
MANASTIR SVETOG NIKOLE 
U TOPLICI

ARHEOLO[KA ISTRA@IVAWA





Мојим родитељима, Драги и Радовану



СРЕДЊИ ВЕК, монографија 2

ИЗДАВАЧ

Народни музеј у Београду

www.narodnimuzej.rs

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Бојана Борић Брешковић

РЕЦЕНЗЕНТИ

Дејан Радичевић, Марина Михаљевић

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА 

Милена Богдановић

ЛИКОВНО И ГРАФИЧКО УРЕЂЕЊЕ

Данијела Парацки и D_SIGN, Београд

КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ФОТОГРАФИЈА И ПЛАНОВА

Слободан Трипковић

ПРЕВОДИЛАЦ

Мирјана Вукмановић

ШТАМПА

БИРОГРАФ, Београд

ТИРАЖ

300 примерака

ISBN 978-86-7269-197-9

Штампање ове књиге омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије



МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ 
У ТОПЛИЦИ

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Београд 2021

ЕМИНА ЗЕЧЕВИЋ







УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Оквири и методологија рада на анализи грађе 

ПОЛОЖАЈ, ОДЛИКЕ И ИСТОРИЈАТ ТЛА

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА 
Извори и њихова тумачења

ИСТОРИЈАТ ИСТРАЖИВАЊА
Археолошка истраживања
 Етапе истраживања 1967–1980. године
Културна стратиграфија
 Старији (преднемањићки) културни хоризонти

ЦРКВА И МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ ОД 12. ДО ПОЧЕТКА 15. ВЕКА
Црква
Манастирско насеље 
 Западно и северозападно обзиђе (I–V) са остацима објеката
 Првобитна трпезарија („брвнара са апсидом“)
 Јужно обзиђе (VI–VII) са остацима објеката
 Пирг 
 Бунар 

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ ОД ПОЧЕТКА 15. ДО КРАЈА 17. ВЕКА
Манастирско насеље

Садржај

8
10

14

28
34

42
48
51
63
64

80
80

103
104
115
121
127
134

146
146



 Северозападно обзиђе са остацима објеката
 Палата – зграда епископске резиденције („северна зграда“)
 Млађа трпезарија (западна „зграда А“)
 Јужно обзиђе (VIII) са остацима објеката 

САХРАЊИВАЊЕ
Сахрањивање у цркви

АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ
Предмети од керамике
Предмети од стакла
Предмети од кости и рога
Предмети од метала
Предмети од камена
Предмети култне намене и црквени мобилијар
Опека и камена архитектонска пластика

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

ST. NICHOLAS OF TOPLICA. ARCHAEOLOGICAL RESEARCH (Summary)
List of illustrations

БИБЛИОГРАФИЈА

РЕГИСТРИ

146
159
183
190

202
202

224
224
251
262
265
295
295
300

304

324
340

346

376



О манастирима у средњовековној Србији је доста писано у оквиру стручне, али и научнопопуларне 
литературе. Већина постојећих монографских издања о српским манастирима представља плод дугого-
дишњих научних проучавања манастирске архитектуре, архитектуре и ликовног програма њихових 
цркава, углавном без резултата археолошких истраживања, иако су она изведена. Тако се догодило да 
ниједан српски манастир донедавно није био монографски обрађен у приказу целокупне грађе добије-
не археолошким ископавањима, без обзира на то ког су обима она била. Некако по правилу, она је 
представљана у посебним извештајима и чланцима у археолошким часописима или у каталозима изло-
жби посвећених значајним јубилејима српске историје, самих манастира и њихових ктитора. Захваљу-
јући корпусу тог доста обимног материјала, у неким општим цртама су, чини се, познати сви елементи 
живота једног манастирског комплекса. Ипак, у најмању руку чудно звучи чињеница да су манастирске 
цркве Светог Николе и Свете Богородице у Топлици, као прве задужбине Стефана Немање, остале изван 
знатнијег интересовања медиевалиста. Ништа мање не изненађује ни то што за тако значајна два мана-
стира у потпуности недостају писани извори (оснивачка и друге повеље, типик, писма, уговори и др.), а 
веома је мали број и историјских података који се непосредно односе на њих. Постојање веома обимне, 
а непознате грађе добијене током археолошких и заштитно-конзерваторских истраживања ових споме-
ника, у различитим периодима 20. столећа, уз претходне чињенице, било је повод почетне идеје за 
њено прикупљање и систематизовање. Из вишегодишњег трагања за материјалом и документацијом, 
њиховим препознавањем и реконструкцијом, уз сазнање да постоји и низ нерешених питања у вези с 
идентификацијом и датовањем Немањиних цркава у Топлици, проистекао је рад на разврставању, кла-
сификовању и груписању прикупљене грађе, с циљем да се нађу одговори на нека од њих помоћу анали-
зе археолошких остатака као примарних извора. Својим обимом, она је дозволила обраду у виду док-
торске тезе, а део који се односи на археолошка истраживања комплекса манастира Светог Николе овде 
ће, у знатно измењеној форми, бити представљен читаоцу.1 Напомињем да су овом приликом обухваће-
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1  Докторска теза с насловом Немањине цркве у Топлици у светлу археолошких истраживања одбрањена је на Филозофском 
факултету у Београду, марта 2014. године. Због обима грађе која се односи на манастир Светог Николе, подељена је тако да 
ова књига представља њен први део, док ће у другом делу бити обрађено гробље и сви подаци који се тичу сахрањивања у 
комплексу манастира.

Уводна разматрања
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ни искључиво археолошки проблеми и сазнања. Надам се да ће теме које излазе из оквира овог рада 
(архитектура цркве и манастирских здања, камена пластика, живопис) бити изазов будућим истражи-
вачима компетентним за те области.

У недостатку историјских извора, комплекси као што су топлички манастири, који су модерно доба 
дочекали у рушевинама, у погледу методологије, обима и исхода археолошких радова били су у „пред-
ности“ у односу на друге истовремене манастирске целине (и епископска седишта, као што је манастир 
Светог Николе), а које су прве археологе дочекале живећи. Дуг, скоро континуиран живот од касне 
антике до новог доба, потом вишегодишња систематска ископавања и количина добијене грађе, потпу-
но непознате стручној и широј јавности, пружили су могућност израде археолошке студије о комплексу 

Слика 1. Ортофото снимак комплекса манастира Светог Николе (2017) 



манастира с црквом Светог Николе (сл. 1), уз анализу његовог места и значаја у складу с резултатима 
проучавања других манастира средњовековне Србије, пре свега немањићких задужбина. Ка том циљу 
ишло се поступком археолошке реконструкције, тј. реконструкције тока археолошких истраживања, 
као и идентификације и интерпретације грађе, доста незахвалним и мукотрпним, али јединим могу-
ћим у покушају да се овој цркви, којој историја није била наклоњена, врати прошлост. Иако је сачувана 
у оскудним фрагментима историјских сведочанстава и у расутој, делимично загубљеној, готово сасвим 
непознатој и потпуно несређеној археолошкој грађи, овај рад на њеној реконструкцији ће, надам се, 
бити подстицајан за будућа истраживачка дела.

Оквири и методологија рада на анализи грађе
Археолошка истраживања у комплексу манастира Светог Николе вођена су у континуитету 14 година, 
од 1967. до 1980, под руководством др Мирјане Ћоровић-Љубинковић и уз учешће других стручних 
лица као сталних или повремених чланова екипе. Највећи број ситних покретних налаза, пре свега 
металних, у току и одмах након радова пренет је на обраду и конзервацију у Народни музеј у Београду, 
где је све до ове анализе био необрађен, несистематизован и неинвентарисан. Преостали део материја-
ла пребачен је углавном у Завод за заштиту споменика културе Ниш, где је остао до новијег времена.2 
Током свих тих година теренског рада израђивана је пратећа документација.3 Но, како су археолошка 
ископавања била условљена конзерваторско-рестаураторским програмом санације, рестаурације и пре-
зентације цркве и откривених објеката, односно целокупног комплекса, она су, према садашњим стан-
дардима, методолошки лоше изведена и документована. Научна истраживања, као што показује низ 
примера из тог времена, пре свега манастирских целина, била су у функцији обнове споменика. Тако су 
постављање сонди, површина и дубина ископа, као и сам ток археолошког истраживања (осим у самој 
цркви) били диктирани темпом, обимом послова и условима под којима је извођена конзервација, због 
чега се на истим површинама радило и више пута. Отуд пројектовани циљеви археолошких радова, бар 
у почетку, нису могли постојати, и то је вероватно и био разлог што се, на пример, током прве две годи-
не, изван цркве Светог Николе копало без квадратне мреже, иако се увелико радило у порти и мада су 
дотадашњи резултати указивали на нужност наставка ископавања у већем обиму и дужини трајања. 
Може се само претпоставити да су и недовољна средства утицала на ангажовање малог броја стручних 
лица. Као по правилу, тада су археолошке радове у средњовековним црквама и манастирима водили 
историчари уметности и архитекте, те би извесне пропусте у изради археолошке документације могли 
приписати општем односу према археолошкој струци.
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2  Захваљујући љубазности господина Мила Вељковића, тадашњег директора Завода за заштиту споменика културе Ниш 
(даље: ЗЗЗСКН), у периоду од 2007. до 2009. године било ми је омогућено да извршим преглед археолошког материјала 
који се чувао у депоу Завода (данас у Народном музеју у Београду, даље: НМБ). Показало се да се у кутијама и кесама, пот-
пуно иструлелим услед велике количине влаге, и у материјалу, добрим делом измешаном и без података, чува највећа ко-
личина грнчарије (теренски инвентар и студијски материјал) са ових истраживања. Од десетина кутија у којима се налазио 
материјал са различитих локалитета, издвојене су само оне компактне и с подацима о томе да потичу из манастира Светог 
Николе, тако да је једна количина грнчарије извесно остала расута међу налазима с других локалитета, без могућности 
идентификације и употребе. Стручној обради, која је обухватила и цртање и израду типологије, претходиле су провера и 
идентификација предмета на основу цртежа из књига теренског инвентара, као и рад на повезивању студијске грнчарије с 
инвентаром и слојевима, односно с дневником.

3  Обимна оригинална техничка теренска документација с овог локалитета (око 800 цртежа) чува се у ЗЗЗСКН. На основу 
расположивих копија, као и постојећих тушираних цртежа једног њеног дела, израђени су технички прилози за потребе ове 
монографије. Врло је важно нагласити да су туширани, делимично финализовани планови с гробовима око цркве добрим 
делом неупотребљиви јер техничар није био упознат с проблемом у погледу различитог обележавања квадрата мреже по 
годинама, па су гробови погрешно лоцирани, што је захтевало веће исправке. На већини скица приказани су остаци архи-
тектуре, а потом и сонде у основи, с цртежима скелета, без размере. На свега неколико скица су исцртани археолошки про-
фили сонди, односно пресеци преко зидова с профилима. Број скица у целини одговара броју наведеном у дневницима 
радова.
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Слика 2. Манастир Светог Николе, ситуациони план с грађевинама  
и реконструисаном квадратном мрежом (с новим ознакама)

 I  Гробница са сводом (VI)
 II  Пирг
 III  Западна грађевина (трпезарија)
 IV  Северна грађевина (епископска палата)
 V  Ново гробље (20. век)
 VI  Ново парохијско/монашко здање
 VII  Споменик ослободиоцима из II светског рата

0 25 m



Ископавање према квадратној мрежи, у комплексу цркве Светог Николе уследило је тек током 
1969. године. Мрежом, постављеном приближно у правцу запад–исток и север–југ, обухваћен је цео 
простор око цркве, с објектима тада видљивим на површини. Мрежу су чинили квадрати димензија 25 
х 25 м, обележени великим латиничким или ћириличким словима, у доста нејасном распореду, који је 
мењан како су истраживања одмицала. Ови велики квадрати су подељени на мање, величине 5 х 5 м. 
Означавање мањих квадрата арапским бројевима од 1 до 25, унутар великих квадрата, такође није 
спроведено по јединственом принципу, а сваку следећу годину карактеришу измене у обележавању и 
једних и других, при чему оне нису нигде забележене, ни у дневнику нити на цртежима, што је био 
додатни проблем у реконструкцији радова.4 Зато је, за потребе ове монографије, сачињен план с ква-
дратном мрежом постављеном тако да се у целини преклапа са старом, али носи нове ознаке: по оси 
запад–исток квадрати су обележени азбучним словима од А до Т, а по оси север–југ бројевима од 1 до 
23, тако да су њоме обухваћени сви данас видљиви и конзервирани остаци грађевина (сл. 2).5

У цркви је копано по просторима и откопним слојевима, као и у згради северно од ње (палати) и 
на целој преосталој површини, па и на гробљу, при чему су промене у боји и садржају слоја ретко беле-
жене. Отежавајућу околност за разумевање и реконструисање тока радова представљала је чињеница да 
је квадратна мрежа проширивана и у време самих ископавања, тако да у дневнику и инвентару недоста-
ју подаци о месту откривања покретних и непокретних налаза према квадратној мрежи пре него што је 
она постављена. Због тога је било неопходно да се изврши идентификација, тј. припајање материјала 
одговарајућим слојевима и просторима. Не само што су током каснијих радова више пута мењане озна-
ке квадрата мреже, њихов положај, као и редослед бројева мањих квадрата, већ је неретко и оријентаци-
ја зидова објеката или сонди погрешно навођена, па чак и у односу на цркву. Што се тиче нивелманских 
кота, јасно је да је било коришћено неколико репера, али њихово место и апсолутне вредности нису 
познати.6 Зато су вредности читања, као и релативне дубине одређених целина у међусобном односу и 
у односу на површину терена, једино могле бити искоришћене у тумачењу вертикалне стратиграфије, 
док је хоризонтална сагледана на основу покретног материјала. 

Велика већина теренских скица, било да се односе на археологију или на архитектуру, за ову при-
лику је прецртана, а тамо где је било могуће, скице су доведене у размеру према постојећим подацима 
на оригиналним цртежима и уз њих је приказан одговарајући размерник. Уз поједине оригиналне 
скице, које нису могле да се ставе у размеру, унети су одређени подаци (линије мреже, словне ознаке и 
бројеви зидова или објеката, текстови, мере, стрелице и др.) у циљу објашњења нечитких и неразумљи-
вих делова цртежа и лакшег праћења текста. Реконструисан је и положај затворених целина, јама и 
огњишта, које током ископавања нису биле посебно издвојене и обележене, и нумерисане су редосле-
дом њиховог откривања. Ради бољег разумевања текста, зидове обзиђа сам обележила римским броје-
вима. На крају књиге назначено је и порекло скица и фотографија приказаних у попису коришћених 
илустрација.

