах Госпоа мога Исуса Јриста у сици ечака о ванаест гоина, са 
ицем сјајнијим о сунца, тако а ми није ио могуће геати на његову 
неисказану саву“.36

Сунце „уази“ у осу цркве у попоневним сатима (о 15,00) и кроз про-
зор на запаној фасаи наоса маз светости осветава архијереје у Великој 
Литургији, Христа који врши причешће апостоа и Богородицу ширу од не
беса у отарској апсии. Како сунце почиње а „паа“ светост кроз запа-
не прозоре наоса и купое почиње а се унутар наоса узиже осветавајући 
у мазовима источне просторе отара а кроз северне прозоре наоса свет-
ост заазећег сунца осветава југоисточне стране наоса. Наос се потапа 
у поутаму а иректна светост која проире кроз северне прозоре купое 
осветава источну страну тамура.

Умесно је поставити питање а и су ови закучци исправни и нису и 
примећене ускађености оријентације, архитектуре и живописа Манасије 
екземпар и а се овакво промишање српских срењовековних црквених 

36 Eпископ Никоај, Охридски пролог, Ваево, 1991, 941–942; Станојевић, Станоје, Мирковић, 
Лазар, Бошковић, Ђурђе, Манастир Манасија, Београ, 1928, 51.
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преата, архитеката и живописаца оа еспота Стефана не појавује ко 
ругих споменика? Наша посматрања спровеена у Стуеници, Жичи и 
Веући апсоутно потврђују постојање овако високо осмишавање иако о 
томе немамо писане трагове.37

У скау са свиме поменутим, у вези са оријентацијом цркава, усмере-
ност Богороичине цркве у Стуеници сматра се иеаном а то показује и 
оређена тачност Сунчаног сата који је поставен на њеном јужном зиу. 
Сунчани сат — сунчаник Богороичине цркве није ио сазан ни са тем-
пораним38 ни са еквиноцијским часовним системом већ га сам иктира.39 
Међутим, тачна мерења су показаа а ни оријентација Богороичине цркве 
у Стуеници није иеана већ а је са отконом о 5 степени.40 Имајући у 
виу овако маа оступања оријентације Стуенице у правцу Запа–Исток 
јасно је а се и хеијачке тачке на источном и запаном хоризонту у време 
равноневица, 21–22. марта и 21–22. септемар, не покапају са осом цркве. 
Такође, имајући у виу нераван рееф мора се рачунати а се правци тачака 
изаска и зааска сунца у време равноневица не покапају са хеијачким 
тачкама на нутом хоризонту на нивоу мора, оносно са иеаним Исто-
ком и Запаом. Заправо, изазак сунца геано о Стуенице у зависности 
о висине реефа касни, више ии мање, а заазак се овија пре. Хеијачки 
изасци сунца у угоневици, 21–22. јуна, и кратконевици, 21–22. ецемра, 
геано о Стуенице и у оносу на њену осу (Исток–Запа) имају угао о 
33° 30'. Имајући у виу рееф ови угови су мањи и износе о 25 о 28°. Ови 
угови преставају и угове упаа зрака изазећег сунца кроз прозор о-
тарске апсие у наос Богороичине цркве у Стуеници. И светост која про-
ире кроз остае прозоре Стуенице има своја правиа кретања кроз наос.

Светост при изаску сунца која проире кроз прозоре отарске апси-
е паа на прву зону запаног зиа и како се сунце поиже она се скраћује 
и проире само у просторе отара и то тако а нестаје пре оаска сунца 
у зенит. С руге стране, светост која проире кроз прозоре купое ујутру 
осветава супротну страну и како се сунце поиже ка зениту светост 
37 Анрејић, Живојин, „Усовеност програма живописа и архитектуре оријентацијом 

и светом српских срењовековних цркава на примеру Стуенице, Жиче и Манасије“, 
Средњи век, Деспотовац, 2012 (у припреми за штампу).

38 У Срењем веку Црква је формано преузеа антички темпорани часовни ситем у коме 
су се разиковаи невни и ноћни часови чија се ужина мењаа током гоине у скау 
са променом оноса оанице и ноћи. Дневни часови су се рачунаи о изаска о за-
аска Сунца, а ноћни о зааска о изаска. Први час је означавао изазак Сунца, шести 
његов зенит — право поне, а ванести његов заазак. Историјски извори свеоче а су 
и у Срији ро познавани начини егзактног временског оријентисања у току јеног ана, 
месеца ии гоине (Тошић, Горана, Таић, Миутин, Хиландарски монах Лазар први 
српски часовничар, Крагујевац, 2004, 14–18).

39 Таић, Миутин, „Сунчаници који су сами соом иктираи часовни систем“, Флогистон 
12 (2002), 31–42.

