Нека питања најстаријег раздобља Милешеве
ЂУРЂA БОШКОВИЋ - МИЛКА ЧАНАК-МЕДИЋ
(Саопштења XV, Београд 1983, Стр. 7-22)
Скоро свака рашка црква из XIII века је оообена у појединостима, иако у општим
цртама следи схему простора жичкога храма. Историчари архитектуре настоје да утврде
узроке тих разлика код сваког појединачног споменика, нарочито када је у питању
одступање од жичког градитељског програма, као шго је случај код Милешеве. Милешева
заслужује утолико већу пажњу што је црква манастира високог ранга, за чије би се
просторно решење могло очекивати да је било смишљено и унапред одређено. Насупрот
тој претпоставци стоји чињеница да је олтарски простор Милешеве - тај тако битан део
храма - непотпун и да недостаје источни травеј. Протезис и ђаконикон су, поред тога,
неспретно повезани са средишном апсидом, а основа цркве је у целини веома неправилна
(сл. 1 и 11).1 Ранија претпоставка да је овакав облик олтарског простора и целине
последица тога што је приликом подизања задужбине краљевића Владислава коришћен
источни део са олтарском апсидом неког старијег храма2 није имала довољно одјека, мада
је такав поступак утврђен на многим старијим и истодобним сакралним грађевинама, те не
би био необичан ни у Милешеви. Уколико би се то показало тачним, објасниле би се и неке
друге, веома битне, појаве у Милешеви, јер она није загонетна само због своје необичне
основе. Међу питањима, која намеће, једно од кључних се односи на разлоге због којих је
архиепископ Сава I сахрањен у Милешеви, а не у архиепископској цркви у Жичи, где би му
било место. Воља краља Владислава да Савино тело положи у своју задужбину није могла
бити пресудна, нити изгледа могуће да још за Савина живота није било одређено место
његовог гроба. Истина, Теодосије - поводом Савиног напуштања архиепископског
положаја - говори о његовој намери да отпутује на Сивајску гору, те да можда „у туђим
странама ... заврши живот свој",3 и даље, да пред смрт у Трнову „ништа није завештао о
свом прeносу" у Србију.4 Како се да разабрати из Владислављевог говора на Савином гробу
у Трнову: „Знам оче, да мој грех најпре учини да од мене одбегнеш и да се представиш ван
својега отачаства..."5
ове последње Савине одлуке су усдедиле накнадно, изгледа,
због неслагања са променама на српском престолу.
Као што jе познато, Савино тело је било у Милeшеви прво положено у гробницу коју је
Владислав унапред припремио.6 Утврђено је да је та гробница лежала у данашњој спољној
припрати, у североисточном углу.7 Извесне појединости наговештавају да је та зграда са
Савином гробницом била подигнута заједно са главним делом цркве, или само неку годину
доцније, о чему ће после бити више речи. Изгдеда, такође, да је у том западном здању
остварен иајпотпунији програм маузолеја, што дозвољава претпоставку да је ту Сава
замислио своју гробницу већ у време грађења цркве, пре 1228. године.8 Можда је чак Сава,
због неких давних сећања, која су га могла навести да ту тражи место свога покојишта,
подстакао краљевића Владислава да сагради милешевски храм у области којом је пре њега,
изгледа, сам управљао. Такву могућност је први наговестио Радомир Никодић.9

Претпоставио је да то може бити последица Савиног сусрета у Милешеви са руским
монахом који га је придобио за монашки живот, што се, истина, не слаже са
сведочанствима Савиних биографа. Теодосије и Доментијан изричито наводе да је руског
калуђера из Свете Горе срео у родитељском дому10, али напомињу да је о Светој Атонској
Гори Сава већ раније слушао и слао помоћ у света места, што дозвољава претпоставку да је
у Полимљу постојало неко старо. црквено средиште где је могао слушати о светим местима
и монашком животу, и за које је после остао трајно везан.