Због губитка података о једном броју предмета и због чињенице да кесе с материјалом углавном 
нису биле повезане с дневником радова, услед чега је стратиграфски контекст остао непознат, упоредо 
с реконструкцијом самих радова, анализи је претходило дугогодишње прикупљање, разврставање и 
идентификација налаза, и то поређењем података из дневника и књига теренског инвентара, различи-
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4  Видети напомене уз сваку годину радова, у поглављу о етапама истраживања. Планови на којима су приказана истраживања 
по годинама (сл. 15–16, 18–19, 22, 24, 26–27, 29–33) реконструисани су на основу упоредне анализе података из дневника 
и теренског инвентара с оригиналним теренским скицама.

5  Овим новим ознакама замењени су бројеви и слова којима је, различито током сваке године ископавања, обележавана ква-
дратна мрежа, те су њима прилагођени и подаци који се наводе уз оригиналну документацију и налазе.

6  Нивелмански дневник није пронађен, а апсолутне коте нису уношене на постојеће цртеже (осим на цртеже основе и зидова 
палате из 1969. године; уп. сл. 118–121).



тих спискова, пописа и докумената који су сачувани у архивама разних институција.7 Сви прикупљени 
и сачувани покретни налази су прошли кроз фазу идентификације и документовања, а већим делом и 
каталошке обраде.8 У монографији ће бити представљен мањи број свих сачуваних налаза, и то, готово 
у целини, само средњовековни материјал. Треба напоменути да су обрада и закључци изведени на бази 
комплетне приступачне грађе (налазима и документацији), али је извесно да она не обухвата и укупно 
откривен материјал и сву документацију коју су сачинили истраживачи комплекса манастира Светог 
Николе.9
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7  Коришћена је сва расположива документација из архива ЗЗЗСКН, НМБ, РЗЗЗСК, АИ, НМН и НМТ. Овом приликом захва-
љујем колегама који су ми омогућили увид у ту грађу (М. Вељковић, Т. Чершков, Д. Прерадовић, С. Јејић, С. Стевчић, З. 
Бошковић, М. Максимовић, Ј. Кузмановић-Цветковић).

8  Најрепрезентативнији и најбоље очувани примерци своје врсте представљени су цртежима сачињеним за потребе ове моно-
графије, док су за поједине предмете, који нису сачувани до данас, преузети цртежи из расположивих књига теренског 
инвентара. Како, осим керамике, најбројнију скупину чини накит, који је, уз новац, углавном налажен у гробовима, то ће 
каталог накита, новца и других гробних налаза и прилога чинити садржај поменуте будуће монографије о гробљу и сахра-
њивању у манастирском комплексу, која је у плану за штампање. За читање и идентификацију турског новца, посебну 
захвалност упућујем господину Слободану Срећковићу.

9  Од обимне фото-документације, расположив је био део снимака са ископавања спроведених 1975, 1977. и 1980. године, без 
икаквих других података (архива НМБ). Тек однедавно, приликом припреме овог текста за штампу, омогућен ми је увид у 
фото-документацију ЗЗЗСКН и њено коришћење. Та фото-грађа ми је умногоме помогла при провери појединих ситуација 
и налаза, иако на фотографијама такође потпуно недостају описи, а најчешће и године.



Природне и историјске границе Топлице, у којој су подигнуте прве Немањине задужбине, цркве Светог 
Николе и Свете Богородице, чини простор омеђен током Јужне Мораве, са истока, и североисточним и 
југоисточним гранама Копаоника, са запада. Западно од Топлице је област Доњи Ибар, на северозападу 
је Жупа, а на југозападу Горњи и Доњи Лаб (Мало Косово). Географски, Топлица је део Јужног Помора-
вља; на истоку се граничи с Понишављем, на северу је од области Расине и Алексиначког Поморавља 
одвајају гребени Великог и Малог Јастрепца, а на југу планине Мајдан, Ђак, Радан, Петровац, Бучумет-
ски вис, коса Кремен и Добра глава од Јабланице.10 У главном делу захвата горњи и средњи ток реке 
Топлице која, као планинска река од изворишта под Панчићевим врхом на Копаонику, преко средњег 
тока којим избија у широку долину и кроз Хисарски теснац више Прокупља наставља као равничарска 
река кроз Добрич поље, све до ушћа у Јужну Мораву, недалеко од Ниша; тако се у долини Топлице могу 
издвојити четири морфолошки различите целине.11 Куршумлија, поред Прокупља, највеће насеље у 
Топлици, размештена је по дну и ободу мале Куршумлијске котлине, где се воде Бањске и Косанице 
уливају у Топлицу (сл. 3).

Рудно богатство, блага умереноконтинентална клима, топли бањски извори у Куршумлијској, 
Луковској, Пролом, Крчмар и бањи у Вичи, као и сам географски положај на једној од главних балкан-
ских комуникација, условили су насељеност ове области од најранијих времена.12 Налазишта и остаци 
праисторијских култура, од палеолита, преко неолита, енеолита и гвозденог доба, забележени су на 
више локалитета у Топлици (најпознатији од њих је Плочник, који се систематски истражује од откри-
вања 1927. године). Развој људских заједница и материјалне културе на овом простору може да се прати 
у сменама старчевачке културне групе (Каволак код Прокупља, Барбатовац и Потрчоја код Блаца), вин-
чанске, винчанско-плочничке и бубањско-хумске групе у Плочнику, и гвозденог доба у Горњој Стража-
ви и Доњој Топоници код Прокупља, у Ђурђевцу код Блаца и у самом Блацу, када су формиране прве 
познате етничке групације на Балкану – Илири, Трачани и Дачани.13
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10  Маћејка 1988: 9.
11  Милојевић 1929: 109–116.
12  Марковић 1933: 7–10.
13  Ајдић 1983: 33–41; уп. Кузмановић-Цветковић 1988: 71–90.

Положај, одлике и историјат тла
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Захваљујући богатству рудних лежишта и топлих извора, ова област је врло рано била укључена у 
римски управни систем. Пошто се нашао у средишту римске провинције Горње Мезије, а потом Дарда-
није током позног Царства, кроз овај крај је пролазила једна од значајнијих балканских комуникација, 
римски пут који је повезивао Љеш на јадранској обали с Нишом (Lissus–Naissus).14 На римској карти 
путева из 4. века, Појтингеровој табли, забележене су три станице у долини Топлице – Аd Herculem, 
идентификован с локалитетом Главшчинска чука код Житорађе, Hammeum, тј. данашње Прокупљe, и 
Ad Fines, удаљен од Hammeum-а 20 римских миља ка западу и различито лоциран, на месту Куршумли-
је, односно на утоку Косанице у Топлицу.15 Функција тих станица (mansiones, mutationes) била је и обез-
беђење сигурности пута и путника (praesidia), те су у њима боравиле војне посаде. Ad Fines је вероватно 
био и гранична станица између две муниципијалне општине – на истоку Naisssus-a, а на југу Ulpianа-е. 
Тако су сва насеља од Ad Fines-а ка истоку, у погледу административне и војне управе, а од средине 4. 
века и у црквеној подели, припадала Наису, који је у то време био један од највећих римских градова 
централног Балкана, развијен културни центар и царска резиденција. Подручја богата рудом и сами 

14  Петровић 1983: 55–59.
15  О томе уп. Čerškov 1957: 67, s nap. 7–8. Неки истраживачи сматрају да је Ad Fines могао означавати и границу између 

Горње Мезије и Далмације (Čerškov 1957: nap. 10).

Слика 3. Топографска карта Куршумлије и околине, с позицијом цркве Светог Николе



рудници, као и касније у средњем веку, и у овом периоду су били у царском домену, изван муниципи-
јалне управе. Западно од Куршумлије, на источним падинама Копаоника, налазила су се многобројна 
римска шљакишта и рудокопи са статусом царских поседа. То показује оловни слитак из села Жуча, с 
печатом Mettalo Imp(eratoris) Aug(usti) на горњој површини. Место код Куршумлије, Statio Aquae, можда 
је било царинска станица. У оближњој Куршумлијској Бањи откривене су терме, три жртвеника и дело-
ви надгробне и архитектонске камене пластике, док су остаци римског водовода констатовани у Вичи. 
Други налази и налазишта у околини (Бериље, Баце, Ргаје) сведоче о развијеном и економски и адми-
нистративно добро организованом подручју током позног Римског царства.16

С друге стране, ранохришћански култни објекти и некрополе у Нишу и у окружењу Куршумлије, 
као и многа рановизантијска налазишта у њеној широј околини, сведоци су пуног успона области 
Топлице у периоду након бурних догађаја у 4. и 5. веку.17 Последњу деценију 5. века, наиме, обележиле 
су унутрашње политичке размирице, као и напори Византије да превазиђе последице готских разарања, 
да би одмах након тога, већ у време цара Анастасија I, током 513–518, започела интензивна градитељ-
ска делатност на утврђивању балканских градова.18 Она је достигла врхунац током владавине цара 
Јустинијана (525–565), о чијој активности у обнављању и подизању утврђења на истоку Балкана сазна-
јемо из познатог Прокопијевог дела О грађевинама (De aedificiis). Сматра се да, међу 40 утврђења само 
у области Ниша, Прокопије помиње Έρκουλα (Аd Herculem), али и шест нелокализованих од града до 
граница његове територије према Улпијани.19 Тако обимни радови на утврђивању граница и градова 
последица су кретања Словена јужно од Саве и Дунава, преко граница Царства. Њихово надирање, 
пљачкање дарданских градова и долазак чак до Дирахиона (547–548) вероватно нису мимоишли ове 
крајеве. Продор Словена до Ниша 550. године, одакле су се упутили ка Далмацији, и повратак следеће 
године, када су пљачкали по Тракији и стигли до Сердике, морали су се делом одвијати правцем путева 
који су Ниш повезивали с југом (један пут је водио од Наиса до Вицијане у близини Улпијане, где се 
затим рачвао ка Скупима и Лисусу) и са истоком (ка Сердики).20 Године владавине византијских царе-
ва после Јустинијана, све до Фоке (602–610), такође су биле испуњене честим нападима Словена, али и 
Авара, мада тачни датуми и простор који су походили нису сасвим познати. Током ових похода, Слове-
ни су неке области населили, а потом и трајно колонизовали. Већ почетком владавине цара Ираклија, 
услед слома византијског војног и управног система и бежања становништва на југ, у утврђени Солун, 
византијски градови су опустели. Према сачуваном пословењеном имену града, сматра се да су на 
рушевинама античког Ниша настала нова, словенска насеља.21 На освојеном простору, хришћанство се 
међу староседеоцима свакако задржало и након досељења Срба.22

Сви поменути догађаји оставили су трага и у стратиграфији локалитета у ареалу данашње Куршу-
млије. Тако је на месту где је подигнута прва Немањина задужбина, црква Светог Николе, била касно-
античка некропола која је, према налазима из гробница, датована у период 4–5. столећа, а делом је 
уништена средњовековном некрополом.23 Исти простор је коришћен за сахрањивање и током 6. столе-
ћа. Мало даље низ Топлицу налазе се рушевине триконхоса из 6. века, на чијим је темељима, верује се, 
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16  Марковић 1933: 11–19; Петровић 1976: 106; Петровић 1983: 59; Кузмановић-Цветковић 1988: 71–80; Кузмановић-Цветко-
вић 2006: 27–52; Нинковић 2019, кат. 86–87.

17  Петровић 1976: 74 и даље; Вуловић 1951: 138 и сл. 4 (Црквиште у Кастрату), 139 и сл. 7 (Градина у Дединцу); Милинковић 
1999: 87–116.

18  Петровић 1976: 42–43.
19  Петровић 1976: 111–113.
20  Калић 1984: 5.
21  Калић 1984: 6.
22  Калић 1979: 27–28.
23  Кондић 1991: 411–418.



подигнута друга Немањина задужбина – црква Свете Богородице, а у његовој непосредној близини при-
купљен је и материјал из истог доба.24 Недалеко од триконхоса, на потесу Марина кула, с кога се пружа 
поглед на долину Топлице, смештени су остаци зидина објеката с налазима из 4–6. столећа, али и из 
познијих периода средњег века; у подножју Марине куле леже остаци комплекса тзв. Грчке базилике, 
која је од појединих истраживача такође довођена у везу с Немањином градитељском активношћу у 
Топлици (сл. 4).25 У ближој и даљој околини, пре свега у области око Прокупља, источно одавде, наила-
зи се на низ рановизантијских утврђења, од којих су нека археолошки истраживана; у појединим од 
њих уочени су јасни трагови паљевине, који указују на насилан престанак живота, што се сматра после-
дицом продора Авара и Словена крајем 6. и почетком 7. столећа.26

Шта се, међутим, конкретно дешавало у овим крајевима у периоду који је уследио, остаје непозна-
ница с обзиром на малобројност података из извора за доба након првих деценија 7. и током следећих 
неколико векова. Појединачни археолошки налази из тог раздобља сведочанства су живота на овом 
простору, али се без систематских истраживања тешко може сачинити потпуна слика његових насеља и 
насељености.27 Старији антички и византијски назив ове области, која се у средњем веку јавља под име-
ном Топлица, није се сачувао.28 Претпоставља се да није ни постојало јединствено име за Топлицу пре 
доласка Словена, а да садашње потиче од словенског придева топал.29 Према истраживањима лингви-
ста, топлица је општесловенска реч и представља, по настанку, примарни хидроним пренет на област с 
обиљем природних топлих бањских извора.30
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24  Стричевић 1953: 191; уп. Зечевић 2010: 15–17.
25  Зечевић 2014: 299–301, 406–417; Савић 2019: 85–121.
26  Милинковић 2005: 163–179.
27  Још увек релативно малобројни, археолошки налази и налазишта на делу територије општина Куршумлија и Прокупље, 

из овог периода од неколико векова (нпр. објекти и словенска керамика у оквиру рановизантијских локалитета у Баботин-
цу и Бреговини, бронзана кадионица из Пепељевца, која може да сведочи о цркви из 7–8. века негде у околини, гробље из 
10–12. века у Доњој Топоници и керамика из 10–12. века на Ргајском граду, итд.), ипак су показатељ уочене појаве понов-
ног коришћења и обнове живота на рушевинама рановизантијских утврђења из 6. столећа (уп. Кузмановић-Цветковић 
1988: 71–90; Кузмановић-Цветковић 2006: 52–78).

28  Томовић 2000: 14 и даље. Овај сажет, али свеобухватни приказ области Топлице у средњем веку искоришћен је као основа 
овог дела поглавља.