40 Таић, Миутин, Баић, Саша, „Оријентација Богороичине цркве манастира Стуени-
це“, у: Зборник радова наставника и сарадника Географског факултета, LVIII, Београ, 
2010, 6, 89.
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„сиази“ у уку преко унутрашњих зиова наоса а и се спустиа о поа. 
И прозори наоса на сичан начин пропуштају и усмеравају светост у току 
ана. Аи, светосни ефекти који се стварају у наосу зависе и о архитек-
тонске структуре храма, оноса ужине и ширине храма и њиховог оноса 
према укупној висини храма.

У вези са окацијом оређених тема сиканих на зиовима правосавних 
храмова и њиховим осветавањем запажено је, као што је то примећено на 
примеру Распећа сиканог у Богороичиној цркви у Стуеници на запа-
ном зиу наоса, а чињено је са „оређеним цием и са потпуним познава-
њем могућности светосних ефеката усовених самом изграњом наоса, 
у чему се опет може виети сарања граитеа и сикара“.41 Наиме, овакво 
осветавање Распећа на запаном зиу Стуенице, а све у вези оријентације 
храма у правцу Запа–Исток, не може се огоити у раним јутарњим сатима 
у Лето, о 21. јуна о 21. септемра. Оваква ситуација је могућа само око и у 
време равноневица, 21–22. марта и 21–22. септемра, за време верих јутара, 
у периоу изаска сунца. Сична је ситуација са оценом а „византијска као и 
касно античка верска мистика тражиа је тамне просторије, осветене само 
саом вештачком ии иниректном прироном светошћу“ и схватањем а 
је у храму иа присутна само „ематеријаизована“ прирона светост42, 
а не и иректна светост Сунца. Ии тврња Раојчића а је Св. Сава сту-
еничко Распеће схватао као оазак светости имајући у виу а распети 
Христос као цар саве понижава сее како и осооио уе о ее и таме 
и просвети их.43

У нашој науци се сматра а је грађење Богороичине цркве у Стуени-
ци почео 1183. гоине а а су Распеће и живопис из 1208–1209. гоине.44 
Имајући у виу а је 1183. гоине Веики петак (Распеће) ио 17. априа, као 
и поменуту чињеницу а је на запаном зиу наоса Стуенице насикано 
Распеће, које зраци Сунца при изаску 21–22. марта мистично осветавају, 
сматрамо а је грања и осикавање цркве морао ити неку гоину пре ии 
касније, каа се прекапао ан Веиког петка са анима око проећне равно-
невице којом прииком је у време верих јутара могао ити осветен запа-
ни зи наоса Стуенице. Оука за изор Распећа као теме за живописање 
на запаном зиу наоса је мога ити онета око проећне равноневице и 
Веиког петка 1182. гоине који је таа ио 26. марта. Укоико је ошо о но-
вог сикања фресака и Распећа она се поновиа ситауација са прекапањем 
Веиког петка и мистичног осветавања прииком изаска сунца око равно-
невице 1209. гоине. Доиста, Веики петак је 1209. гоине ио 27. марта.45

41 Tomić, De Mauro Vidosava, „Srednjovekovno shvatanje slike i kompozicija Raspeća u Bogoro-
dičinoj crkvi u Studenici“, Zbornik zaštite spomenika kulture XIX, Beograd, 1968, 27.

42 Исто, 18.
43 Раојчић, Светозар, Одабрани чланци и студије 1933–1978, Београ, 1982.
44 Баић, Горана, Кораћ, Војисав, Ћирковић, Сима, Студеница, Београ, 1986, 24, 76.
45 Веики петак — Распеће се између 1182. и 1209. гоине прекапао са анима равноне-

вице 1190. (23. март) и 1193. гоине (26. март).
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Оавно је оказано а су гавну уогу око изграње и свеукупног 
осмишавања Богороичине цркве у Стуеници имаи веики жупна Сте-
фан Немања и његов најмађи син, уући први српски архиепископ Сава. 
Оријентација Стуенице и изор остаих фреско сцена којима су живописа-
ни унутрашњи зиови су по веиких знања и умећа. Да је тако потврђује 
нам и чињеница а светосни зраци који проиру кроз прозор купое у по-
не, каа је Сунце у зениту, 21–22. марта осветавају Богороицу на ору и 
Христоса који ржи њену „ушу“ у руци у сцени Успење Богородице (15–28. 
август) на северном зиу наоса. Имајући у виу а је онос ширине наоса и 
висине купое Стуенице 1: 2 јасно је а прозори купое и на јужној фаса-
и прихватају и усмеравају снопове светости и у време зенита сунца око 
угоневице. То нам потврђује и ситуација каа зраци изазећег и јутарњег 
Сунца који проиру у храм о угоневици, 21–22. јуна, осветавају ктитор-
ски ансам на јужном зиу запаног травеја наоса. Потом, око понева кроз 
јужни прозор купое проиру у отар и осветавају Богородицу са Христом 
на иконостасу.