Оно се одиста могло налазити у Милешеви, тим пре што су у околини Пријепоља
постојала неколика старија ранохришћанска култна места, од којих нека нису
локализована, па би се њихово место могло тражити и у Милешеви. Те старије хришћанске
грађевине, заједно са остацима из римскога доба, наговештавају да је ту најпре постојао
један већи римски руднички басен.11 Такве просторне целине обухватале су неколико
насеља, административне рудничке центре, виле римских имућних поседника, утврђења за
војне посаде. Затим се код Пријепоља развило јако хришћанско средиште са еписмопијом и
многим црквеним грађевинама расутим, вероватно, у свим старијим насељима. Из те
области је познат епископ Стефан из Јустинијановог времана, о коме говори натпис на
каменој греди нађеној у Избичњу.12 Његова катедрала је била у граду који ннје убициран, а
лежао је у близини, или чак на месту данашњег Пријепоља.13 Натпис нађен код оближње
Дренове говори, такође, о неком епископу из ранохришћанске епохе, а идентификоване су
и истодобне цркве у Коловрату - на локалитету „Дворине" и другде.14 Најзад, не би требало
сметнути са ума мишљење Константина Јиречека да би у милешевском крају требало
локализовати један од пет насељених градова покрштене Србије који помиње Константин
VII Порфирогенит (Чрни Врх) јер његов назив упућује на име средњовековне жупе Црна
Стена у којој лежи Милешева.15 Уколико би Јиречеково мишљење било тачно, у
пријепољском крају постојао би град све до Х века, а то би значило да су и у том раздобљу
могле бити подизане значајне сакралне грађевине.
Околности које наводе на помисао да је пре задужбине краљевића Владислава у
Милешеви постојала старија црква - чији су делови искоришћени и укључени у нову налагале су трагање за доказима који би оснажили ту претпоставку. У том циљу у
Милешеви су 1974. године извршена археолошка сондирања и поново подробно
прегледани делови постојеће цркве.16 Сигурни докази о старијој сакралној грађевини на
том простору нису нађени, али су уочене извесне појединости које је наговештавају.
Њихова оцена и тумачење засниваће се, у овом раду, на ширем разматрању саме појаве о
којој је реч.
Добро је познато да су после проглашења хришћанства државном вером, у време
Константина Великог, лрвим великим хришћанским светилиштима првенствено
обележавана значајна места за религију. После тога, у рановизантијско доба, изграђени су
многи нови храмови у свим крајевима Царства и најчешће су или чували мошти светитеља
или обележавали места страдања локалних мученика. У средњовизантијском раздобљу, у
време прве византијске ренесансе, та култна места су уживала највећи углед. Када је
Василије I, на пример, у свом широком програму усмереном на renovatio imperii Romani
успостављао сакралне грађевине, много је више обнављао него подизао нове, а њепов

пример није био усамљен.17 Такав однос према старим култним местима и значајним
светилиштима свакако је био разлог што су, нарочито ова последња, у више махова
обнављана, тако да се до наших дана нису одржала у изворном облику.18 Изгледа да
занимање за стара светилишта није било увек подједнако, али се, захваљујући повременом
наглашеном поштовању освештаних места, одржао континуитет безбројних култних
грађевина.19 Знамо да су црквени прописи забрањивали разарање древних црквених здања,
нарочито када су у њима лежале мошти светитеља.20 Византијске одредбе ове врсте
вероватно су рано, али свакако у XIV столећу, укључене у српско црквено право, а
сакрални споменици са нашега тла сведоче да је тај обичај и раније поштован.
На старијим античким и ранохришћанским остацима подигнуте су, на нашем тлу, многе
средњовековне сакралне грађевине, међу којима и Света Софија у Охриду, Свети
Пантелејмон (Стари свети Климент) у истоме граду, Водоча, Грачаница, црква у Липљану,
Свети Апостоли у Пећи, Студеница Хвостанска, Богородица Љевишка, ариљски Свети
Ахилије, Жича, Богородица куршумлијска, ибарски Градац, можда манастир Студеница и
многи други.21 Доцније је исти поступак поновљен са раносредњовековним .црквама насталим од IX до XI века, у време обнове монументалне архитектуре у источним
областима - па су на њиховим остацима у XIII и XIV веку подизане нове црквене
грађевине. Ту спадају Богородица Љевишка у Призрену, обновљена по други пут у
Милутиново време, чији се старији део датује у време пре 1020. године.22 Можда је у исто
време настала и доцније обновљена црква Светога Прокопија у Прокупљу, док је из 1095.