29  Маћејка 1988: 10.
30  Павловић 1994: 150–151; Марковић 1933: 7.

Слика 4.  
Ситуациони план   
са локалитетима  
у Куршумлији



Током 9. и 10. века, на подручје око Ниша своју власт је ширила Бугарска држава. То је био важан 
период за црквену историју балканских народа пошто су Срби насељавали територије које су и Римска 
и Цариградска црква сматрале својим, те су у духовном погледу српске земље биле разједињене. Под 
Нишку епископију, у саставу Бугарске цркве, у 9, као и током 10. века потпала је и област Топлице.31 
Десетом веку припада, истраживањима потврђена, најстарија фаза троапсидалне цркве Светог Прокопи-
ја у оближњем Прокупљу, а првој половини следећег века, по установљењу Охридске архиепископије, и 
прва преправка, којом је, уметањем стубаца и преграда, ова црква добила тробродну основу.32 После 
оснивања Охридске архиепископије 1019–1020. године, Горња Топлица, с данашњом Куршумлијом и 
горњим сливом реке Топлице, као црквена област потпада (и даље) под Нишку епископију.33 По слому 
великог Самуиловог царства, наиме, цар Василије II (976–1025) је обновио власт Византије над балкан-
ским земљама, а у оквиру црквене организације је озаконио постојеће стање и одредио обим и правила 
Охридске архиепископије. У првој повељи која је издата Охридској архиепископији, у списку епархија, 
на десетом месту се помиње Нишка епархија, са 40 клирика и 40 меропса (у истом броју као Софијска/
Средачка, Београдска и Скопска епархија) у местима Ниш, Мокро, Комплос (?), Топлица и Сврљиг, при 
чему, по С. Новаковићу, под Топлицом не треба разумети ништа друго него данашњу Куршумлију.34

Није, међутим, довољно познато шта се у овој области дешавало у наредном периоду, до друге поло-
вине 11. века. Зна се да су се овуда кретали устаници под Петром Одељаном (1040), да је угарска војска, 
пробијањем одбрамбеног система на Дунаву код Београда, 1072. године продрла долином Мораве до 
Ниша, који је том приликом опљачкан, као и да је тај догађај подстакао нови устанак против Византије, 
на чијем челу се нашао Константин Бодин, који није имао успеха, те је византијска власт у Нишу обно-
вљена. У догађајима који су уследили крајем 11. века и које су обележила унутрашња превирања на 
византијском престолу, опасност су подједнако представљали напади Печењега и походи крсташа. У 
исто време, средином тог века, са истока се појавила нова претња у виду Турака Селџука, тако да је ова 
област, с Нишом као важним војним упориштем, тј. седиштем теме, имала одлучујућу улогу у одбрамбе-
ном систему Царства.35

Оно што је извесно јесте да је област Топлице, као и сама Куршумлија, током целе своје средњове-
ковне прошлости имала и значај важне комуникацијске раскрснице јер је од Ниша на запад, долином 
Топлице, водио пут, у дубровачком архиву познат као Топлички пут (Via de Toplize). Он је ишао трасом 
поменутог римског пута од Ниша ка Љешу, преко Ad Fines-a, долином реке Бањске према Подујеву и 
даље Лабом ка Косову Пољу. Од Ниша је преко Топлице водио и други пут, преко Копаоника до Тргови-
шта (данашњег Пазаришта код Новог Пазара).36

И прве деценије 12. столећа донеле су догађаје у које су ове области биле укључене. Нападом Угар-
ске на Београд, 1127. године је започео угарско-византијски рат, у коме је угарска војска преко Ниша 
продрла до Филипопоља, због чега је Јован II Комнин покренуо трупе како би утврдио власт Византије у 
њеним дунавским пограничним тврђавама.37 Срби су ова збивања искористили за напад на византијску 
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31  Калић 1984: 6; Калић 1979: 29–30.
32  Милошевић и Ђурић 1998: 95–99, сл. 20–21.
33  Новаковић 1908: 33. Према Ж. Андрејићу, место под именом Топлица се први пут појављује управо у време цара Василија 

II (грешком? написано Василија I, прим. Е. З.) и његовог сукоба са Стефаном Војиславом (?!, прим. Е. З.), а затим и у вести 
да синови овог српског кнеза задобише „земље чак до Аплице – Каплице (Топлице) земље племена Риоли“ (Андрејић 
2009: 18, с нап. 6, у којој се позива на Љетопис попа Дукљанина и Орбинијево Краљевство Словена).

34  Новаковић 1908: 33–36; уп. Калић 1984: 7–8 и нап. 8. У Нишу је у 11. веку сигурно постојала црква Светог Прокопија, судећи 
по подацима који се односе на мошти овог светитеља (Калић 1984: 7–8 и нап. 9–10).

35  Калић 1984: 8–14, с нап.
36  Шкриванић 1974: 88–89.
37  Калић 1981: 202–204.



тврђаву у Расу. Рашка, српска држава великих жупана, је у то време имала границу у области Раса. Како 
би ојачала свој положај, Србија је склопила савез с Угарском, потврђен и удајом ћерке рашког великог 
жупана Уроша II за наследника угарског престола, принца Белу. У оквиру те српско-угарске сарадње, 
Ниш је, због свог положаја на раскрсници путева који су водили према Србији и Угарској, имао веома 
важну улогу у војном систему Царства током целог 12. столећа.38 Византијска војска је 1149. године 
разорила тврђаву Рас и опустошила успутне области, али рат није био окончан. Следеће године сукоби 
су настављени. Цар Манојло I Комнин је код Ниша окупио велику војску, а одлучујућа битка одиграла 
се на реци Тари у лето 1150. године, након које је Урош II морао да обнови вазалне односе према 
Византији. Деса, Урошев брат, владао је богатом облашћу Дендром, у суседству Ниша, данас неиденти-
фикованом, која је била посебно значајна за Царство судећи по томе што га је Манојло I Комнин поста-
вио на великожупански престо у Рашкој 1162. године, тражећи да се „пред Ромејима сасвим уклони из 
Дендре“.39 Већ следеће године, Деса је у Нишу „излазио“ пред цара због непокорности, након чега је 
свргнут и упућен у затвор у Цариграду, а на власт су дошли чланови бочне гране исте династије, браћа 
Тихомир, Мирослав, Страцимир и Немања.

Топлица је, по свој прилици, била део територије Рашке пошто Немањини биографи Доментијан и 
Стефан Првовенчани казују да је Немања, када је одрастао, примио на управу источни део „отачаства 
својег“ (област Топлицу, Ибар, Расину и Реке).40 Сматра се да се то десило 1158. или 1159. године.41 
Наиме, територија српске државе је средином 12. века, како је то писао још С. Новаковић, дељена међу 
браћом великог жупана тако да је сваки од њих добио свој део, односно област, тзв. удеону кнежевину, 
којом је господарио и управљао.42 На великожупанском престолу је тада био Тихомир, најстарији 
Немањин брат. Случај Уроша II и Десе показује да је, у начелу, византијски цар одређивао великог 
жупана или га је потврђивао, ако се већ домогао тог положаја. Дошавши у Ниш, Манојло I је Немањи, 
уз „царски сан“, дао и Дубочицу, која се природно настављала на његове области, и то као наследну 
територију, односно уз услов да право њеног уживања имају само он и његови потомци.43 У новијој 
историографији је решено питање географског положаја Немањине жупе Реке, данашње Пусте Реке 
(односно Дубравницe или Дендрe, код Јована Кинама), која се налазила између Топлице и Дубочице, 
тако да би Немањина област, у највећем обиму, након добијања Дубочице, захватала простор између 
Краљева и Крушевца на северу, а на југу нешто јужније од Лесковца и Косовске Митровице, излазећи на 
леву обалу Јужне Мораве (сл. 5).44 Међутим, о времену сусрета Немањиног с Манојлом, који се одиграо 
у области Ниша, још увек постоје различита мишљења, тако да се може оквирно сместити у период од 
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38  Калић 1984: 15 и даље.
39  Cinn. 204 (уп. ВИИНЈ IV: 58–59); уп. Калић 1981: 207.
40  Стефан Првовенчани, Житије Симеона Немање: 19; Доментијан, Животи Светога Саве и Светога Симеона: 224; уп. Калић 

1981: 208. Сасвим другачије тумачење порекла Стефана Немање, као и родбинских односа с познатим историјским лично-
стима, даје Ж. Андрејић, верујући и да је Топлица, уз Ибар, Расину и Реке, као Немањина баштинска земља, заправо била 
само део основне баштине његовог оца Стефана Вукана и деде, жупана Марка, која је повраћена од Византије у време 
краља и цара Константина Бодина у 11. веку (Андрејић 2009: 17–50).

41  Пириватрић 1991: 129 и нап. 19.
42  Новаковић 1877: 172–176. Полазећи од тога да се под називима Ибар, Расина, Топлица мисли на пределе око тих река, а 

не на места, Новаковић види границе српске државе у области Расине на истоку, Мораве на северу, и до предела Топлице 
на југу: „део Немањин хватао је од предела Звечанскога низ Ибар, западном границом његових притока, осим Рашке, 
после низ Мораву, па од Сталаћа границом Расине уз Мојсиње, и после низ Јастребац, како се деле воде Морави и Топли-
ци, те у Топлици на Прокупље… Одатле је граница ишла венцима који с југа деле воде Топлици, па је пресецајући негде 
горњу долину Лаба (који је цео Немања позније од Грка освојио) спуштала се у Ситницу, према врховима који деле воде 
Ибру, Ситници и Белом Дриму“ (Новаковић 1877: 176); уп. Благојевић 1997: 57–61.

43  Стефан Првовенчани, Житије Симеона Немање: 20; уп. Калић 1984: 20; Пириватрић 1991: 125–135; Пириватрић 2011: 
89–113.

44  Благојевић 1996: 198–210.



1158. до 1165, односно уже између 1163. и 1165. године.45 Како су световна и духовна власт, у међусоб-
ном прожимању, представљале извор државотворности и, истовремено, гарант територијалне стабил-
ности, ови догађаји су пореметили однос између браће, нарочито кад је Немања, без њихове сагласно-
сти, подигао две цркве, према Првовенчаном: „у отачаству својем, у Топлици, храм пресвете 
Богородице, на ушћу реке по имену Косалнице“, а потом „поче зидати храм светога архијереја и чудо-
творца оца Николе, близу Свете Богородице“.46 Свети Сава бележи другачији редослед: „…сам сазда 
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Слика 5. Границе Србије у доба Стефана Немање и Стефана Првовенчаног (према: Благојевић 1981: 303)



манастире: прво у Топлици светога оца Николе, и други тамо Свету Богородицу у Топлици.“47 Из сукоба 
с браћом око великожупанског престола, Немања је изашао као победник.48 Велики жупан је могао 
постати већ 1166. године јер је 1168. био на власти у Рашкој. Али, иако је одбранио престо великог 
жупана и уредио вазалне односе према Манојлу I, његова судбина је даље зависила од воље византиј-
ског цара, с којим су сукоби настављени.49 Мало је непосредних изворних података о односу Стефана 
Немање према Охридској архиепископији и њеним архијерејима, мада српски извори недвосмислено 
указују на улогу и значај рашких епископа и Рашке епископије као средишње црквене области српске 
државе до формирања Српске архиепископије (1219).50

Након смрти цара Манојла I Комнина (1180), Немања је освајањима проширио своју државу. Нај-
старијем сину Вукану предао је Травунију и Зету, које је преотео од кнеза Михаила. Вукан се 1195. 
године, у ктиторском натпису Mавра Кацафранги и његове супруге Буоне, сачуваном у цркви Светог 
Луке у Котору, помиње као краљ Дукље, Далмације, Травуније, Топлице и Хвостна (…regi Dioclie 
Dalmatie. Tribvnie. Toplitze et Cosne.).51 Прва три термина су позната и представљају старе земље, а 
последња два, Топлица и Хвосно, су најпре посматранa као жупе.52 М. Благојевић је изнео мишљење да 
су Топлица и Хвосно истовремено називи и за „жупе“ и за „земље“ у којима поменуте жупе имају цен-
трално и најважније место. Наиме, пошто се у Вукановој титулатури помињу Диоклитија, Травунија и 
Хвостно као „земље“, може се претпоставити да њима треба придружити и „земљу Топлицу са истоиме-
ном жупом, али и суседним територијама“.53 Да је Топлица тада означавала име још једне „земље“, 
чија се територија поклапала с духовним подручјем Топличке епископије, закључак је истраживања С. 
Мишића.54 Сматра се да су увођењем Топлице у титулатуру краља истакнути континуитет власти и 
законито право Вукановог наслеђа, на тај начин што је исти део „отачаства“ који је имао његов отац 
Немања укључен и у његове земље.55

После Вукана, Топлица се као област дуго не спомиње, али о њеном значају сведочи чињеница да је 
у цркви Светог Николе у Топлици, по добијању српске црквене самосталности у Никеји 1219. године, 
било смештено седиште нове Топличке епископије. Архиепископ Сава је, наиме, у неко време после 
Ускрса 29. марта 1220. године, у седишту Српске архиепископије у Жичи обавио хиротонију епископа 
и сваког од њих, према достојанству, распоредио по већ унапред одређеним епископијама.56 Српска 
црква је, поред архиепископије у Жичи, била организована у још десет епископија (Зетска, Рашка, Хво-
станска, Хумска, Топличка, Будимљанска, Дабарска, Моравичка, Липљанска и Призренска), с катедрама 
у угледним црквама – манастирима српске државе: Светом арханђелу Михаилу на Превлаци, Светим 
апостолима у Расу, Светој Богородици у Хвосну код Пећи, Светој Богородици у Стону, Светом Николи 
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47  Свети Сава, Сабрани списи (Житије светога Симеона Немање): 98; уп. Списи Св. Саве: 153 (Живот Светога Симеона Немање).
48  Калић 1981: 208–209.
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51  Stjepčеvić 1926: 56; Томовић 1997: 23–26.
52  Ћирковић 1970: 4 и нап. 4.
53  Благојевић 2000: 71 и нап. 31.
54  Мишић 1997: 137–138.
55  Томовић 1997: 27.
56  Јанковић 1985: 23 и нап. 33, 175–176.