Веики жупан Стефан Немања II Првовенчани и његов рат Сава I граи-
и су цркву Христа Спаситеа у Жичи, 1206–1217. (1221). гоине, као ууће 
иеано сеиште епископије и Српске аутокефане цркве. Жича је, заправо, 
ктиторија Св. Саве тако а је он у потпуности осмисио читав њен пројекат и 
устројство живописа. Сматра се а је црква је осикана о 1220.46 о Спасов-
ана — Вазнесења Христовог, 20. маја / 2. јун 1221. гоине, каа је у Жичи о-
ржан веики црквено-ржавни саор а сутраан ојавена српска реакција 
Синодика православља и оржан свечани оре исповеања правосава. 
Теоосије тври а је у то време архиепископ Сава миропомазао и круни-
сао „огоарованим венцем“ Стефана Првовенчаног, а „празник је таа ио 
Христа Спаса и Бога нашега“.47 Саор је трајао најмање три ана а по свему 
се Сава заржао у Жичи све о Св. Тројице и Духова, 30–31. маја / 12–13. јуна 
1221. гоине.

Жича је оријентисана са отконом о 41° према југозапау, оносно се-
вероистоку. Овакав откон Жиче није занемарив а и ио по грешака 
ии превиа протомајстора при употреи гномона. Овакво поставање и 
оријентисање цркве у Жичи прати јасно оређену иеју. Оваква оријентација 
Жиче проузрокује а сунчеви зраци у току гоине, а поготову у преомним 
каенарским тренуцима у време состиција, потпуно ругачије осветавају 
фасау и унутрашње еове Жиче и у разичитом времену у току ана у 
оносу на Стуеницу. Овакав откон у оријентацији Жиче чини а је она 
готово иеано усмерена у правцу тачке на хоризонту ге изази сунце о 

46 Сава је хиротонисан за архиепископа српске цркве у Никеји, на Васкрс 29. марта 1220. 
гоине. Анрејић, Живојин, „Размишање о атуму смрти Светог Саве према поацима 
Доментијана и Теоосија“, Известија XXIII, Веико Трново, 2008, 90.

47 Теоосије, „Житије светог Саве“, у: Јухас-Георгијевска, Љиана, Стара српска књижев
ност — Житија, Београ, 1997, 140–144.
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угоневици (21. јун) а у исто време својим уазом према тачки на запаном 
хоризонту ге сунце заази у време кратконевице (21. ецемар).

Даке, зраци изазећег сунца, око 21–22. јуна, у време верих јутара, про-
иру кроз прозор отарске апсие Жиче осветавају северни ео запаног 
зиа наоса и стога су, не сучајно, на том месту насикана ва анђеа који 
између сее рже меаон са Христом Емануиом Спаситеом.48 Оваква 
ситуација се ешава само јеном гоишње. С руге стране, каа сунце заази 
у време угоневице светост „напаа“ запану фасау Жиче по угом о 74°. 
Даке, кроз прозоре купое, а поготову кроз северне прозоре наоса светост 
осветава југоисточне еове наоса. Вро важан је тренутак каа светост 
Сунца оасја попрсје Христа Пантократора на запаној страни југоисточног 
пиастра. Сичан огађај по важности је каа иректни светосни зраци 
сунца кроз прозор купое освете попрсје Богороице са маим Христом на 
јужној страни североисточног пиастра, у поне 21. септемра, на ан Бого-
роичиног празника (Маа госпоина). Нешто пре понева, кроз прозор јужне 
певнице светост осветава икону Богороице са Христом на иконостасу а 
потом настава а се креће а и тачно у поне кроз царске вери осветиа 
североистични простор отара. Исто „чуо“ се понава и 21. марта.

Вро је приметно а у време најјачег сјаја Сунца у зениту, 21–22. јуна, свет-
ост не проире иректно кроз прозоре купое и наоса. Унутрашњост Жиче 
је пригушено осветена исперзивном светошћу тако а је цео простор 

„освојиа“ поутама. Оваква ситуација настаје зог архитектонског скопа 
Жиче у коме је спровеена оређена сразмера између ужине и висине. Овај 
пропорционани онос је приижно 1:1. Тако „ниска“ грађевина не може 
кроз своје прозоре а „хвата“ „високо“ Сунце у трајању о најмање 90 ана 
(мај–август).

Даке, оријентацијом Спасове цркве са отконом 41° о правца Запа–
Исток проширено је и проужено осветавање еова наоса иректном 
светошћу Сунца у току ана, а поготову у периоу мај–август, аи је ефекат 
таме у време најинтезивније невне светост и ае остао присутан.