године старији део цркве Светог Николе у селу Манастиру код Прилепа, како се зна на
основу познијег натписа из 1271. године, када је обнављана.23 Из истог раздобља су и
старији делови Светога Ђорђа у Старом Нагоричану, цркве у Вељуси, и многе друге
сакралне грађевине у Македонији обновљене у XII, XIII и XIV веку.24 Угледној катедрали
охридских архиепископа дозидана су горња постројења над одтаром и велелепна спољна
припрата у XIV столећу, а у исто време је и краљ Милутин одабрао старо светилиште да
подигне свој маузолеј у Бањској.25 У свим тим случајевима биле су у питању старије, веома
поштоване сакралне грађевине. Неке од њих су сматране значајним зато што су им ктитори
били угледне византијске личности, као архиепископ Леон у Светој Софији, протостатор
Алексије, царев рођак, у Манастиру, епископ Манојло у Вељуси. Значају других
светилишта доприносиле су у њима чуване мошти светитеља, или су она обележавала
места страдања локалних мученика, а нека су, опет, била чувена због веровања у чудесна
збивања у њима.
Када је предузимана обнова значајних старих светилишта, старији остаци су уклапани у
нове грађевине на различите начине. Олтарски простор, као најсветији део храма, у таквим
случајевима нарочито је поштован; на његовом месту најчешће је подизан нови. Дешавало
се, када су остаци старијег олтарског простора били сачувани у већој мери, да су они као
целина остављани по страни, а нови олтар померан прама западу, као што је био случај са
великом ранохришћанском епископском црквом светог Варнаве код Саламине на Кипру,
обновљеном у непознато време. Та је велика базилика подигнута у време цара Зенона (474491), на месту где је откривен гроб апостола. Веома је оштећена у иајезди Арабљана у VII
веку, после чега су над бродовима изграђени нови сводови. Када је други пут обновљена,
олтар је померен према западу за 8, 9 m. Тада је президан и западни део, али су све три

апсиде претходне базилике, бочни зидови тог дела и доста високо сачувани остаци
полуобличастих сводова из VII века остали испред цркве и делимично уклопљени у
североисточне делове новог олтарског простора (сл. 2). Претпоставља се да је тај источни
део остао цео и да је служио као маузолеј угледног светитеља.26
Сачувани делови старог олтарског простора су много чешће уклапани у позније
обновљене храмове. Такав је случај са неколиким кипарским црквама из XI века, што је
могло бити поуздано утврђено захваљујући околности да су у њиховим олтарским
апсидама сачувани рановизантијски мозаици. Тако су у конхи средишне апсиде цркве
Панагија Канакариа у Литранкоми и на потрбушју крајњег источног попречног лука
стајали мозаици датовани у рани VI век. Западни део цркве је у целини президан у XI веку
(сл. 3 и 4).27 Скоро исто се догодило и са црквом Панагија Ангелоктистос у Кити, само је ту
мозаик нешто познији: с краја VI или из VII столећа (сл. 5 и 6)28, а до истог степена је
сачувана и одтарска апсида са мозаицима у Ботородичиној цркви у Кири код Ливадије, док
је њен остали део познији (сл. 7).29 И на подручју наше земље се дешавало да су делови
старијих олтарских простора високо сачувани и после уклапани у новосаграђена здања.
Као пример се може навести Водоча. Ту је на темељима рановизантијске цркве, у време док
су њени горњи делови још делимично стајали, подигнута нова сакрална грађевина. Тада је
зид нове олтарске апсиде изграђен уз унутрашње лице старијег, доста високо сачуваног
зида. У тој обнови није, дакле, део старијег олтара порушен, већ је уклопљен у нову
грађевину као високо спољашње подножје.33
Треба помишљати да се нешто слично догодило и са Бањском, јер Данилов настављач
сведочи да је цркву светога Стефана у Бањској краљ Милутин подигао на месту старијег
храма, при којем је, чак, било седиште епископије. Иако је лице ове грађевине уједначено
изведено прецизно обрађеним разнобојним каменом, постоје доста осетне разлике у
изгледу унутрашњих површина. У доњем делу зидова олтарског простора зидање је
другачије него на осталим деловима Милутинове задужбине и ту је коришћена за грађење
само седра, док су остали зидови у доњем делу изведени плочастим притесаним сивкастим
и ружичастим кречњаком - употребљеним, у бољој обради, за фасаде цркве - а у горњем
наизменичним редовима од седре и опека. Та разлика у градиву дозвољава изложену
претпоставку, утолико пре што би се њоме могла објаснити и неподударноет распона
олтарске апсиде са распоном попречних лукова испод куполе, што је опет условило
неправидност бочних олтарских простора и њихово доста тешко засвођавање.