у Топлици, Светом Ђорђу у Будимљи, Светом Николи у Бањи Прибојској, Светом Ахилију у Ариљу, Све-
тој Богородици у Грачаници и Светој Богородици на Љевиши.57 На основу издатих повеља, од којих је 
сачуван веома мали број, Сава и Стефан Првовенчани су формирали епископска властелинства, дарују-
ћи и потврђујући поседе и повластице првим српским саборним црквама. Међутим, осим тога што до 
данас није сачувана ниједна оснивачка повеља, и познија документа пружају податке само за поједине 
епископске цркве и њихова властелинства. У њима нема вести о седишту Топличке епископије, тј. о 
њеним поседима и границама.58 С друге стране, помене Топличке епископије и њених епископа, одно-
сно митрополита, налазимо у различитим документима од краја 13. до краја 17. столећа.59

Данашња Куршумлија је, верује се, настала на месту, односно у непосредној близини некадашњег 
насеља Беле Цркве. Као трг, Беле Цркве су забележене у дубровачким актима још 1280. године.60 Прет-
поставља се да су га најпре посећивали Которани, мада малобројни и релативно позни документи из 
Историјског архива у Котору не садрже ниједан податак о Белим Црквама или Куршумлији. Назив 
Беле Цркве, управо у том множинском облику (због близине две Немањине цркве, Светог Николе и 
Богородичине цркве), по Б. Храбаку, везује се за насеље формирано у близини манастира Светог Николе; 
изостанак вести о њему у млетачкој грађи тумачи се чињеницом да Млечани нису залазили у планинске 
пределе Копаоника.61 У српским изворима се Беле Цркве помињу у титули Јоаникија, белоцркванског и 
нишког епископа.62 Овде су Дубровчани имали своје поклисаре, о чему сведочи одлука већа умољених 
(сената) Дубровника из године 1422, која се односи на њихово враћање из Рашке, тј. из Крушевца, 
Ваљева, Белих Цркава и Сребренице, што је у вези с мерама деспота Стефана Лазаревића о ограничењу 
деловања Дубровника.63 За почетак владавине деспота Ђурађа Бранковића повезује се помен Белих 
Цркава у неком случају испоруке пропалог сребра, када је царинско место било у селу Добреву југоза-
падно од Приштине, које није забележено у трговини белим племенитим металом, што по Б. Храбаку 
потврђује „касније наговештаје да белоцркванско сребро није преношено преко Трепче и Приштине, 
него преко Новог Брда“.64 Током целог 15. века одвијала се жива трговина сребром и другим металима 
преко Белих Цркава, у којој су учествовали домаћи људи и Дубровчани, међу којима се истицао Гргур 
Сумичић.65 У српској средини је још у 17. столећу употребљаван стари назив Беле Цркве,66 а у дубро-
вачкој и касније с обзиром на помен неког Ивана Ивојевића који је, као mercante da Biielle Zrechie, 1793. 
године долазио у Дубровник.67 С друге стране, у свим турским изворима, почев од најранијег дефтера 
насталог 1444/45. године, појављује се ново, турско име насеља – Kurşunlu Kilise, с тим што је изведено 
у једнини.68

На основу података из српских повеља и првог, фрагментарно сачуваног турског пописа из 1444/45. 
године, уочене су промене у подели и обиму области Топлице, а захваљујући помену насеља у српским 
и дубровачким изворима, као и у турским пописима из средине 15. века, могле су се одредити њене 
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средњовековне границе. Са севера је Топлицу од села жупе Загрлате делио гребен Малог и Великог 
Јастрепца. Тзв. Јанкова клисура, на северозападу, чинила је тромеђу жупе Загрлате, Топлице и Расин-
ске жупе, односно турске нахије Козник. Ка западу, нека од топличких насеља захватала су источне 
падине Копаоника, до врха Треске и Пилатовице, а јужно и југоисточно одатле простирала су се села 
жупе Горњи Лаб. Током Жегровачке реке, испод Куршумлијске Бање, ка Проломској планини, скрећу-
ћи ка североистоку преко Радан-планине и Житног потока, ишла је линија која је раздвајала област 
Топлице од Горњег Лаба. На том месту су се граничила села Горњег Лаба, Топлице и Дубочице, а одатле 
је до ушћа реке Топлице била граница између Топлице и Дубочице. Река Јужна Морава чинила је источ-
ну границу Топлице.69 Како је Добрич поље припадало области Топлице, јасно је да се она у средњем 
веку, на истоку није завршавала код Прокупља. Пред битку код Велбужда 1330. године, према житију 
краља Стефана Дечанског, скупила се сва војска српске земље „на поље звано Добриче, то је поље дивно 
и велико у месту званом Топлица, јер припада ка реци Морави. На том пољу многи од древних царева 
страшне битке међу собом учинише.“70

И први значајнији српско-турски сукоби су се одиграли у овим крајевима. По сведочењу српских 
летописаца, „побеже цар Мурат од кнеза Лазара од Плочника из Топлице“ (1386); вести о том догађају 
су опречне, а тумачења подељена.71 Добрич поље се спомиње опет касније, у српско-турском ратовању 
1413. године.72 Тих година, Куршумлија се налазила на путу кретања коалиционих војски, окупљених 
око деспота Стефана Лазаревића, против Мусе, који је преузео власт у европском делу државе после 
смрти султана Сулејмана 1411. године, о чему говоре и извори.73

Међу знаним Топличанима који су обележили ово доба су топлички јунаци – војвода Крајмир, 
Милан Топлица и Косанчић Иван, који су се, уз кнеза Лазара, борили у Косовском боју.74 Још неки 
историјски подаци сведоче о личностима и догађајима везаним за Топлицу. Село Тудорче (које данас 
не постоји) са свим засеоцима и међама, више Рудара у Топлици, приложио је деспот Иваниш манасти-
ру Светих арханђела код Призрена 1348. године.75 Деспот је био важна личност у Царству, па га и сам 
Душан назива „родитељем царства ми“.76 Изнето је и мишљење да се помен игумана уз тепчију Гради-
слава, који је требало да утврди међе наведених поседа и земље у Топлици, односи на игумана манасти-
ра Светог Николе.77 Позната властеоска породица Чихорић, из које потиче жупан Вратко Чихорић, 
чији је син Вратко, у монаштву зван Никола, након дављења у реци Нишави сахрањен овде, у цркви 
Светог Николе, припадала је српском двору краља и цара Душана.78 Зна се да је руски манастир Свети 
Пантелејмон на Светој Гори имао села у Топлици, јер је нека од њих приложила кнегиња Милица са 
синовима Стефаном и Вуком 1400. године.79 Своје поседе је овде имао и Новак Белоцрквић, који је, 
иначе, изгубио живот у покушају да се осамостали од власти младог кнеза Стефана Лазаревића 1398. 
године.80 И велики српски властелин из времена деспота Стефана и деспота Ђурађа, челник Радич 
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Поступовић (у доба деспота Ђурађа велики челник) имао је у Топлици поседе.81 Према Мавру Орбину, 
и Дубровчанин Паскоје Соркочевић, верни саветник деспота Ђурађа, добио је од њега на пронију нека 
села у овој области, чија се имена и број не знају, али се касније (1454) помиње да је Паскојев син Јуни-
је, након очеве смрти, полагао право на нека његова имања у Србији.82

Већ при крају владавине деспота Стефана Лазаревића, између 1425. и 1427. године, Турци су заузе-
ли Ниш и Крушевац, а 1427. су опседали и Ново Брдо. У исто време, турски одреди су допирали до Бра-
ничева. Убрзо су узели Голубац, Тимочку област, Крушевац, Ниш, Врање и Прешево.83 Турска освајања 
су стално сужавала територију државе српских деспота. Кад је деспот Ђурађ почео да влада, топлички 
крај је био српски, али Копријан, на истоку, био је у турским рукама. Већ 1432. или 1433. године деспот 
је, као залогу миру, обећао ћерку Мару турском султану Мурату II, поред обавезе да плаћа данак и 
шаље помоћну војску, и да уз њу, као мираз, преда велики део Србије. Како се 1433, 1436. и 1438. године, 
у трговачкој књизи Дубровчанина Михаила Лукаревића, у турској власти помињу нека од топличких 
села, сматра се да су Топлица и Дубочица, као мираз, одмах предате Турцима.84 То свакако није било 
случајно јер су имале велики стратегијски значај, непосредно се граничећи с турским територијама. 
Након тога, Турци су вршили нападе и на преостале српске градове и области, који су ишли правцем 
Крушевац–Сталаћ–Кучево–Браничево.85 Први пад Деспотовине 1439. године погодио је и српску цркву, 
па су с деспотом Ђурађем из Србије избегли и поједини српски митрополити.86 Област Топлице је стра-
дала и у походу Јанка Хуњадија против Османлија 1448. године (у којем деспот није хтео да учествује), 
чија је војска пљачкала и харала идући долином Мораве, преко Крушевца, кроз „Јанкову клисуру“ ушла 
у Топлицу и избила на Косово Поље, где је и поражена.87 Када је 1451. године султан Мехмед II вратио 
Мару оцу, уз њу су деспоту враћене Топлица и Дубочица.88 Међутим, већ крајем 1453. године, ови дело-
ви Србије су поново дошли под турску власт, о чему казују извори, а судећи по дефтеру насталом у 
периоду прве владавине Мехмеда II (1444–1446), још и област Крушевца и мањи број села с подручја 
Козника, Петруса и Бовна.89 Према подацима из једног документа писаног у Смедереву августа 1451. 
године, Мара је у то време вероватно боравила у Топлици или Дубочици јер је била одсутна приликом 
измирења деспота Ђурађа и Јанка Хуњадија.90

Веома важне податке о насељености и насељима у Топлици средином 15. века пружа поменути нај-
старији, фрагментарно (недостаје почетак) сачуван турски попис у области Крушевца, Топлице и Дубо-
чице, настао између августа 1444. и јула 1445. године, у време прве владавине султана Mехмеда II.91 Из 
самог дефтера се види да је област Топлице још раније била пописивана, што потврђује већ изнету 
претпоставку да су последице турских упада у Србију тридесетих година 15. столећа биле далеко теже 
но што се мислило.92 У маргиналним белешкама, уношеним накнадно, записане су све промене до 
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81  Новаковић 1912: 335 (VII); уп. Ћук 1989: 32–33.
82  Mavro Orbini, Il regno de gli Slavi: 330 (уп. Мавро Орбин, Краљевство Словена: 115–116); Спремић 1994: 413–415, 419, 571.
83  Спремић 1982: 219–222, 224.
84  Спремић 1994: 158–159. Француски путописац Бертрандон де ла Брокијер (Bertrandon de la Broquière), који је у марту 

1433. године пролазио Србијом, бележи да Западна Морава представља границу између Србије и Турске, што значи да су ове 
две области већ биле под турском влашћу (Бертрандон де ла Брокијер, Путовање преко мора: 128–129); уп. Ћук 1979: 62.

85  Спремић 1982а: 244–245.
86  Јанковић 1985: 140, 154.
87  Спремић 1994: 336–342.
88  Спремић 1994: 362–363. Изричито, обе области именом помиње Константин Михаиловић (Костантин Михаиловић из 

Островице, Јаничареве успомене: 115).
89  Стојановић 1883: 237–238; Зиројевић и Ерен 1968: 379.
90  Ћук 1979: 66–67 и нап. 7.
91  Зиројевић и Ерен 1968: 377 и даље.
92  Зиројевић и Ерен 1968: 377, с нап. 1; тај старији попис до сада није пронађен (Зиројевић и Ерен 1968: 379).



којих је долазило током следећих десетак година, па и то да већина тимара пренета с деспотовог тахви-
ла, преносног писма, носи датум од септембра–октобра 1453. године. Многа села за која се каже да 
припадају Куршумлији нису могла бити идентификована с неким од данашњих насеља у њеној околи-
ни, али у тим маргиналијама, које указују и на промене уживалаца тимара, налази се помен Горње 
Топлице, те се претпоставља да се и Топлица, као и Дубочица и Козник, делила на Доњу и Горњу.93 Ана-
лизом овог најстаријег сачуваног турског пописа наших области дошло се до закључка да је највећи 
број села припадао Куршумлији, а да се делови појединих помињу даље у попису вилајета Топлице, 
тако да, заправо, недостаје главнина тимара у области Куршумлије (тј. нека села из тимара налазила су 
се расута на широј територији, те су обухватала и делове других турских административних јединица 
– Крушевца, Козника, Петруса, Бовна, Дубочице). Таква исцепканост поседа и већи број запустелих 
села (уписано је укупно 28 мезри) показатељ су стања насталог након тешких сукоба између Срба и 
Турака средином 15. столећа, када је Топлица коначно пала под турску власт (1454).94 Наши летописи 
бележе пад Топлице и поробљавање и пљачкање Србије и њених градова.95

По коначном паду Косова (1455), Турци су тек 1457. године заузели руднике у средњем делу копа-
оничке области, када су и Беле Цркве постале главна пијаца сребра добијеног из мајдана с овог просто-
ра.96 Тада се и Прокупље јавља као веће и значајније трговачко место, да би дубровачка насеобина пун 
развој овде достигла тек у 17. веку.97 У исто време, у другој половини 15. столећа, копаонички рудари и 
металурзи су у Беле Цркве довозили рударске производе, од којих је најтраженије било сребро, јер се 
ово место помиње, између осталог, у позајмицама, купопродајним, односно увозно-извозним трансак-
цијама међу Дубровчанима, али и због пијаце, с које се сребро најлакше кријумчарило.98 Од њих, као 
главни извозник с белоцркванске пијаце, истиче се Гргур Сумичић, који је седамдесетих година 15. 
века, с Новог Брда, где је био стално настањен, повремено долазио у Беле Цркве ради послова у тргови-
ни, првенствено сребром, а касније, кад се настанио у Дубровнику, у Србију је извозио и стакларију.99

Куршунлу Килисе је од почетка 16. столећа био и седиште нахије (Куршунлу) – најниже управне 
јединице Османског царства. Крајем 16. столећа се појављује и кадилук истог назива, што указује на 
брз процес исламизације и повећање муслиманског живља на овом простору. Пре тога, почетком 16. 
века, Куршумлија, тј. област Топлице припадала је Прокупачком кадилуку, који је био у саставу Круше-
вачког санџака, образованог 1455. године, после коначног освајања Крушевца.100 Турци су, наиме, 
углавном већим насељима, градовима и утврђењима, која су била седишта кадилука, давали нова 
имена, па су и Беле Цркве преименоване у Куршумлију. Тако је, после припадања Крушевачког санџа-
ка Темишварском ејалету (1566), дошло и до промене у расподели судске власти, па је Куршумлија 
постала седиште кадилука.101

За период од доласка Турака на ове просторе веома је мало података у путописним белешкама које 
се односе на Топлицу и Куршумлију. Мелхиор фон Зајдлиц (Melchior von Seydlitz) из Шлеске, на 
повратку с пута у Палестину (1556–1559), кретао се из Цариграда копненим путем ка Нишу и даље ка 
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  93  Уп. Зиројевић и Ерен 1968: 393 (Горња Топлица), 396 (Горњи Козник, Доња Дубочица).
  94  Спремић и Калић 1982: 295–297.
  95  Стојановић 1883: 237 (бр. 693–694).
  96  Храбак 2000: 25. О рудницима и рударењу на Копаонику у средњем веку, нарочито интензивном током 14. и 15. столећа, 

изузев у познатим општим студијама К. Јиречека и В. Симића, писано је у појединачним студијама М. Динића, Б. Храба-
ка и Р. Ћук (уп. Ћук 1989: 23–24, с нап).