Жича је јеини споменик рашке шкое који припаа групи цркава чија 
је оријентација са откооном о 41° о правца Исток–Запа. Тек посе 150. 
гоина иће саграђена Богороичина црква у Веући (нешто пре 1370. го-
ине) о стране пороице Драгаш49 и оријентисана са истоветним отко-
ном. Хроноошки на крају ове групе наазе се Бешка на Скаарском језеру 
48 Два анђеа и Христос су у тројној формацији и по свему је у питању, у пренесеном зна-

чењу, престава Св. Тројице. Сматра се а је Св. Сава почео а граи Жичу 1206. гои-
не. Међутим, Спасован је 1207. гоине паао на 31. мај / 13. јун, а Св. Тројица на 10. / 23. 
јун, у време угоневице. То и значио а је потпуно осмишавање и фунација храма 
оавена 1207. гоине. Оваква ситуација се поновиа 1223. гоине каа је Спасован па-
ао на 1. / 14. јуни а Св. Тројица на 11. / 24. јуни. Стога, треа имати у виу а су, посе 
успешне мисије, а могуће је и ратне поее, против угарског краа Анрије II, 1222. го-
ине, Стефан Првовенчани и архиепископ Сава оржаи Саор у Жичи о Спасована 
о Св. Тројице 1223. гоине.

49 Анрејић, Живојин, Манастир Велуће, Рача, 2002, 190–192, 196.
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и Св. Тројица манастира Манасије у Ресави. Бешка има готово иентичан 
откон као Жича (41°) ок Манасија има откон о 33°.50 Откон Манасије 
о 33° се готово у потпуности покапа са угоневичком ампитуом сунца 
која износи 33° 30'. Исто тако, црква је оријентисана и према зааску сунца у 
време кратконевице, оносно Божића и самим тим говори а су архитек-
та и протомајстор сасвим прорачунато и промишено фунираи цркву 
према иеаној угоневичкој и кратконевичкој ампитуи сунца на овој 
географској ширини.

Тако се читавог ана светост унутар наоса српских правосавних храмо-
ва појавује и нестаје, осветава појеине фреске попут рефектора који се 
пае и гасе, усмеравани са разних страна као у каквој ожанској „позоришној“ 
престави. Вечна земаска кућа хришћанског Бога по променивим све-
тиом кружног времена, светост оживава свете сике непромениве и 
коначне хришћанске историје у омостроју спасења. Наративна иковност 
уз помоћ Створитеа прераста у свете сике светости. Куисе сакраног 
живота могу се померати ии мењати аи непогрешиво Око еежи сваки 
трептај, „сваку сенку и сенку сваке сенке“.

* * *

Раи правиног разумевања у потпуности свих устројстава хришћанске 
огомое а самим тим Манасије, Жиче и Стуенице треа кренути о 
синтетичког мишења: „Храм ће увек остати затворена књига. Како сва-
ки камен, сваки његов еић говори, и како и све зајено постао химна, 
итургија, треа схватити граниозну иеју храма… Храм у својој цеини 
постаје изоражење ожанског неа на земи.“51 као и а на тим ожанским 
неом земе оминира Сунце. Гоишње кретање сунца је прирони меха-
низам који показује време уима и према њему се оређује хоризонтани 
и вертикани распоре простора. Граитеи антике и Рима су познаваи 
законитости гоишњих кретања сунца на изазећим и заазећим, источ-
ним и запаним, хоризонтима. Гавне тачке у том кретању Сунца су ва 
состиција и ва еквиноција. Ови еементи воимензионане схеме наа-
зе се у свакој архитектонској основи римских граова и храмова и оређују 

50 Довођење у везу откона Жиче, Веуће, Бешке и Манасије о 33–43̊  са јутарњом ампи-
туом сунца око угоневице о 33° (на географској ширини о 43–44°), којом прииком 
први зраци проиру кроз прозоре отарске апсие у наос, ствара оређене неоумице. 
Сасвим огично и ио а је при фунирању ових цркава откон износио 33° исто коико 
и јутарња ампитуа сунца на овим географским ширинама. Пошто то није сучај, може 
се претпоставити а су протомајстори ии странци који су откон поменутих цркава 
о 40–43° устројии према искуству и параметрима свог понеа. Имајући то у виу, 
може се претпоставити а су протомајстори мораи оћи у Срију са простора иским 
географској ширини о 50° ге је јутарња ампитуа сунца око угоневице око 40°. Да-
ке, са простора Срење Европе — Аустрија, Угарска, Чешка. Сва осаашња трагања за 
пореком протомајстора који су граии Стуеницу, Жичу, Веуће и Манасију кретаа 
су се у правцу Јарана, Апуије и острва Среозема.