Остаци старије сакралне грађевине постојали су и у Матејићу. Уза сам североисточни
поткуполни стубац цркве био је сачуван део старијег храма.31
Примера сличних уклапања старих олтара или других делова у нова црквена здања
вероватно има више него што се сада мисли. Скоро све олтарске апсиде, па и целе цркве,
најчешће су покривене фрескама, или малтерима који спречавају да се види употребљено
градиво и начин његовог слагања, а тек би се по разлици у зидању могло закључити да ли
је у питању иста појава. Ипак, и изложени примери довољно убедљиво сведоче да су
остаци старијих светилишта најчешће поштовани. Сме се чак тврдити да су делови
њиховог олтара, уколико су били високи сачувани, пажљиво уклапани у нова здања. Ове

чињенице биће ослонац, како ћемо доцније видети, настојању да се објасне узроци
непотпуног градитељског програма милешевске цркве и тумачењу нађених старијих
конструкција у темељном појасу.
У току археолошких сондирања у Милешеви, 1974. године, испитан је појас уз јужну
фасаду цркве, од пиластра према западу, дуг 2, 5 и широк 5, 10 m. Ту је откривен део
темеља пиластра и јужног зида, на 27 cm испод садашњег плочника уз цркву. Пиластар и
зид леже на истом темељу зиданом ломљеним каменом; излази упоље у односу на спољне
лице зида за 1, 0 m. Од те дубине почиње лице пиластра зидано седром, док је зид цркве
још следећих 17 cm имао неправилно зидано лице, што је свакако ужи део темељног појаса.
Темељ јужног зида и пиластра се, према томе, не завршавају на истој висини. Копано је до
дубине од 1, 28 m испод нивоа садашњег тла. Испод ивичњака постојећег плочника око
цркве нађена је једна надгробна плоча и уз њу, према југу, још два гроба. На простору
између темеља цркве и камене надгробне пдоче, наишло се на чисту земљу, док је део од
плоче према југу, до краја ископа, био испуњен до дубине од 0, 56 m шутом са доста
комада малтера, а испод тог слоја у нижем, висине 72 cm, такође је била земља помешана
са комадима грађевинског материјала, али са мање малтера. Међу парчићима некадашње
малтерне облоге било је и црвено обојених - вероватно потичу са првобитне фасаде цркве.
Ту су откопани и комади плоча, можда од ранијег пода цркве, и обраћени клесани делови
венаца (сл. 8 и 9). Састав слојева сведочи да је простор јужно од цркве, испитнване
ширине, прекопаван до дубине од 1, 28 m, те ту нису нађени подаци битни за разматрано
питање. Једино неједнака висина завршетка темеља испод зида и пиластра наговештава да
је ту или искоришћен неки старији темељ за онај доњи део, или да је можда пиластар
доцније додат уза зид.
Друга сонда је отворена у унутрашњости северне капеле, уз њен северни зид. Ту је
утврђено да се лице горњег дела зида не поклапа са правцем пружања његовог темеља. У
североисточном углу капеле темељ излази упоље, у односу на зид, за 5 до 6 cm, а на 40 cm
од северозападног угда померен је унутра, у односу на раван зида, за 20 cm (сл. 10 и 11).
Тај темељ није, поред тога, сав из исте фазе грађења. На око 1, 0 m од источног зида капеле
темељ се прелама, те нема исти правац у оба дела, а од места прелома према западу, зидан
је крупним притесаним каменим и речним облуцима, док је источни део темеља од
ситнијег ломљеног камена и најахује на западни део. По томе се види да је западни део
темеља старији. То се слаже са подацима до којих је дошао Р. Финдрик испитујући са
спољне стране темељни појас северне капеле и северног зида спољне припрате, јер је уз
западни зид капеле нашао продужетак тог старијег деда темеља, а испред северног зида
спољне припрате његов наставак на који се делимично ослања зид ове позније грађевине
(сл. 11).32
Подацима до којих се дошло сондама отвореним 1974. године, треба прикључити и
резултате испитивања темељног појаса цркве, које је извршио Јован Нешковић 1958.