  97  Храбак 1990: 5–7 и даље.
  98  Храбак 2000: 25–26, с нап. 13–16; уп. Храбак 1988: 111.
  99  Храбак 2000: 25–27, с нап.
100  Зиројевић 2000: 44 и нап. 11; Vasić 1972: 332.
101  Амедоски и Петровић 2018: 39, с нап. 126.



Дубровнику преко Новог Пазара; пошавши из Ниша, доспео је у раван предео, у коме се налазила отво-
рена варош по имену Tepplitza, по којој се цела покрајина зове Toplitza, на реци Морави (!!).102 Насеље 
под именом Беле Цркве (Basilica Alba) помиње у осмој деценији 15. столећа чувени Мартин Сегон 
(Martino Segono), Новобрђанин српског порекла, а родом Которанин, као и Дубровчанин Феликс 
Петанчић почетком 16. столећа.103 Писац и посланик млетачке владе Бенедето Рамберти (Benedetto 
Ramberti), путујући копном од Дубровника за Цариград, прошао је овим крајем 1533. године, назвавши 
Копаоник Гором Сребрницом, без икаквих других података о ондашњем насељу.104 Кратке белешке 
налазимо и у путопису (1669) ученог Енглеза доктора Брауна (Edward Brown), сина славног писца сер 
Томе Брауна. На путу од Беча преко Београда до Ларисе, задржао се у овом крају и у Куршумлији, коју 
наводи под српским и турским називом (Bella cherqua или Cursumné), бележи један манастир и једну 
стару цркву с две лепе куле.105 Нешто пре њега, Евлија Челеби, на страницама свог дневника из 1661. 
године, за касабу Куршумлу пише да „…ту постоје три џамије, три мала хана, десет дућана и једна вели-
ка опустела црква.“106 Извештаји изасланика дубровачких посланстава с пута у Порту, најпре онај 
Орсата Рањине и Саба Менчетића из 1673. године, а потом и Мате Гундулића (син Џива Гундулића) и 
Орсата Соркочевића, помињу овај предео и насеље, с тим што се у првом наводи стара црква, а у другом 
стари манастир у Белим Црквама.107

О становништву Топлице и његовој друштвеној структури, као и о степену насељености, у овом 
периоду значајне податке пружају управо документа турске администрације. Фрагментарно сачуван 
поменути дефтер из 1444/45, који је обухватио област Крушевца, Топлице и Дубочице, не садржи попис 
градова, већ само села (265), мезри (28) и три манастира, али велики број мезри и уситњеност поседа 
дају јасну слику насељености, тј. стања у земљи након све учесталијих војних сукоба с Турцима. Чиње-
ница је такође да је област Топлице, од првог помена имена жупе и реке Топлице у писаним изворима 
(као Немањиног отачаства), па до пада Деспотовине под турску власт средином 15. века, имала исти 
етнички профил – српску хомогену основу.108 У сумарном дефтеру Крушевачког санџака из 1516. годи-
не, који је уједно и први потпуно очуван попис овог санџака, па и нахије Куршумлије (Kurşunlu Kilise), 
забележене су 83 хришћанске куће, а 19 муслиманских домаћинстава, односно, ако се рачуна да је оно-
времено сеоско домаћинство у просеку имало осам чланова, 664 (81%) хришћана и 152 (18%) мусли-
мана, не узимајући у обзир домове удовица и пунолетних неожењених мушкараца.109 У поређењу с 
подацима пописа из 1530/32. године, у коме се наводи 65 хришћанских домова и 18 муслиманских, у 
међувремену је очигледно дошло до смањења броја становника, што се, пре свега, доводи у везу с епи-
демијом куге, која је у више налета харала овим простором.110 Следећи попис, из 1536. године, показу-
је пораст муслиманског становништва и смањење хришћанског живља.111 Наредни расположив попис, 
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102  Matković 1887: 52. Занимљиво је да он користи стари назив за варош, у време кад се насеље увелико називало Беле Цркве.
103  Pertusi 1981: 90, 196; Kniewald 1958: 36.
104  Matković 1881: 214, 218.
105  Поповић 1934: 291.
106  Čelebi 1979: 309.
107  Бојовић 2009: 71–73, с нап. 3–5. Међутим, у јединој публикацији коју сам успела да пронађем (Матасовић 1930: 172–177), 

међу више књига у којима су објављени делови извештаја, а на које се З. Бојовић позива, овог податка нема.
108  Николић-Стојанчевић 1985: 15.
109  Зиројевић 2000: 44; уп. Васић 1972: 52–53, 61 (Срби хришћани су чинили већинско становништво, осим у Куршумлији, и 

у Бовну и Медвеђи, као и у рударском месту Плани).
110  Hrabak 1957: 27.
111  Зиројевић 2000: 44 (Крушевачки дефтер No 179). Тумачењем ових пописа изнето је мишљење да су, заправо, већи адми-

нистративни и привредни центри (Крушевац, Прокупље, Лесковац) већ од самог почетка 16. века имали већинску мусли-
манску популацију, док су у мањим урбаним насељима, попут Куршумлије, све до 1536. преовлађивали хришћани, да би 
се тек крајем века ове две групације изједначиле по бројности (Амедоски и Петровић 2018: 171–172, с нап. 697–698).



из 1568/69. године, бележи исту тенденцију, уз повећање укупног броја домаћинстава у односу на прет-
ходни попис; проценат заступљености муслиманских домаћинстава износи 53, а хришћанских 47, у 
готово неизмењеном броју села.112 Скоро двоструко увећање муслиманске заједнице, тј. смањен број 
хришћанских домаћинстава сада се тумачи као последица све снажније исламизације домаћег становни-
штва. Према О. Зиројевић, то потврђује неодрживост тезе да је област Топлице, све до Велике сеобе Срба 
1690. године, била хомогено српско етничко подручје.113

Подаци из поменутог дефтера који потиче из 1516. године показују да се почетком 16. столећа, у 
Куршумлији још увек одржавао панађур и да се приход од њега временом увећавао.114 У попису из 
1568/69. се такође изричито наводи да насеље има статус касабе, што говори о томе да се његово станов-
ништво искључиво или претежно бавило градском привредом.115

О каснијим догађајима у Куршумлији, у време Великог бечког рата крајем 17. столећа, нема 
директних вести, али је познато да је цела Горња Топлица, односно део Топлице у коме се одвијала 
караванска трговина према Новом Пазару, била ослобођена од Турака октобра 1689. године, да би, 
после пораза аустријске царске војске 1690. године, уз патријарха Арсенија III Чарнојевића и војску 
која се повлачила, и ове области напустио највећи део српског живља. До тада етнички доста компакт-
на, (српска) насеља Куршумлијске казе, сада напуштена, досељавањем Арбанаса су почела да мењају 
верску и популациону структуру, а интензивније од рата 1737–1739. године и Друге сеобе Срба. Исеља-
вање српског народа настављено је, тј. пратило је све ратове и пустошења којима је ова област била 
изложена и током наредног века под турском окупацијом, посебно током Првог српског устанка и 
устанка 1841. године.116

Око Куршумлије су се водиле велике борбе за ослобођење Топлице од Турака 1876–1877. године, те 
се у белешкама њиховог учесника Димитрија Мите Петровића налазе и подаци о стању и изгледу обе 
Немањине цркве по уласку у ослобођени град.117 По коначном протеривању Турака из Куршумлије 
почетком 1878. године, обезглављени лешеви српских ослободилаца, погинулих на утврђеном Самоко-
ву, сахрањени су северно од цркве Светог Николе, а јужно од ње 35 глава нађених на кољу, што је и ар-
хеолошки у новије време потврђено.118
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112  Зиројевић 2000: 45 и нап. 23 (Крушевачки дефтер No 567); Васић 1972: 59. Хришћанима Куршумлије је у том добу дата 
повластица у виду ослобађања од неких пореза због изградње моста на Топлици и његовог чувања и одржавања (Васић 
1972: 69–70).

113  Зиројевић 2000: 45. Наиме, М. Марковић је сматрао да је у том периоду Топлица имала потпуно српско обележје и поред 
извесних премештања, повлачења и сеоба становништва (Марковић 1933: 40–41). Да у Топлици није било значајнијих 
етничких промена до Сеобе 1690. године, те да је она имала до тада, у етничком погледу, чисто српско обележје, уп. 
Рудић 1978: 33.

114  Зиројевић 2000: 46. Иначе, „panagiur in Bele Cerkve“ се помиње и у ранијим документима из дубровачке архиве, нпр. у 
једној жалби у Дубровнику 1487. године (Храбак 2000: 28, с нап. 28).

115  Зиројевић 2000: 49 и нап. 52.
116  Стојановић 2000: 59–65.
117  Петровић 1979: 72, 89. Пред крај турске власти (1875), у Куршумлији, седишту казе у оквиру Нишког санџака, помињу се, 

између осталог, „на два или три места, на брду Косаници и Крчмари“ рушевине старих двораца, у граду један стари 
хамам, а на 10 минута и четврт сата удаљености две цркве изграђене од цигала, „које потичу из времена Ђеновљана“ 
(Ризај 1970: 312).

118  Петровић 1979: 239. Ових 35 лобања, уз скелет без лобање, који је, према подацима Д. Петровића, припадао поручнику 
Сими Петровићу, откривено је у најновијим археолошким истраживањима ЗЗЗСКН, изведеним у лето 2011. године.



На високој заравни падине изнад ушћа реке Бањске у Топлицу, у источном делу данашње Куршумлије, 
налази се црква Светог Николе коју је, према наводима из његових житија, подигао Стефан Немања, 
велики жупан, потом монах и великосхимник Симеон (сл. 6). У биографији свог оца, Свети Сава поми-
ње подизање манастира Светог Николе, као првог у низу којима је Немања био ктитор: „Sam° ùe sÚÂda 
mœnast/re: i prÚvo ou Toplici s(ve)tago œ§(ty)ca Nikoli i droug/ tamoùde s(ve)tou B(ogorodi)c£ 
ou Toplici“ (Сам сазда манастире: прво у Топлици светога оца Николе, и други тамо Свету Богороди-
цу у Топлици), и да је у свима њима сатворио управу као што треба.119 Биографија је написана у првој 
деценији 13. века, као увод у Студенички типик.120 И према неким познијим извoрима, црква Светог 
Николе је Немањина прва задужбина, при чему се наводи различито, чешће као црква, а ређе као мана-
стир, и у различитом редоследу грађења у односу на цркве Свете Богородице у Топлици и Светог Ђорђа 
у Расу, па чак и на Студеницу.121 У Житију Симеона Немање, Стефан Првовенчани пише да је његов 
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119  Списи Св. Саве: 153 (Живот Светога Симеона Немање); Свети Сава: Сабрани списи (Житије светога Симеона Немање): 98.
120  Списи Св. Саве: XV (Живот Светога Симеона Немање).
121  Стојановић 1927: 18 (Карловачки и Загребачки родослов: као цркве, и то да је прво сазидао цркву Светог Ђорђа у Расу, 

потом цркву Светог Николе и близу ње, при реци Косаници, цркву Пречисте Богородице у Топлици), 19 (Пајсијев родо-
слов: прво сазида манастир Светог Николе и други храм Пресвете Богородице близу, на реци Косаници, не помиње 
Ђорђа већ цркву Светог Николе у Кончулићу, и Врхобрезнички родослов: прво цркву Светог Ђорђа, потом цркву Светог 
Николе и близу ње, према реци Косаници, цркву Свете Богородице), 46 (Пејатовићев родослов: прво цркву Светог Ђорђа, 
потом цркву Светог Николе у Топлици и још цркву Пресвете Богородице на Косаници), 51 (Ћоровићев родослов: сазида 
први манастир Ouplicou (!) Светог Николе и храм Богородице, потом храм Светог Ђорђа), 66, 68 (Копорињски летопис: 
цркве Студеницу, названу велика лавра, Пресвете Богородице и у Топлици храм Пресвете Богородице и Светог Николе 
храм митрополије), 67, 69 (Студенички летопис: цркве прво Студеницу, велику лавру у Расу, Пресвете Богородице и 
другу цркву Светом архијереју и чудотворцу Николи, на Топлици, и цркву Свете Богородице), 66, 68 (Пећки летопис: 
цркве, истим редом као Студенички, и у другим, још млађим летописима: Подгорички летопис, Вукомановићев, Сенич-
ки, Магарашевићев, Хиландарски, Верковићев, Остојићев, Јанков, Дечански, Дорпатски, Рачански и Руварчев други 
летопис итд.). Треба имати на уму Стојановићево запажање да су се писци летописа служили Немањиним биографијама 
од Светог Саве и Стефана Првовенчаног, као и неким другим раним хагиографским текстовима, али да се није могло 
утврдити ниједно место директно преписано из ових житија, већ се писало напамет, по сећању из читања (Стојановић 
1927: LXXXIII). Тако, по њему, само Ћоровићев и Пајсијев родослов и Бранковићев летопис, од укупно двадесетак колико 
их помиње Немањине задужбине, па и оне у Топлици, говоре да је Немања најпре саградио цркву Светог Николе, стојећи, 
на тај начин, најближе Светом Сави. Само један од њих ставља Свету Богородицу пре Светог Николе.