51 Evdokimov, Рavel, Pravoslavlјe, Beograd, 2009, 225.
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њихове функције.52 Међутим, имензије времена нису уграђиване у ојекте 
само правиима хоризонтаних угова, тј. оносима храма ии граа према 
привиним источним и запаним тачкама сунчевих појава на хоризонту.53 
Цеовити оик храма оређен је и у вертиканом смису нагиима свет-
осних зрака у току гоине. Висине профиа, поожаји зиних отвора у во-
уменима апсиа, конхи, тамура и купоа разумеју се у потпуности тек на 
основу законитости нагиа сунчевих путања преко нееског своа и свих 
значења која се могу извући. Граитеи и поручиоци, ваари и првосвеш-
теници, свесно су их тражии у оквиру цеокупног назора о животу прирое, 
човека и Бога. Свако место изаска и зааска Сунца на хоризонту у оканим 
усовима оија каенарско значење, а у оквиру каенара и сопстевног за-
штитника. Повезивањем каенара и сунчеве путање реигија оија моћно 
срество у вези са нароом који орађује зему и поштује соарне кутове.54

Досовни пренешени смисао зграе: саржај, анаогија, метафора и сим-
о није успоставен ио каквим сучајним коминацијама већ уоким 
промишањем кроз успоставен систем. Отвор на купоама ии зиу 
има сврху а сунчеви зраци освете ентеријер у оној мери који превиђа 
успоставени систем светоназора.55 Отвори на грађевини вое сунчеве зраке, 
например 12 / 25. ецемра, у само срце цее ии крипте, а ко хришћанских 
храмова у само срце отара. Пут сунчевих зрака се у неким грађевинама, у 
зависности о њиховог посвећења оређеном празнику, оносно ожанству, 
усмеравају у неке руге ане као што су 21. март, 1. мај, 21. јун, 1. септемар, 
21. септемар и 21. ецемар. Сву ту симоику простора и времена оикује 
светост вишег значења.56

Између хришћанске реигије и архитектуре постоји уска и јака узроч-
но посеична веза. Хришћанство се и азира на основном ставу а је 
Бог извршио раове на стварању Света, а потом човек почиње своје ео-
вање на земи. Бог Творац је својом врхунском вештином и савршеном 
креацијом хармонично уреио Екумену. Сожена структура космоса је то-
ико уређена а ни физичари ни теоретичари реигије не могу ооети иеји 

52 Анрејић, Живојин, „О времену и иеоогији римских тетрарха, настанку и значењима 
Ромуијане“, Развитак 217–218, Зајечар, 2004, 40–41, 46.

53 Анрејић, Живојин, „Римски империјани кут сунца и фунација и консекрација Наи-
са“, Митолошки зборник 22, Рача, 2009, 294.

54 Исто.
55 Светиишта Египта, Грчке и Рима имају само по јеан отвор према споа. То су вра-

та и само кроз њих проире иректна светост сунца у оређеним анима у гоини 
што је усовено њиховом укупном оријентацијом. Светииште храма је на тај начин 
замишено као каква Camera opscura (соа, оаја, тамна комора) са отвором на јеном 
зиу кроз који светост на супротном зиу пројектује орнуте сике споних ојеката. 
Принцип стварања сике у камери опскури ио је познат још у време антике а првоитно 
је коришћена за езопасно посматрање помрачења Сунца (Мала енциклопедија Просве
та, 2, Београ, 1986, 201).

56 Анрејић, Живојин, „Римски империјани кут сунца и фунација и консекрација Наи-
са“, Митолошки зборник 22, Рача, 2009, 295
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а је он произво „Веиког Математичара“ и „Конструктора“.57 Тако је по-
четак свега „Мера за све, као и висак и канап у рукама Творца“. Чини се 
а је и хришћанство прихватио Патонову параигму „Сам Бог се авио 
геометријом“ преставајући Бога Оца ии Христа а је уређени космос 
створио у форми круга који је извео шестарењем. Бог је први архитекта и 
моератор који је означио свет космичким цирком.58

Имајући у виу јасне моее сматра се а је кроз византијску архитектуру 
формуисано источно огосове. „Она на непосреан и чуима оступан 
начин оеоањује све три горе навеене истине: афирмацију и позитивно 
вреновање материје, апофатично — ични карактер огосовског познања 
и оогосење света, тј. пројавивања Логосовог у тварној стварности све-
та… Византијски храм је апсоутно укопен у своју прирону окоину, 
не супротстава се инијама прирое и места… показује атост прироне 
стварности као ’козмос’ (свет), оносно као украс ичне хармоније и епоте… 
Грађевина византијске цркве је тео авапоћеног Логоса, покрет ’нагнутог 
неа’ ка земи, уоичавање Овапоћења у оику крста… Сви еови храма 
измерени су на основу човекових размера. Двери, прозори, преграе, стуо-
ви — све је по мери човековој и све остаје у истим размерама ез озира на 
веичину храма. Мере се умножавају, аи се не увеичавају… коико го а 
геамо на више, простор расте, шири се…“.59