године.33 Најбитнији међу њима показују да су два бочна простора олтарског дела:
ђаконикон и протезис, накнадно призидана уз средишну апси ду и да су, са знатно плићим
темељима. По подацима Јована Нешковића, сви темељи нису исто грађени; неки су од
притесаних квадера камена, а неки од ситнијег ломљеног камена и облутака, као што је

утврђено и за две фазе темеља северног зида северне капеле. Нису ови ни до исте дубине
укопани. Дубље је утемељена средишна апсида, јужни зид јужне певнице, а најдубље
западни зид старе припрате. На овај последњи належе темељ северног зида ексонартекса,
док однос истих темеља на јужној страни није испитан. Изложени подаци непобитно
показују да темељи свих зидова нису истодобни, али се на основу њих само делимично
може сагледати релативна хронологија утемељивања цркве. Ослонац за ставлање
најстарије етапе у време пре задужбине краља Владислава пружају, у извесној мери, налази
најновијих археолошких истраживања простора милешевског споменика вршених по ободу
манастирске порте и некадашњег монашког насеља на североисточној и југозападној
страни.34 Културни слој, старији од постојеће цркве с почетка XIII века, нађен је у
манастирској порти подаље од цркве, на већој дубини од почетка њених темеља35, због чега
се не може узети као апсолутан ослонац на датовање старије етапе темеља сакралног
здања. Отуда ће се овде даље разматрање покренутог питања заснивати, само на исходима
описаног археолошког сондирања и на запажањима о архитектури постојеће цркве.
Одраније је познато да сви делови милешевске цркве нису једновремено настали. То се
пре свега односи на протезис и ђаконикон, јер они нису ни у горњем делу зидарски
повезани са средишном апсидом. Пошто су, међутим, на ктиторском моделу - сликаном
пре 1228. године - приказана оба бочна олтарска простора, очигледно је да су она дозидана
пре сликања фресака. Сматрано је да су оба подухвата - изградња велике средишне апсиде
и проширење олтара - предузета у време краљевића Владислава.36 Постоје докази и о
неким раним изменама архитектуре старе припрате милешевске цркве, извршеним пре
сликања фресака у њој37, али то нису битне измене градитељског програма као код
олтарског простора, те на оба места не морају бити истодобне. Чини се, наиме, готово
невероватна могућност да је олтарски део, негде на почетку треће деценије, био замишљен
као велик јединствен простор, а само неку годину доцније проширен и то тако да су ти
познији делови сасвим неоргански додати уз ранији.38
Изгледа, напротив, разложнији закључак да је у питању један старији једноделан
олтарски простор уклопљен доцније у Владислављеву задужбину. Размишљања у том
смислу подстичу још неке особености постојеће цркве. Цртеж њене основе показује, наиме,
да сви зидови нису исте дебљине - јачи су јужни зид наоса и источни обе певнице - иако
разлике међу њима немају неко конструктивно оправдање. Углови, које зидови међусобно
заклапају, претежно одступају од правих, али извесни зидови су у сасвим тачном
ортогоналном односу, те се из тих разлика може разабрати да постоји посебан узрок и
смисао неправилности основе Милешеве. Међу зидове изграђене управно, или упоредно са
источним зидом наоса, треба уврстити јужни зид наоса и оба западна: старе припрате и
ексонартекса (сл. 1.1). Њихов веома правилан положај у односу на источни зид наоса могао
би се објаснити претпоставком да су они заједно са источним зидом и средишном апсидом
припадали, или били изграђени на темељима неке старије, тачније трасиране грађевине. Тој
претпоставци увећавају вредност налази из темељног појаса северне капеле, јер је зид
нађен испод њеног северног зида заснован на истој геометријској схеми, што се види по
његовом упоредном правцу са јужним зидом наоса (сл. 11). Својим положајем, поред тога,
у великој мери доприноси да се наслути просторни склоп раније сакралне грађевине. Нема
сумње да је тај северни зид - уколико се пружао до источног зида наоса, што тек треба

утврдити даљим истраживањима - био северни спољни зид прећашње цркве, док јужни зид
постојећег храма лежи на месту које би одговарало положају колонаде, или неке друге
конструкције, између бродова базилике. На јужној страни, старији спољни зид није нађен у
отвореној археолошкој сонди, уз јужни зид цркве, али, да је ту и постојао не би се нашао,
јер је ископавана површина по целој истраженој дубини била раније прекопана.