Манастир Свeтог Николе у историјским изворима
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отац најпре подигао храм Пресвете Богородице у Топлици: „…naqety sy posphweniëmy tvoriti vy 
àqystvi svoëmy ou Top°lici xramy prhs(ve)t/ë b(ogorodi)ce, na ousti rhk/ rekom/ë Kosyl°nice…“ 
(…поче журно зидати у отачаству својем, у Топлици, храм пресвете Богородице, на ушћу реке по имену 
Косаонице…), а затим и храм Светог Николе: „Pak/ ùe i si g(ospo)d(i)ny naw s(ve)t/ ne mog/ oustaviti 
sr(y)d(y)ca svoëgo raÂ°garaëmy X(ri)s(to)voü lüboviü i Âaq(e)ty Âidati xramy s(ve)t(a)go 
ar°xiiëreä i qüdotvor°ca œ(ty)ca Nikoli bliÂy S(ve)t/ë B(gorodi)ce t/q(y) na ousti rhke 
Banyske.“… „I syvrywi xramy s(ve)t(a)go i qrynyqyskoë pravilo oustavi ou nëmy, äkoùe slaviti 
imy g(ospod)a b(og)a neprhstan°no.“ (И опет овај наш господин свети, не могући зауставити срца свога, 
распаљен Христовом љубављу, поче зидати храм светога архијереја и чудотворца оца Николе, близу 
Свете Богородице, тик на ушћу реке Бањске… И сврши храм Светоме, и установи у њем правило о чрн-
цима, како да славе Господа Бога непрестано).122 

Стефан, дакле, наводи другачији редослед Немањиних градњи у Топлици, односно да је црква Све-
тог Николе подигнута уз већ постојећу Богородичину цркву, али и да је манастир Светог Николе добио 

122  Стефан Првовенчани, Житије Симеона Немање: 21–22; Стефан Првовенчани, Сабрани списи: 66–67.

Слика 6. Црква Светог Николе на заравни изнад Топлице, поглед са севера (2013)



и свој типик, по коме су живели монаси.123 У Студеничком типику, насталом између 1207. и 1215. 
године, налазимо сведочанства о великом угледу Немањиног манастира Светог Николе. Његов игуман је, 
наиме, поред игумана Светог Ђорђа у Расу, Свете Богородице Градачке, Светог Николе у Казновићима, 
Светог Николе и Светог Ђорђа у Дабру, учествовао у избору и увођењу архимандрита студеничког.124 
Сигурно је да је такав значај задржао све до оснивања самосталне Српске цркве и њених епископија. 
Како није сачувана оснивачка повеља, нити касније повеље за властелинство Топличке епископије, не 
зна се којим је поседима и привилегијама ова црква располагала, но примери других епископија наво-
де на претпоставку да су манастиру додељени, осим села и поседа, и меропси (зависни земљорадници) 
и власи (зависни сточари).125

Доментијан такође опширно говори о Немањином раду на дизању манастира, али без ближих пода-
така у погледу локализације двеју најстаријих Немањиних задужбина, не помињући област Топлице; он 
каже да је Немања „живео на истоку у свом делу“, где је сазидао манастир Свету Богородицу, коју је 
снабдео „сваким божанственим потребама и свештеним сасудима на похвалу пресвете Богородице“.126 
И даље: „Док се још на истоку бавио… у том своме делу поче зидати други манастир у име светога међу 
светима, великога архијереја Николе“ и „би саздана црква, и пред црквом кула која се подизала у небе-
сну висину“.127 Доментијан, који је живео у другој половини 13. столећа, се иначе ослањао на текст Сте-
фана Првовенчаног.128 Он, дакле, изричито говори о постојању једне куле пред црквом („…i prhdy 
crykyviü stlypou na v/sotou nebesynouü sphüwtou“).129 Много касније, тек у Пајсијевом родослову, 
писаном вероватно пре 1642. године, помињу се две куле испред цркве.130 По крунисању Стефана 
Првовенчаног и стицању политичке независности 1217. године, Србија је добила и своју самосталну 
цркву у рангу архиепископије (1219), а већ следеће године су архиепископ Сава и Стефан Првовенчани 
образовали епископије у границама српске државе. Осим старих епископских седишта, насталих у 
време оснивања Охридске архиепископије (Рашка, Призренска и Липљанска епископија), засновано је 
још седам нових, тј. осам са Жичком архиепископијом. Црква Светог Николе је била једна од Немањи-
них цркава у којој је било седиште епископа,131 а размештај епископских седишта је извршен с јасном 
идејом о важности места у којима су успостављена.132

У попису епископија, сачуваном у једном препису из средине 15. столећа, епископ топлички је на 
петом месту: „xrisovouly samogo svetago Sav/ i brata ego prvovhnqannago kralä Stefana. Mhsta 
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123  Јанковић 2000: 33. Нису сви ктиторски манастири морали да имају своје типике, а сматра се да су се манастири у Србији 
руководили према (најстаријем сачуваном) Студеничком типику, који су ктитори допуњавали и мењали у својим осни-
вачким повељама, уп. Троицки 1935: 105 и даље. Уз закључак да је исправан редослед градње који наводи Сава, Б. Тодић 
појашњава да он за ове подухвате користи реч sÚÂda,која се може разумети као сазда, створи или назида, да речју prÚvo 
наглашава да је најпре сазидан Свети Никола, а да реч drougi употребљава у значењу ини, још један, а не као редни број 
за који Сава користи реч vtor/ (Тодић 2016: 497).

124  Списи Св. Саве: 76–77 (Хиландарски и Студенички типик).
125  Јанковић 2000: 34.
126  Доментијан, Животи Светога Саве и Светога Симеона: 226.
127  Доментијан, Животи Светога Саве и Светога Симеона: 226.
128  Стричевић 1956: 200 и нап. 10, 205 и нап. 31; Стричевић 1961: 291. Уп. Доментијан, Животи Светога Саве и Светога 

Симеона: 20.
129  Доментијан, Живот светога Симеуна и светога Саве: 7.
130  Стојановић 1927: 19.
131  Јанковић 1985: 30–32.
132  Византијски црквени прописи о заснивању манастирских епископских седишта, извесно познати српским архијерејима 

много пре него што су били преведени, прописивали су да епископ није могао бити постављен у селу или малом граду, 
већ у градовима на важнијим путевима, а у складу с територијалном државном поделом (Матије Властара Синтагмат: 
299–301).



episkopomy srybsk/my: a+ Âetsk/i, v + rawk/i, g + xvostynsk/i, d + xlymsk/i, e + topliqk/i…“.133 У Пље-
ваљском синодику православља (Требнику Свете Тројице Пљеваљске), који је настао негде између 1286. 
и 1292. године, Топличка епископија је на седмом месту; ту је, уједно, наведен и први списак топлич-
ких епископа од оснивања Епископије, с именима Јоаникија, Дионисија, Теодора, Јакова, Василија и 
Дамјана.134 Топличка епископија и њен епископ Герасим (1301–1303) се потом помињу на седмом 
месту у фалсификованим повељама за хиландарски пирг Хрусију.135 Из доба владавине краља Милути-
на и српског архиепископа Јевстатија II (1292–1309) познат је још један топлички епископ – Герман.136 
А у попису српских епископа и игумана, у потврди архиепископа Никодима у Светостефанској повељи 
за манастир Бањску 1316. године, топлички епископ Јоаникије II је наведен на петом месту.137 Исти 
Јоаникије, као пети међу епископима српским, помиње се потом и у повељи краља Милутина из 1318. 
године, који је Хиландару даровао селиште Уљаре.138 У једном познијем запису, у рукопису (Зборнику) 
манастира Крушедола из 1453. године, где се наводе епископска места и манастири српски у време 
краља Милутина и архиепископа Никодима, Топличкa епископија је такође пета по рангу, иза Зетске, 
Рашке, Хумске и Хвостанске.139

Потом, до пред крај 14. века готово да нема помена о архијерејима Топличке епископије. У време 
проглашења Српског царства 1346. године и уздизања Српске цркве на ранг патријаршије, сигурно је и 
она, као и остале старе епископије настале при оснивању архиепископије, подигнута на степен митро-
полије.140 То потврђује натпис на крсту-реликвијару израђеном између 1381. и 1389. године, који су 
браћа Стефан и Лазар из познате породице Мусић са седиштем у Брвенику, на источној страни Копао-
ника, приложила са „всеосвештенејшим митрополитом топличким Јованом“.141 У старијој литератури 
изнета је претпоставка да је митрополит Јован био брат Стефану и Лазару Мусићу, и да је у то време 
могао имати тек нешто више од 30 година; поводом смрти мајке Драгане, у монаштву Теодосије, браћа 
су овај крст поклонила својој задужбини, храму Ваведења Богородичиног, познатом као Нова Павлица 
на Ибру.142 То је први и једини помен митрополита Јована (коме се не зна световно име), и дуго после 
њега немамо податке о Топличкој митрополији и њеним митрополитимa.

Српски црквени центри нису могли бити изван дешавања и промена насталих после Косовске 
битке и почетком владавине деспота Стефана Лазаревића. Најпре, Топличка митрополија је морала 
бити повезана с догађајима поводом предаје Топлице и Дубочице од стране деспота Ђурађа султану 
Мурату II, као мираза приликом удаје Марине за овог турског владара, односно још током веридбе почет-
ком 1433. године.143 Ове области су потом враћене деспоту, након Мариног повратка у Србију 1451. 
године.144 За име топличког владике Венедикта, који је с калуђерима и свештенством, према припове-
дању Стојана Новаковића, дочекао Мару Бранковић у Топлици, нисам нашла потврду у изворима.145 
Шта се после 1435. године тачно догађало са саборном црквом Светог Николе и њеним властелинством, 
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133  Списи Св. Саве: 196 (Извод из повеље о оснивању српских епископија).
134  Мошин 1960: 304 и нап. 221; уп. Стојановић 1922: 25.
135  Мошин 1975: 309; Пурковић 1937: 330 и нап. 160.
136  Grujić 1929: 834.
137  Ковачевић 1890: 10.
138  Стојановић 1890: 24.
139  Стојановић 1902: 94, бр. 303.
140  Тричковић 1980: 101 и нап. 171.
141  Стојановић 1902: 56, бр. 175.
142  Пурковић 1937а: 411–412; Милојевић 1987: 29, 32–33; Јанковић 2000: 35 и нап. 32.
143  Ћук 1979: 59–63; Спремић 1994: 158–159.
144  Спремић и Калић 1982: 289; Спремић 1994: 362–363.
145  Новаковић 1913: 61–62.



као и њеним архијерејима, ипак није довољно познато. Претпостављено је да је у борбама против Тура-
ка, нарочито у збивањима око 1454. године, Свети Никола делио судбину већине српских манастира,146 
као и да је њихова последица могла бити страдање манастира, можда не саме цркве, али вероватно 
осталих грађевина – трпезарије, конака и економских зграда.147

Веома су оскудни подаци о топличким епископима и у наредном раздобљу. У поменутом турском 
попису, који је обухватио област Крушевца, Топлице и Дубочице (из 1444/45, с накнадним белешкама 
из 1453–1454. године), говори се о личности једног митрополита у Топличком вилајету, Силојана, као 
пашиног рођака и поседника тимара, чије се порекло различито тумачи.148 Ту се наводи тимар с три 
села: Уљар (Закута !?), северозападно од Подујева, Суботица, која је припадала Бовну, и Микуљана, на 
територији Куршумлије, уз пусту мезру Иљазофче и село Тркању, данас непознато, на подручју Кру-
шевца, с укупно 52 дома и приходом од 4.245 акчи.149 Претпоставља се да су поседи митрополита 
Силојана били његово лично властелинство, које му је доживотно доделио деспот Ђурађ, и то најверо-
ватније у време предаје Топлице и Дубочице као Мариног мираза 1433, да би му га поново потврдио 
1451. године.150 С друге стране, могуће је да су то били остаци поседа митрополије, који су средином 
15. столећа претворени у тимар топличког митрополита Силојана.151 За Силојана се, наводно, везује и 
податак о продаји једног четворојеванђеља за 16 дуката и 130 оваца, уз који је записан позив митропо-
литов да Свети Никола казни оног ко се усуди да ту књигу украде.152

С озбзиром на помен имама Куршумлије у попису из 1444/45, изнето је и мишљење да је на овом 
простору, у периоду од 1435. до 1454. године, већ постојао месџид или џамија.153 У каснијем попису из 
1531. године, у Прокупачком кадилуку се наводи изричито месџид у Куршумлији.154 Турске пописне 
књиге сведоче и о томе да је до 1536. у Куршумлији био саграђен мектеб, а до 1570. и џамија, чији је гра-
дитељ био кадија Џафар.155 У свом путопису, Евлија Челеби је шездесетих година 17. столећа, у Куршу-
млији забележио три џамије и три мала хана, за које се може претпоставити да су били изграђени још 
током 16. века.156

Сама црква Светог Николе се, према О. Зиројевић, помиње у турским пописима, можда већ из 
1444/45. године,157 али је поузданија вест из 1487, у којој се, с једном кућом и приходом од 155 акчи, 
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146  Спремић и Калић 1982: 295–297.
147  Чанак-Медић и Бошковић 1986: 17.
148  Зиројевић и Ерен 1968: 377–378, 401, бр. 59; уп. Тричковић 1980: 103–104.
149  У замену за село Уљар, Силојан је добио хаса село Бојшумци (1454), које је до тада држао бовански субаша Синан. Село 

Микуљана је имало 25 домова и приход од 1.925 акчи, и за њега се везује сведочење имама Куршумлије, Таџедина, да има 60 
а не 25 домова, што је навело на претпоставку да се у овом крају ислам учвршћивао најпре колонизацијом турског станов-
ништва по градским насељима (Зиројевић и Ерен 1968: 401; Јанковић 2000: 37).

150  Таквих је примера више. Грачаничком митрополиту Венедикту Цреповићу је, на пример, деспот дао манастир Враћевшни-
цу на уживање (Јанковић 1985: 149). Уп. Зиројевић и Ерен 1968: 401. Наиме, према помену крушевачких санџак-бегова у 
овом дефтеру, сматра се да су земље Мариног мираза (Дубочица и Топлица) биле уређене као редовна административна 
јединица – санџак, с трупама спахија тимарника, али да је већ по освајању Цариграда 1453. године започета ревизија 
тимарника у области која је две године пре тога враћена деспоту Ђурађу уз Мару (Тричковић 1980: 102). За овог Силојана, 
по Р. Тричковић, вероватно крушевачког митрополита, везује се пренос моштију краља Милутина из Трепче у Софију 
(Тричковић 1980: 102–103, с нап.).

151  Тај тимар је, према О. Зиројевић, митрополит Силојан задржао до 1453. године, и тада му је он поново потврђен, судећи 
по податку из маргиналних бележака у дефтеру (Зиројевић и Ерен 1968: 377–378, 401, бр. 59; уп. Јанковић 2000: 37).

152  Костић 2015: 30 и нап. 27 (у цитираној литератури нисам нашла овај податак).
153  Зиројевић и Ерен 1968: 400–401.
154  Зиројевић 1968: 222 и нап. 9.
155  Амедоски и Петровић 2018: 146, с нап. 626–628.
156  Čelebi 1979: 309.
157  Зиројевић 2000: 43. Међутим, тамо нема помена цркве! (прим. Е. З.).