Хришћански храм и његова архитектура су, заправо, мое хришћанског 
космоса, а његов „осикани иконографски програм — у потпуности поу-
аран с грађевином — јесте мое свијета увојен у ’сици’ свијета“, заправо, 
фиозофска сика света — иковна транскрипција речи. Хришћанско-пра-
восавна фиозофска значења су уграђена при пројектовању храма у про-
сторну хијерархију. У вертиканој поеи црквеног простора успоставена је 
уховна хијерархија кроз узизање о Нееског Јерусаима, који симоизује 
простор купое чија каота, као највиша и најсветија, припаа Христу Пан-
тократору. У стварности непостојећа, а виива граница између земе и 
неа, инија хоризонта, у хришћанском храму је поставена на капите-
ном зоном. Архитектонски речено „то је размеђе између носача и терета“. У 
хришћанском храму, оно што је ношено ујено и еи на том као неески 
сво на земом. На тај начин сво наоса симоички постаје неески сво.60

Стварањем света о неуређеног космичког простора Бог разваја таму о 
светости, тако а су нукеуси цркве — Светости Света — место становања 
Бога, поножје ногу његових. У том погеу ошо се о спознаје устројства 
унутрашњег простора храма као универзаног пропорцијског јеинства пре-
ко заатог параметра — моуа. Усвојен је моу који престава пречник 
57 Kolakovski, Lešek, Religija, Beograd, 1987, 95.
58 Walther, Ingo F., Wolf, Norbert, Masterpieces of Illumination, Koln, 2005, 156–157.
59 Јанарис, Хristo, „Апофатичко огосове и византијска архитектура“, Православље и 

уметност, Београ, 2004, 160, 163–164.
60 Badurina, Andjelko, Ivančević, Radovan, Leksikon ikonografije, liturgike i simolike zapadnog 

kršćanstva, Zagreb, 1990, 34–35.
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круга купое. На тај начи се унапре ефинише унутрашња ужина и ши-
рина наоса, а и поожај споашњих страна унутрашњих пиастара који 
носе купоу. Други концентрични круг престава пречник опте којом 
се формирају поткупони панантифи и поткупони кварат. Трећи круг 
престава пречник отарске апсие. Висина цркве је оијена пропорци-
онаним увећањем моуа. Центар поткупоних укова, оносно своова 
наази се на висини јеног моуа, а а и се пропорција у потпуности спро-
веа теме поукаоте отарске апсие се наази на равни центра потку-
поних укова и своова. Уз то се готово иеано спровои и онос између 
ширине и ужине храма, 1: 2, као и висине и ужине, 1: 1.61

Наос у виу правоугаоника у свом центраном еу саржи кварат. Ар-
хитектонско-теоошки геано тај правоугаоник је ађа, ро који је окре-
нут и усмерен ка Истоку, као и моитва, у очекивању Христовог повратка у 
свету и сави. Нарочито је веико иијско пресказање потопа и Нојеве 
арке спасења постако Јерму а каже: „Црква (је) изграђена на воама…“ јер 
и почетак света је воа. На тај начин је нагашено архитектурано значење 
храма као роа који пови у есхатоошким воама и свету са прамцем 
према Истоку.

Кроз примену схватања исихастичког концепта преоваава схватање 
Војисава Кораћа а се највећма овои у везу са прозорима купое и са-
мим њеним устројством. Купоа игра гавну уогу у моификацијама које 
настају у систему осветавања. Значење светости у монашком покрету је 
она спона у којој је Мојсије на Синајској гори примио таице са Божјим 
заповестима и при вазнесењу Христовом на Таворској гори и унутрашња 
светост осегнута за време моитвеног созерцавања. Уствари, унутрашња 
светост је стварна светост исихаста и зато је прирона светост, која 
проире кроз прозоре купое у тамнине наоса, инкарнација исихастичке 
светости — унутрашње светости. Према Нееској итургији нео се от-
вара вернима у јеној јакој светости која је заправо по контепативног 
просветавања. Промене унутрашњег осветавања цркава није прироно 
већ итургијско, реч је о асценентној светости — стварној која унутар хра-
ма постаје трансценентна.62

Византијска црква, а то значи и српска, на чеу са исихастима оациа 
је патонизирани хуманизам и није прихватиа узоре Хуманизма који су 
на Запау ии усвојени већ је успоставиа специфичан хришћански, о-
гоцентрични хуманизам.63 Стремење ка епоти и уховном савршенству 
преставао је извор посене уховне насае и раости. Светост, све-
тост и епота преставају три основна чиниоца поимања савршенства 

61 Wolska W., La topographie de Cosmas Indicopleustes et science au VIe siecle, Paris, 1962, 133–
136.

62 Korać, Vojislav, „La lumier dans i’architecture byzantine tardive, en tant du’expression des 
conceptions hesychastes“, L’art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spiri
tuels au XIVe siecle, Belgrad, 1985, 131.