Подазећи од изложених чињеница, извршена је анализа односа постојећег средишног
олтарског простора према наслућеним постројењима пређашњег наоса. Утврђено је да се
средишни део, до осе могућег стилобата, односи према бочним просторима као 2: 1, а то су
уобичајене оразмере између бочних и средњег брода ранохришћанских базилика. Даља
анализа источног дела цркве - за шта се располагало тачним мерама - открила је величину
стопе и веома прецизан и добро смишљен пројектантски поступак, коришћен иначе за
конциповање сакралних грађевина рано-хришћанског раздобља. Тако је утврђено да је
ширина стилобата износила 93 cm, или 3 стопе по 31 cm. Та ширина је претпостављена и за
дебљину спољних зидова. Ширина наоса - између унутрашњих ивица стилобата - износила
би 7, 45 m или 24 стопе, а бочних бродова 2, 79 m, иди 9 стопа. Из тих података се открива
основни модул грађевине величине 3 стопе; садржан је целим бројем у ширини бочних и
средњег брода и у укупној унутрашњој и спољашњој ширини; спољна је износила 54 стопе
или 18 основних модула, а унутрашња 48 стопа, или 16 основних модула. Поред основног
модуларског растера могао је бити претпостављен пројектантски поступак којим је
одређена сразмера грађевине, а он се заснива на чињеници да је њена ширина била
подељена на четири једнака дела, која су износила 4, 18 m, или 13, 5 стопа, и одговарала
ширини бочних бродова, од спољног лица зида до осе стилобата (сл. 12). На основу
остатака старијег зида, откривеног уз западни зид северне капеле, наслућује се да се
ширина према дужини базилике - са нартексом или без њега - односила као 4: 5, што је,
такође, чест случај код ранохришћанских базилика (сл. 12). Недовољно прецизно одређен
положај тог старијег западног зида спречава да се утврди да ли је тај однос остварен са
спољним, или унутрашњим мерама базилике, а разлика у мерама између те две могућности
износила би 1, 5 стопе, или 46, 5 cm. Уколико је последња претпостављена могућност била
остварена, у унутрашњој дужини грађевине био је садржан цео број основних модула, што
је олакшавало поделу постројења између бродова на једнаке интерколумније. Таква подела
и смишљана композицијско-пропорцијска схема својствене су свим ранохришћанским
храмовима39, што остатке старије сакралне грађевине у Милешеви - уз њен наслућен
основни просторни склоп - опредељује у исто раздобље.
Извесна обележја горње конструкције задужбнне краља Владислава наводе на мисао да
су неке целине тог старијег здања биде високо сачуване и у таквом степену уклопљене у
нов архитектонски организам. То би, првенствено, могао бити случај са средишном
олтарском апсидом и источним зидом певница. Иако се не располаже подацима о
структури тих зидова, може се наслутити да је источни зид претходне цркве био високо
сачуван, јер би та околност објаснила изостављање источног травеја у време грађења нове
сакралне грађевине. Отвор што води у протезис био би, у том случају, накнадно пробијен,
али исто тако и у случају да су средишни олтарски простор и накнадни протезис саграђени
у невеликом временском размаку, за време краља Владислава. Врата би могла бити
једновремено изграђена са источним зидом само ако су певнице и протезис заједно

подигнути уз старији олтарски део. Камени оквир на улазу у северно одељење олтара, из
најновијег времена, и малтер који покрива околни део, спречавају да се утврди шта је од
наведених могућности тачно (сл. 13). Поуздано је утврђено једино да су врата што воде из
јужне певнице у ђаконикон накнадно пробијена. Уместо њих ту је постојала полукружна
ниша засведена полукалотом готово истог распона као и постојећа врата (сл. 14). У ранијем
облику тај део је постојао У време сликања фресака почетком XIII века, што се види по
сликаној бордури из тог времена на левој страни нише, а из истог доба је и сликана
представа Богородице у њеној конхи и милешевског игумана на зиду непосредно уз леву
страну нише (сл. 14).40 Појава полукружне нише у певници цркве нема оправдања. Судећи
по положају према претпостављеном бочном броду базилике, није ни њој могла припадати,
већ је вероватно отворена у XIII веку за проскинитар.41 Изгледа, стога, да запажања о
променама на источном зиду јужне певнице ие доприносе одређивању његове старине. Пре
обијања малтера и археолошких испитивања не може се, исто тако, проверити ни да ли су
том источном старијем зиду накнадно придодати пиластри што одвајају олтарски простор
од наоса. Могли су припадати старијем презбитерију - као носачи стубова - али је
вероватније да су дозидани у време подизања задужбине краља Владислава, када су биди
неопходни као носачи куполне конструкције. За саму олтарску апсиду постоји сигуран
доказ да је била високо сачувана све до изградње задужбине краљевића Владислава.