бележи између села Видре (или Видрева) и села Уљара (данас Угљаре код Куршумлије), која се иначе 
јављају у старијем попису области Бранковића из 1455. године.158 У том попису се помиње црква Светог 
Николе, с три монаха: монахом Данијелом и калојорима Никодимом и Антуном, за коју се О. Зироје-
вић такође (sic) пита да ли може бити Немањин манастир у Куршумлији или се може идентификовати 
с неком другом црквом на овом подручју.159 У коментару истог пописа, међутим, његови приређивачи 
наводе да је та црква Светог Николе, у хасу субаше нахије Лаб, већ 1477. године забележена као опусте-
ла, а данас је непозната, што све скупа указује на то да се тешко може поистоветити са Светим Николом 
у Куршумлији.160 У првом потпуно очуваном (сумарном) попису Крушевачког санџака из 1516. године, 
у нахији Куршумлија се помиње само један манастир, и то међу спахијским тимарима.161 Према пла-
ћању годишњег прихода од манастира, у износу од 100 акчи, у попису из 1530/31. године, О. Зиројевић 
сматра да је црква Светог Николе била активна,162 па чак и да су обе Немањине задужбине у Топлици, 
судећи по годишњем приходу који је убиран од 1455. до 1530/31. године, биле у служби.163

Из опширног дефтера Крушевачког санџака из 1536. године сазнаје се да је Српска црква на том 
простору имала 83 манастира, од чега су три била пуста, док се за 32 не зна број калуђера; у њему је код 
Куршумлије забележен само манастир Оглашје (?), уз помен већег броја манастира Светог Николе, али 
у другим нахијама санџака.164

У свим турским пописима, почев од оног најранијег из 1444/45. године, као што је поменуто, наво-
ди се ново, турско име насеља – Kurşunlu Kilise, што је, у ствари, само превод ранијег српског имена 
Беле Цркве. Назив је, верује се, настао управо због сјаја и бљештавости куршумлијских цркава, захва-
љујући оловном – kuršunlu – кровном покривачу.165

После белешке о топличком митрополиту Силојану као турском тимарнику, у изворима дуго нема 
помена православног црквеног седишта у Топлици. Тек почетком 16. века јавља се, сада под титулом 
белоцрквански, митрополит Пахомије.166 Тај податак се наводи као потврда да се митрополија одржала 
и у првој половини 16. века, и поред свих ратова и несрећа којима су српски народ и црква били изло-
жени под турском окупацијом (и у границама Охридске архиепископије); то што се топлички митропо-
лити називају белоцркванским сматра се доказом да је седиште митрополије у другој половини 15. сто-
лећа још увек било у цркви Светог Николе.167 Како након ових последњих поузданих података о животу 
манастира у првој половини 16. века задуго није било вести о њему, то се претпостављало да је црква 
Светог Николе била напуштена већ средином 16. столећа.168
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158  Зиројевић 1984: 146 и нап. 2036–2037; уп. Hadžibegić, Handžić i Kovačević 1972: 290, где у нап. 272–274 стоји да се ова два 
села у овом, као и у попису из 1477. године (сумарни попис Вучитрнског санџака из 882/1477. године), наводе исто као 
Уљар (данас Угљаре југозападно од Куршумлије) и Видре (данас непознато). Вест из 1487. године би се односила на 
податке из необјављеног Вучитрнског дефтера No 22 (сумарни попис Вучитрнског санџака из 892/1487. године).

159  Зиројевић 1984: 146 и нап. 2035; уп. Hadžibegić, Handžić i Kovačević 1972: 266.
160  Hadžibegić, Handžić i Kovačević 1972: 266 i nap. 249.
161  Vasić 1980: 344.
162  Зиројевић 1984: 146 и нап. 2038 (необјављени Дефтер лива: Паша, Ћустендил, Призрен и Крушевац, Maliye evkaf No 167).
163  Зиројевић 2000: 48, с нап. 49.
164  Васић 1972: 60 и нап. 92; уп. Кашић 1972: 107.
165  Hahn 1868: 50; Милићевић 1884: 381; Ризнић 1884: 148; Јиречек 1988: 149; Ракић 1880: 17 и нап. 1–2. Ракић, а потом и 

Каниц, наводе исто, али износе и логично мишљење да име Куршумлија потиче од богатих лежишта оловне руде у близи-
ни, чија се експлоатација помиње и у 17. веку (уп. Ракић 1880: 17; Каниц 1985: 308, 311).

166  Он је убележен у саборским актима охридског архиепископа Прохора 1532. године, у време сукоба са смедеревским епи-
скопом Павлом, који се противио потчињавању Пећке патријаршије Охридској архиепископији (Тричковић 1980: 101; 
уп. Гагулић 1957: 135).

167  Јанковић 2000: 37.
168  Зиројевић 1984: 146; уп. Ćorović-Ljubinković 1972: 124.



Након обнове Пећке патријаршије 1557. године, подручје Топлице и Дубочице се нашло у њеном 
окриљу, као и све српске земље које су биле под влашћу Османлија. Према дефтеру патријаршија са 
свим њиховим епархијама у Османском царству и с регистром свих православних цркава, а који се 
односи на кратки период од 1640. до 1655. године, јасно је да је до 1640. у надлежности митрополита 
Ниша била и област старе Топличке митрополије и да њено одвајање 1645. није дуго трајало.169 У једном 
старом ћирилском рукопису, написаном у Хиландару 1654–1656. године, наведене су адресе, односно 
титуле разних српских епархија, међу којима је и Белоцркванска, онако како су биле употребљаване у 
службеном црквеном писању („Na Bele crykve tako piwi: Vy bogospasn£ü eparxÏü belocrykvansk£ü, 
eùe esty kadil£ky BelÏe crykv/, Kr£wevacy“).170

Шездесетих година истог столећа (1669), енглески путописац др Едвард Браун бележи „један мана-
стир и једну стару цркву са две лепе куле“, а у то време и Евлија Челеби записује да Куршумлија има 
само једну, и то велику и опустелу цркву.171 У поменутом извештају Орсата Рањине и Саба Менчетића 
из 1673. године, у Белим Црквама се наводи прастара црква Мурлака (Срба).172 И једини податак о 
братству манастира потиче из тог времена. Наводно, два дубровачка поклисара, Мате Гундулић и Орсат 
Соркочевић, извештавајући с пута у Порту о верским приликама у Србији, Босни и Бугарској (у периоду 
1672–1674. године), у опису предела Топлице, којим пролазе, помињу Беле Цркве с остацима старог 
града и реку Топлицу коју, као и други извештачи, називају Моравом (!?), и у граду један стари манастир 
у коме столује митрополит или владика и у коме су четири калуђера.173 Осим тога, у старијој литерату-
ри је постављано и питање да ли је овде још увек било седиште епископије, чији је последњи епископ, 
Спиридон Штибица, с мноштвом народа из топличког и других крајева, 1690. прешао у Угарску с 
патријархом Арсенијем III, где је постао вршачки владика 1693. године.174 Како је крајем 17. столећа 
Топличка епископија припојена Нишкој епархији, од почетка 18. века се нишки епископи називају и 
белоцркванским.175 У Троношком родослову, писаном крајем 18. столећа, забележено је да је црква 
Светог Николе запустела.176

Извори и њихова тумачења
Различита тумачења података из наведених извора довела су до различитих мишљења о идентифика-
цији и релативној хронологији цркава Свете Богородице и Светог Николе, као и о времену зидања 
спољне припрате с два звоника (куле) на цркви посвећеној Светом Николи (сл. 7/1–2).177 Већина аутора 
је склона да веће поверење поклони житију Првовенчаног као извору, а тиме и Доментијановом казива-
њу. У таквом опредељењу, позивају се најпре на речи самог Саве, који каже да о Немањиној владавини 
неће писати по реду.178 Осим тога, Савино житије Светог Симеона је познато из познијег преписа 
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169  Тричковић 1980: 100. У до тада непознатој митрополији у области Крушевца забележене су две епархије, од којих је прва 
Топличка митрополија, наведена као „митрополија области Куршумлије, Прокупља, Заплане и Козника“ (Тричковић 
1980: 100–101).

170  Новаковић 1869: 23.
171  Новаковић 1891: 41 (уп. Поповић 1934: 291); Čelebi 1979: 309.
172  Бојовић 2009: 71–72 и нап. 3–5.
173  Бојовић 2009: 72 и нап. 4–5.
174  Гагулић 1957: 135.
175  Grujić 1929: 834 (познати су Јанићије, око 1712. године, Георгије Поповић, 1737. године, и Гаврило, око 1766. године).
176  Шафарикъ 1853: 29.
177  Добар преглед података из извора, житија Немањиних и познијих летописа и родослова који се односе на ове две цркве, 

с прегледом читања и тумачења од стране различитих истраживача, даје Стричевић 1956: 199–204.
178  Списи Св. Саве: 154 (Живот Светога Симеона Немање). М. Ћоровић-Љубинковић је прихватила Савино казивање као веро-

достојније, сматрајући да је као архиепископ био ближи извору информација (Ћоровић-Љубинковић 1981: нап. 1).
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Слика 7. Црква Светог Николе, поглед с југа, 2015. (1) и севера, 2007. година (2)

1

2



(1619), а и други извори у којима се првенство даје градњи Светог Николе у односу на Свету Богородицу 
(Ћоровићев и Пајсијев родослов и Бранковићев летопис) такође су знатно млађи. И околност да Прво-
венчани бележи далеко детаљније и прецизније податке из живота Немањиног пре његовог напуштања 
престола, требало би да значи да је поузданији и кад је у питању део текста који се односи на подизање 
цркава у Топлици.179 Ако се из наведених разлога ослонимо на казивање Првовенчаног, следио би 
закључак да је Немања подигао најпре Богородичину цркву, а затим цркву Светог Николе, односно да 
је, како је то давно приметио В. Марковић, најпре засновао женски манастир.180 То ипак није коначно 
разрешено пошто, иако се позивају на Првовенчаног, многи истраживачи сматрају да је црква Светог 
Николе прва Немањина грађевина, чиме је и даље остављено отворено питање редоследа градње.181 У 
сваком случају, поређењем ових изворних с познатим историјским подацима, верује се да је подигнута 
између 1158. или 1162. и 1168. године, односно у периоду од Немањиног састанка с византијским 
царем Манојлом у Нишу и добијања Дубочице на управу до сукоба с браћом. Наиме, и Првовенчани и 
Доментијан истичу да су се браћа сукобила због Немањиног самосталног подизања цркава, тако да се 
његова градитељска активност на Светом Николи у Топлици сужава на период између 1165. и 1168. 
године.182

У вези с утврђивањем времена изградње цркве Светог Николе је и датовање њених грађевинских 
фаза. Навешћу запажања само првих истраживача који су се бавили овим двема црквама – архитекте Б. 
Вуловића и историчара уметности Ђ. Стричевића, с обзиром на то да се све позније анализе и мишљења 
базирају на њиховим ставовима. Једна од претпоставки коју износи Б. Вуловић, и којој је он највише 
наклоњен, јесте да је припрату с кулама Немања подигао одмах по градњи наоса, имајући у виду да је 
Доментијан видео једну од кула и приписао је Немањи. Наиме, ослањајући се на Доментијанов помен 
једне куле, Вуловић претпоставља да је Немања истовремено започео зидање обе куле, с тим што је 
северна, из нејасних разлога, остала недовршена и можда завршена тек у време великих доградњи, 
негде у 14. столећу.183 То мишљење он поткрепљује чињеницом да, у многим елементима, најближе 
аналогије за најстарији део храма Светог Николе пружају грађевине из 11. и 12. века у Цариграду и 
неке у Грчкој, али и сама Студеница, као и да је на свим црквама из овог доба коришћена и техника 
наизменичног ређања опеке и камена (као на кулама, прим. Е. З.).184 Он нуди и другу претпоставку, 
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179  Стричевић је на једном месту показао да се, због два потпуно различита навода локације цркве Свете Богородице у жити-
ју Немањином, и Стефан Првовенчани не може сматрати поузданим извором, како се то обично мисли, уп. Стричевић 
1956: 204. Добар и концизан преглед важније литературе, садржаја и преписа Немањиних житија која су написали њего-
ви синови Сава (око 1210) и Стефан Немањић (1216), налази се у тексту Б. Тодића, који се бави односом података из ових 
хагиографских штива и раних задужбина Стефана Немање (Тодић 2016: 491–503).

180  Марковић 1920: 59. Међутим, постоји и мишљење да су хагиографски, а не стварни разлози утицали на редослед Нема-
њиних градњи у Топлици, које је у житију свога оца Стефан Првовенчани навео, тј. да је Богородичина црква обновљена 
на зидовима рановизантијског храма након подизања Светог Николе, приближно после 1165, а пре 1170. године (Тодић 
2016: 498).

181  Чанак-Медић и Бошковић 1986: 15, 27 и 39, 48.
182  Каниц 1985: 309 (пре 1159); Ћоровић 1940: 53–54; Новаковић 1958: 182–185 (између 1158, кад је добио Дубочицу, и 1166, 

кад је преузео великожупанску власт); Марковић 1920: 60 (оба Немањина манастира подигнута пре 1168); Ковачевић 1900: 
94 (време између 1165. и 1168, тј. између добијања Дубочице и ступања на престо); Новаковић 1911: 6 (зидање цркава 
ставља око 1159. године, сматрајући такође да се то десило после добијања Дубочице). Да су изграђене пре 1171. године, 
при чему је, позивајући се на први извештај Милутиновића и Валтровића, Светог Николу описао као Свету Богородицу, 
казује Јиречек (Јиречек 1988а: 225), док Ђ. Бошковић помера горњи датум до 1172. године (Бошковић 1947: 204); Чанак-
Медић и Бошковић 1986: 15, 27 (1166–1168); Поповић 1994: 21 (1166–1168); Пириватрић 2011: 110 (1163–1168); Тодић 
2016: 495 (после добијања Топлице и пре ступања на великожупански престо, до 1166).

183  Верује се да су, поред дозиђивања северне капеле у 14. веку, истовремено зазидани бочни улази у нартекс и прозори 
северне и јужне трифоре на куполи (Vulović 1957: 7).