63 Мајенорф, Џон, Византијско богословље, Крагујевац, 1985, 86–87.
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и кроз њих се изражава нераскиива веза земе и неа, човека и Бога. Уз 
помоћ нестворене ожанске светости се врши остваривање епоте и свето-
сти, красоте и ороепија. Светост је епота и епота је светост. Поеа 
светости на тамом, врине на грехом извршенa je заповешћу Божијом 
„Нека уе светост“ (1Мој 1, 3). Уметник Васеене је успоставио естетски 
пореак створеног и указаа се свеукупна епота Божјег еа „И вие Бог 
светост а је ора“.

Хришћани оживавају сав свет и нарочито светост вииву у њему 
као пут и срество усхођења и извођења човека о овога света ка Тројичном 
Богу, о виивога свемира ка невиивом уховном Царству Нееском. 
Прирона тиха вечерња светост сунчева само посећа нас хришћане на 
Христа, Сина Божијег и Спаситеа, као истиниту, вечну и нестворену Свет-
ост Тиху свете Саве Нееске — Бесмртнога Бога Оца — Оца Светости. 
(Јак 1, 17) Виива светост је „сава“ нашег сунца, његово свето зрачење и 
сјај којим нам се открива само сунце. Христос је Божанска Светост и Сава 
Очева и као такав открива нам Нееског Оца у Његовој сави и светости 
и аженству и чини нас зајеничарима тих ожанских и светосних и о-
готворних својстава — енергија — агоати Божијих (2Кор 4, 6; 2Пт 1, 3–4) 
Први хришћани су почеи своје певање Богу с вечери пошто је свет створен 
најпре с вечери: „и и вече и и јутро, ан први“ (1Мој 1, 5). Светост Христо-
ва просветује све и сва и ми постајемо „синови светости“.64

Свака фреско сика престава израз реигиозно-етичког и социјано-
поитичког принципа који се прожимају узајамно. „Значење јеног уметнич-
ког еа може се разумети само ако се у разматрање узму његов реигиозни 
смисао, његова уховна позаина, и социјани и поитички усови којима оно 
има а захваи своје постојање.“ Поизање црквене ктиторије и осикавање 
је најпре знак испуњавања врине уави у оквиру хрићанину примереног 
понашања, а све у циу спасења на Посењем суу. Поштујући оређени 
реигиозно-етички захтев сваки хришћанин је еовао и у скау са својим 
социјано-поитичким поожајем. У скау са тим смисао и програм зи-
ног сикарства српских ваара, вастее и свештенства уоко је прожет 
њиховим инивиуаним ставом, оносом према Богу и светитеу коме 
је црква аривана. Имајући у виу византијски иковни израз који тежи 

„уметничком уопштавању“ само на основу ових специфичности је могуће 
ојаснити сикарство српских цркава. Пошто је храм кућа моитве која има 
за ци спасење у животу испуњеном вринама у хришћанском срењем 
веку живот постаје ествица уховног узизања. Зато се посматрање фре-
сака цркве овија о уаза ка отару и о ое ка горе. Сасвим орнут сучај 
је са извођењем и сикањем фресака који тече о горе на ое и о отара 
ка уазу. Сеећи овај ре показује се и онос ктитора према ранговима Не-
еске хијерархије.65

64 Епископ Атанасије, Христос Алфа и Омега, Врњци–Треиње, 2004, 31–46.
65 Анрејић, Живојин, Црква Светог Николе у Рамаћи, Рача, 2010, 215–216.
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У вези са срењовековним схватањем сике постојаа су теоријска, фи-
озофска и теоошка схватања и извесни метои компоновања тема уну-
тар сиканог програма. Касноантички неопатоничар Потин је сматрао 
а се „ожански праузрок постепено ’спушта’ еманацијом преко ожанског 
ума и ожанске уше о прирое“. Потин упоређује праузрок са светошћу, 
а материју са тамом. Свет је постао о материје у коју проире светост. 
Теоошка схватања и траиција цркве о светости и метои њихове при-
мене су ии примарни још о саора у Никеји, 787. гоине. Мето иков-
ног организовања површине унутар оређене теме саржавао је начеа 
распоређивања фигура и премета, њихових поожаја, међусоних оно-
са и пропорционаности припаао је сикарима. Зог оређеног изо-
ра тема о стране помесног епископа и ктитора и њиховог приагођавања 
оређеним површинама које је треао осикати сикарима је остајао а 
изграе и разрае ране метое, правиа и моее теоошке, фиозофске и 
историјске провиниенције.66 Тако свеочи и Григорије Ниски: „…чак и нема 
сика са зиа може а говори, уући о веике помоћи“. Тако је живопис 
у функцији „сценографије итургијске раме“ с озиром а је храм оис-
та сакрани „театар с позорницом и геаиштем, с гумцима и пуиком, 
само што се у том театру казује и приказује увијек јена те иста рама, па 
зог непроменивости мизансцене могу и куисе и екорација ити ста-
не“. На тај начин реигиозна сика остварује снажну психоошку фунцију у 
простору. Иконографски програм је „у осовном смису ’најочитији’ оказ 
апстрактних теоошко-огматских аи и практичко-психоошких разога 
топографских норми“ са три упоришна топоса: купоом, апсиом и запаним 
зиом наоса. Остваривање принципа се овија преко утемеености, осе-
ности и универзаности. „Ликовно ’пројицирање’ иејне потинске струк-
туре на зи тако а се оптимано покапа с архитектонском структуром“.67
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A High Theological and Conceptual Purposefulness 
of the Orientation, Architecture and Frescoes 