Заснива се на чињеници да је апсида у основи потковичастог облика, што је својствено
ранохришћанским и рановизантијским сакралним грађевинама, а не рашким црквама XIII
века.
Иако нема непосредних доказа да је од старије базилике остао високо сачуван и
источни зид, претпоставка о њему има оправдања зато што објашњава недостатак
.источног травеја и тешко повезивање куполног дела задужбине краља Владислава са
олтарским простором. Захтева тумачење још једна необичност основе милешевске цркве,
која се односи на осетно сужавање њеног наоса и припрате у западном делу. Пошто за ту
појаву до сада није нађено објашњење, мора се помишљати да је неки зид, или само темељ,
старије базилике био сачуван или видљив, и доцније, почетком XIII века, коришћен у новој
грађевини. Можда је такав случај са темељем западног зида старе лрипрате.42
Изложено је напред, да је на темељ западног зида старе припрате налегао темељ
северног зцда ексонартекса, што јасно показује да су у питању две етапе утемељивања, али
постоји једна појединост у цркви која би говорила да је горњи појас та два дела ипак из
истог времена. У југозападном углу јужне певнице, у унутрашњости, сачуван је, наиме,
један венац у облику три четвртине круга, на 1, 22 m од пода. Потпуно је исто профилисан
и на истом месту као завршни венац камене облоге у унутрашњости Богородичине цркве у
Студеници, само што у Милешеви није постојао камени, већ сликани доњи појас. Тај
камени профил у милешевској певници исклесан је од ружичастог кречњака, а остаци
бордуре од истог камена и истоветног профила постоје на западном зиду старе припрате,
односно источном зцду ексонартекса, а затим и на његовом западном н јужном зиду. То
вероватно не би био случај да спољна припрата није једновремено грађена са наосом, па би
се сукцесивност у уграђивању темеља тих двају делова могла објаснити тиме да је доњи
део западног зида припрате припадао старијој грађевини. Да је то могуће да се наслутити
из пропорцијско-композицијске схеме старије базилике, утврђене на основу података о

њеном источном делу. Ту је нађено да је пројектни модул - коришћен за поделу
унутрашњег простора - био једнак ширини бочног брода до осе стилобата и да је износио 3,
5 основних модула. Уз помоћ овога одређен је осовински размак између носача
распоређених на стилобату што дели бродове. Једна од тих оса пада на унутрашње лице
западног зида старе припрате, а та сагласност старе техничке матрице са положајем
познијег зида наговештава могућност да је на истом месту Постојало и раније неко
постројење. Уколико би то било тачно, просторна схема ранохришћанске базилике могла
би се замислити само у два вида. Иди је на том месту лежао западни зид наоса43, или су, ту
постојали неки носачи, због којих је био неопходан непрекинути. стилобат (сл. 12)
Стављањем доњег дела западног зида старе припрате у време рановизантијске базилике
употпуњена је схема њене основе. После тога могуће је размншљати о пројектантском
поступку коришћеном за конциповање целине, за геометријско одређивање обриса
грађевине и за њену основну унутрашњу поделу. Тако се чини да је тачка која пада на
осовину западног зида старе лрипрате имала значајну улогу у одређиваљу сразмера наоса,
јср образује равнострани троугао чије странице одговарају спољној ширини наоса, а
основица лежи на спољном лицу источног зида (сл. 12). Својства равностраног троугла
добро су позната; имао је значајну улогу при обележавању грађевине, а сразмере њиме
одређене сматране су божанственим.45
*
Изложеним чињеницама о слојевима старијим од цркве са почетка ХIII века и анализом
података и мера о наслућеној претходној сакралној граћевини, стекли су се разлозн за
претпоставку да су извесне старије целине биле уклопљене у корпус постојеће цркве. То
даље наводи на мисао да је у питању старо, веома поштовано култно средиште, што се
посредно да закључити и на основу резултата испитивања спољне припрате, јер се она
може - после нових запажања -датовати другачије него до сада и одрећеније сагледати
њена надгробна намена.