of the St. Trinity Church in Resava

The Christian church in the form of a rectangle in its central part contains a 
square. Architecture and theological point of view is that the rectangle is a 

nave (Serb. “ship”), the nave that was facing and directed towards the East, as well 
as prayer, awaiting the return of Christ in the light and glory. In this way, the ar-
chitectural significance of the church as a ship that sails the eschatological and 
waters of light with the bow towards the East is pointed out.

Natural light, which penetrates through the windows of the dome in the dark-
ness of the nave, is the incarnation of hesychastic light — the inner light and inner 
light is the actual light of hesychast. According to the Heavenly liturgy heaven 
is opened to the faithful in a bright light that is actually the fruit of contem-
plated enlightenment. Changes in the internal lighting of churches is not natu-
ral but the liturgical, it is an ascending light — that within the temple becomes 
transcendent. Light, holiness and beauty are the three main factors of the per-
ception of perfection and through them an indissoluble link between earth and 
heaven, man and God is presented. Victory of light over darkness, of virtue over 
sin was made through commandment of God, “Let there be light.” The artist of 
The Universe has established an aesthetic order of the creation, and pointed to the 
overall beauty of God’s work. The sun and its shadow is the temporal definition to 
the medieval man, a basic measure of the day was the sound of church bells to sig-
nify the beginning and end of the liturgy. The apparent motion of the sun across 
the sky results in two units of time: day and night, day and year — four sea-
sons. For these reasons, the apparent motion of the sun had priority in the crea-
tion of calendars. In time, a system of daily worship “daily circle” was established 
that begin in the evening with the evening service. The temple represents a sym-
bol of renewed and transformed world in Christ and his paintings make the 
presence of Christ tangible and the liturgy also is shown as the holy secret of eter-
nity that the time integrates into the Word — Chronocrator.

The Christian church does not face towards Jerusalem, but to God in the 
East, the entrance door that faces the West the altar towards the East and en-
tering the temple the believer is walking to meet the light on the way of salva-
tion where unwaning Sun shines. It is nowhere said that the Christian Orthodox 
Church  is set  correctly only if  it is ideally  oriented  in West-East  direc-
tion.  Nor  specifically stated  that  longitudinal axis  of the church must be 
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oriented exactly east-west direction, but it should be set towards the east or sun-
rise. For these reasons it cannot be considered that the Orthodox Church with 
major or minor deviation from the axis of East-West is oriented incorrectly and 
that is attributed to the influence of the Catholic West.

Each  fresco painting  is an expression of  religious-ethical  and socio-politi-
cal principles that permeate each other. Certain selection of topics by the com-
petent bishop and patron and their adaptation to certain areas that needed to 
be painted painters were left to build and develop working methods, rules and 
models of theological, philosophical and historical provenances. Locations of 
specific themes painted on the walls of Serbian Orthodox churches and their il-
lumination, as is noted in the example of the Crucifixion and other scenes de-
picting Bogorodicina (The Virgin’s) church in Studenica on the west wall of the 
nave, it is done with a clearly defined purpose and with complete knowledge 
of calendar and light effects conditioned by the design of the temple itself, in 
which again can be seen cooperation of builders and painters. Identical legislation 
in the development, design and orientation are also observed and confirmed in 
Žica, Veluća and Manasija. These laws, although “deeply hidden” in the architec-
tural and frescoes structure of the temple and were highly developed and inex-
tricably linked with the “secular-national history” and decrypting them enables 
reading of important dates.

Churches were risen by the hand of the builders in the areas where Prince Lazar 
rules at the time of the Serbian Empire in order to successfully catch the light of 
the sun at its zenith around the solstice. The emergence of Moravian architectur-
al type as the last phase of Byzantine-Orthodox architecture is this way convinc-
ingly connected to the formation of the thinness of Serbian churches which in this 
way perfectly “catch” the brightest sun of the year both horizontally and vertically.

Key words: Manasija, Holly Trinity, Despot Stefan, temple, orientation, light, 
iconography, calendar, historical massages, Studenica, Žiča.
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