Напред је претпостављено да је спољна припрата изграђена једновремено са главним
делом храма. Уколико то и не би било тако, истоветна камена бордура у оба дела храма
недвосмислено говори да је ексонартекс могао настати само неку годину после подизања
источног дела са наосом и старом припратом. Поред наговештаја важних за хронологију
грађења милешевске цркве, камене бордуре у ексолартексу откривају и неке просторне
облике тог западног здања. Тако се на основу једног дела бордуре на јужном зиду - где она,
оивичавајући доњи појас, скреће под правим углом према језгру зида - открива да су дуж
северног и јужног зида ексонартекса постојали аркосолијуми. Види се да је ту на обе
стране постојао низ ниских прислоњених лукова - сада зазиданих, па изгледају као да су
растеретни - ослоњених на пиластре од којих су сачуване на једном месту усправне стране.
Ту још стоји и камена профилисана бордура која, на углу пиластра, скреће под правим
углом у дубину аркосолија. Низ аркосолијума у милешевском ексонартексу - распона од
170 до 185 cm, што одговара дужини надгробних плоча - сведочи да је у њему остварен
потпун градитељски програм маузолеја, односно оних западних здања надгробне намене у
чијим се аркосодијумима сахрањивало, а на спрату, или другде, градиле капеле за посебне

службе.46 Пошто је то здање саграђено једновремено, или убрзо после подизања главног
дела цркве, веома је вероватно да је оно од почетка било предвиђено за гробницу Саве
Немањића. На тај начин постаје разумљив текст из загребачког родослова у коме се каже
да је Владислав и сазидао Милешеву "..." .47 После изложених запажања о Милешеви
можда би се могло наћи објашњење и за досад неприхватљив Доментијанов податак да је
Сава "..." . Увиђајући да се то не слаже са познатим историјским збивањима, Ћоровић је
напоменуо да би прихватање Доментијановог навода „створило многе тешкоће са
датумима".48 Уколико се, међутим, поред Владислава и Сава бавио Милешевом - што је
могуће, поготово ако је њу одабрао за свој маузолеј - њихов заједнички дугогодишњи рад
на задужбини у области Лима могао је подстаћи Доментијана да ту значајну чињеницу на
поменути начин истакне.
Са изложеним размишљањем о редоследу грађења у Милешеви, она изгледа нешто
разумљивија. Схватљивија је њена неправилна основа, постају јаснији њени облици, а
ближи смо и одговору на питање како је дошло до тога да први српски архиепископ буде,
баш ту, у Милешеви, сахрањен. Изгдеда најразложнији одговор да је Саву углед и значај
тамошње старије светиње определио за такву одлуку. Можда о таквој старини посредно
говоре и речи песме - у служби преноса Савиних моштију из Трнова у Милешеву - о
полагању његовог тела заједно са моштима светог Сергија и Вакха. По тим речима се
закључује да су мошти тих светаца ту одраније лежале. М. Грујић је помишљао да их је
Сава донео однекуд из Сирије или Антиохије49, а могуће је, исто тако, да су ту одраније
чуване, у једном веома старом светилишту.
Последња мисао враћа нас на почетна размишљања и тиме закључује расправу о
најстаријем милешевском светилишту. Остаје после тога нада да ће се недавно предузетим
истраживањима ове значајне сакралне грађевине стећи нови подаци, а овде издожена
запажања - која, у недостатку чвршћих археолошких доказа, још немају снагу коначног
решења - помоћи у њиховом откривању и да ће се тако разјаснити нимало једноставна
загонетка милешевског светилишта.
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