184  Vulović 1957: 11–14, nap. 17 i dalje.



која подразумева да је Немања на овом месту затекао старију византијску грађевину из 11. или из прве 
половине 12. века, коју је обновио и дозидао јој припрату с кулама.185 Питање да ли је Немања на цркви 
Светог Николе подигао само нартекс уз грађевину која је већ постојала (позивајући се на Жичу, као 
пример), поставио је, пре Вуловића, још Ђ. Бошковић,186 и притом је карактеристичном начину градње 
Светог Николе нашао паралеле у византијској сакралној архитектури.187 И у том случају, средишњи, 
најстарији део цркве би, како сматра Вуловић, одговарао појединим цариградским грађевинама из 
11–12. столећа, а дозидана припрата с кулама, различита стилски и техником зидања, била би свакако 
из Немањиног времена, што је у складу с његовим тумачењем Доментијанових записа, напред наведе-
них. Као трећу, и најмање вероватну, Вуловић наводи могућност да централни део цркве представља 
старију византијску грађевину из 7–8. века.188

Осврћући се на ове ране Вуловићеве претпоставке, Ђ. Стричевић примећује да прва од њих не 
може да се прихвати будући да Доментијан не каже да је кула саграђена у Немањино време, а нарочито 
због тога што се с њом не може измирити идентификација средњовековне обнове триконхалне цркве из 
6. века с Немањином изградњом Свете Богородице, која је, према поузданијем сведочанству Првовен-
чаног, подигнута пре Светог Николе. То би, наиме, значило да је Немања најпре триконхалну цркву 
обновио као цркву Свете Богородице, а затим је, с другим мајсторима, тј. другом техником, која се 
знатно разликује од оне коришћене при обнови триконхоса, саградио цркву Светог Николе, да би, на 
крају, с првим мајсторима доградио припрату с кулама, што је потпуно неприхватљиво.189 Међутим, 
како навод Стефана Првовенчаног да је Света Богородица прва подигнута није могао да усклади са сво-
јим запажањем да су по начину зидања истоветни, а према томе и истовремени, олтарна преграда у 
триконхосу/Богородици и нартекс с кулама на Светом Николи (што би указивало на то да је црква Све-
тог Николе старија, а касније, кад јој је дограђена припрата с кулом, преправљен је и триконхос за храм 
Свете Богородице), и Стричевић износи различите претпоставке. Најпре, подизање припрате са звони-
цима везује за време после Немањине смрти, тј. за доба кад је црква Светог Николе постала епископско 
седиште; тако се градња кула могла догодити после 1219. године, а можда и касније, током 13. или 14. 
века, при чему Стричевић наводи примере Жиче и Пећи.190 Аутор се, наиме, позива на чињеницу да се 
у опису цркве у Пећи, у житију архиепископа Данила, види да су куле уз припрату у вези с катедралним 
карактером цркве, односно да је учешће епископа у богослужењу јасно повезано с обредном наменом 
просторија на спрату. Наводи такође да су цркве код којих постоје овакве куле биле и седишта епископа 
(Жича, Пећ, Бањска, Богородица Љевишка, Ђурђеви ступови у Будимљу, Свети Петар у Бијелом Пољу, 
Богородица Крајинска, Госпа у Лужинама, па и Свети Никола у Топлици), иако неке епископске цркве, 
бар у данас очуваном облику, немају куле (Ариље и Грачаница).191 Слично мишљење о функцији кула 
изнео је још М. Валтровић, описујући цркву Светог Николе крајем 19. столећа и бележећи да нису слу-
жиле као звоници јер је у манастирима клепало објављивало време Божје службе, док је у кулама била по 
једна мала црквица.192 Касније је Стричевић донекле кориговао свој став, сматрајући да Доментијанов 
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185  Vulović 1957: 11, 14.
186  Бошковић 1934: 49.
187  Бошковић 1947: 204–205; Бошковић 1976: 282–283; Бошковић и Вуловић 1958: 176.
188  Vulović 1957: 14–15. У прилог овој претпоставци, он наводи сличност ознака на опекама овде нађеним и онимa са трикон-

хоса, као и неке налазе – жртвеника и миљоказа (!?) и кадионице из овог времена. Наводно се тек према резултатима сво-
јих последњих истраживања Вуловић определио да градњу Светог Николе стави у 1165. годину (уп. Чанак-Медић и 
Бошковић 1986: 27).

189  Стричевић 1961: 291.
190  Стричевић 1956: 206–207.
191  Стричевић 1956: 206 и нап. 32–33. Уп. Ђурић: 1974а, 40.
192  Валтровић 1889: 22.



помен куле испред цркве не мора да значи да је нартекс с кулама био дозидан у време кад је Свети 
Никола постао катедрална црква топличког епископа, односно у периоду између Немањиног грађења 
цркве и настанка Доментијановог житија. Управо спомињање само једне куле, која је висином падала у 
очи и засигурно постојала у Доментијановом добу, по Стричевићу пре указује на то да у време писања 
житија, пред црквом Светог Николе нису ни постојале куле, па тиме ни нартекс.193 Наиме, Стричевић 
верује да је Доментијан поменуо (једну) кулу видевши лично саму грађевину (или описујући је посред-
но, према исказима очевидаца) и да израз стлп, који је употребио, нема значење куле-звоника, како то 
тумачи Вуловић. Тај израз се, наиме, у средњовековној књижевности, осим за кулу (звоник), користи и 
у значењу стуба или, чешће, куле-пирга за становање. То значи да је Доментијан речју стлп описао 
манастирску кулу, односно пирг за становање. На основу поменуте сличности у начину и техници град-
ње између кула припрате на Светом Николи и зидова средњовековне обнове на оближњој триконхалној 
цркви (мислећи на олтарску преграду и трагове живописа на њој, прим. Е. З.), Стричевић је затим извео 
закључак да се доградња нартекса с кулама у цркви Светог Николе, као и обнова триконхоса, може 
определити у 14. столеће.194 При таквом ставу, нажалост, Стричевић није размотрио зидање северне 
капеле на Светом Николи, које је датовано у 14. столеће, а које се разликује од оног код припрате с 
кулама (в. сл. 7/2).

И друге две Вуловићеве претпоставке о томе да се Немањин рад на подизању две куршумлијске 
цркве могао састојати од обнављања старијих византијских објеката, Стричевић негира; најпре је могућ-
ност обнове нешто старије грађевине, из 11. столећа, додатком припрате с кулама, која се заснива на 
Доментијановом сведочанству, по њему неприхватљива управо због тога што Доментијан изричито 
каже да је Немања подигао цркву, а не само кулу испред ње, као и због тога што обнављање једне визан-
тијске грађевине, у овом случају доградњом нартекса, „не одговара никако условима опште културно-
политичке оријентације тог времена“. И трећу претпоставку Стричевић сматра нереалном стога што ни 
сам Вуловић, на најстаријем делу храма Светог Николе није запазио никакве трагове обнове, што би 
значило да цела конструкција цркве потиче из рановизантијске епохе, а то, по Стричевићу, није у сагла-
сности са основном концепцијом простора, као ни техником зидања; напротив, употреба опеке из 6. 
века, по други пут, исто као у Студеници, на један посебан начин – увлачењем и маскирањем малтером 
сваког другог реда, управо је специфична за византијску архитектуру 11–12. века, а знатно различита 
од начина зидања у 5–6. веку.195

Претпоставку да подизање западног дела грађевине треба довести у везу са смештањем епископ-
ског седишта у манастир Свeтог Николе подржавају још неки истраживачи, који га стога опредељују у 
период између 1220. и 1230. године. Тај временски оквир за датовање припрате с кулама, у посебном 
раду о кулама-звоницима на црквама из 12–14. столећа, износи О. Кандић на основу анализе података из 
извора и историјских чињеница. Доментијан је, по њој, наиме, куле (sic!) могао видети у раздобљу од 
1220. до 1236. године (када је отишао у Свету Гору), што би одговарало периоду велике градитељске 
активности Светог Саве, после проглашења аутокефалности Српске цркве и оснивања нових епископ-
ских седишта.196 И према сачуваном живопису, настанак кула се везује за то доба.197 Такође, закључци М. 
Ћоровић-Љубинковић, изведени након археолошких истраживања, подржали су ову претпоставку.198 
Томе се једино противи чињеница да су куле на следећој Немањиној задужбини, Ђурђевим ступовима, 
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193  Стричевић 1961: 291. Уз то се, по њему, слаже чињеница да ни Сава ни Првовенчани – кога користи Доментијан – уопште 
не помињу ове куле или кулу.

194  Стричевић 1961: 292; уп. Стричевић 1956: 205–209.
195  Стричевић 1961: 291.
196  Кандић 1978: 29; уп. Korać 1964: 266.
197  Ђурић 1974: 34; Ђурић 1981: 274–276.
198  Ljubinković 1968: 189; Ćorović-Ljubinković 1981: 354.



саграђене много раније, већ током 1170/1171. године.199 И поред тога, постоји мишљење да су доград-
ње припрате с кулама и на Светом Николи и на Ђурђевим ступовима изведене не само у Савино време 
већ и по његовим упутствима.200 Некако су у тим анализама изостављени подаци о кулама на црквама 
првих Немањића, које помињу и познији родослови и летописи, с малим разликама у тексту; тако се, 
нпр., у генеалогији Немањића у родослову новобрдског митрополита Пајсија, написаном вероватно у 
првој половини 17. столећа, помиње Немањино зидање манастира Светог Николе у Топлици и две куле 
спреда, као и то да, на исти начин, почеше његова старија браћа зидати храмове – Завида цркву Светих 
апостола Петра и Павла, с две куле, на реци Лиму, Страцимир цркву Пресвете Богородице Градачке, с две 
куле, при реци Морави, а Првослав, син Немањиног најстаријег брата Тихомира, цркву Светог Георгија 
у Будимљу, с две куле.201

У студији о архитектури најстаријих цркава из Немањиног доба, у којој се разматра и питање град-
ње главног дела цркве Светог Николе, закључује се да, иако у начину зидања постоје аналогни примери 
у сакралној архитектури Византије и суседних области у дугом периоду, од касног 10. века у јужној 
Русији до почетка или средине 12. века у Цариграду, нема сумње да је Свети Никола из Немањиног вре-
мена; такав закључак се оправдава налазом новчића византијског цара Манојла I Комнина, у непоре-
мећеном слоју уз темељ северног зида наоса.202 Ипак, није до краја разјашњено који је коначан став 
аутора о овом питању.203

У погледу стила, многи истраживачи сматрају да је дозидани део на прочељу цркве Светог Николе 
настао на другим, западним узорима, пристиглим преко Приморја и његовог градитељства.204 Стога 
заступају тезу да ова фаза доградње припада периоду након довршења которске катедрале, чији су зво-
ници, с обзиром на положај који имају у односу на цркву, могли бити образац по коме су изграђене куле 
Светог Николе, односно да су куле-звоници, као делови целина култних грађевина, настале под утицајем 
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199  Нешковић 1984: 67.
200  Кораћ 1979: 241.
201  Старе српске биографије XV и XVII века: 134 („И сазда прво манастир у Топлици, светога Николе и две куле спреда; и 

други храм пресвете Богородице на реци Косаници близу“); уп. Стојановић 1927: 20–21 (Врхобрезнички, Карловачки, 
Загрепски и Пајсијев родослов), 181 (летописи треће групе: Дорпатски, Рачански и Руварчев), 197 (летописи четврте 
групе: Сеченички). Сви они бележе Завиду, а не Мирослава као ктитора храма у Бијелом Пољу. Чињеница је, међутим, да 
још нису донети коначни закључци, као и да се мишљења истраживача разликују по питању да ли су куле код свих ових 
храмова саграђене у исто време као и саме цркве или су позније; уп. Кандић 1978; Кораћ 1967: 25–26; Чанак-Медић и 
Бошковић 1986: 67–68 (Ђурђеви ступови у Расу); 156 (Богородица Градачка).

202  Чанак-Медић и Бошковић 1986: 27, где се аутори позивају на извештај и податак М. Ћоровић-Љубинковић о налазу чан-
кастог новца Манојла I Комнина током ископавања и на њену констатацију да није нађен ниједан објекат старији од 
Немањиног времена. Међутим, у самом извештају не пише да је нађен у непоремећеном слоју (уп. Ljubinković 1968: 189), 
али се касније, у коначном тумачењу резултата истраживања, каже „уз сам крај темеља у североисточном углу наоса у 
недирнутој земљи“ (Ћоровић-Љубинковић 1981: 95–96).

203  Аутори ове студије, на једном месту закључују да се познија припрата с кулама још не може поуздано датовати (Чанак-
Медић и Бошковић 1986: 15), да би потом изнели претпоставку да је западни део с кулама изграђен непосредно после 
подизања цркве, односно да би редослед градње могао бити и такав, како је најпре изнео и Вуловић, да је Немања, након 
завршетка градње главног дела цркве Светог Николе, обновио Богородичину цркву и убрзо, са истим мајсторима, догра-
дио Светом Николи припрату с кулама на западу (Чанак-Медић и Бошковић 1986: 28; уп. Стричевић 1961: 291); уп. 
Чанак-Медић 1985: 15–16, где пише да су куле Светог Николе Топличког вероватно подигнуте пре кула Ђурђевих ступова, 
тј. пре Немањиног сукоба с браћом 1166. или 1167. године. Мишљење да је Свети Никола у целини био Немањино дело, 
изведено у две градитељске фазе, изнео је и Б. Тодић, ослањајући се, између осталог, и на податак који наводи М. Чанак-
Медић, да постоји сличност у градиву олтарске преграде Богородичине цркве и дозидане спољне припрате на Светом 
Николи са старијим, главним делом ове цркве (Тодић 2016: 496, с нап. 33). Излишно је наводити ко и колико пута је исти-
цао управо разлику у зидању старије цркве и дозидане припрате, што је уосталом очито и на први поглед (в. сл. 7/1–2).

204  Кандић 1978: 9–11, с нап. Говорећи о кулама (пирг, од грчког πύργος, или stlypy), без којих се цркве не могу замислити, 
још је Јиречек навео да су у горњем делу имале звона и малу капелу, као и „тврде“ куле у светогорским манастирима, а да су 
могле бити сазидане испред цркве (Пећ), над вратима нартекса (Жича) или над „манастирским вратима“ (Дечани), одно-
сно лево и десно од њих (Куршумлија, Градац у Чачку, Бијело Поље), као код катедрала на западу (Јиречек 1988а: 224).



романике.205 Међутим, у једној од последњих студија о пореклу и значењу двојних кула на прочељу 
цркава из Немањиног доба, М. Чанак-Медић износи ново становиште, да су оне настале као израз 
настојања да се образује тип српске владарске цркве, а да се њихови узори могу пратити од престонич-
ког (цариградског) модела из Јустинијановог доба до каролиншких и, потом, романских цркава у 
западној архитектури.206 По томе би куле на прочељу Немањиних задужбина у Топлици биле следбени-
це рановизантијских цркава из оближње Јустинијане Приме (Justiniana Primа) и куршумлијског три-
конхоса из 6. века, с кулама на прочељу, које су биле у знатној мери сачуване до 12. века и које су под-
стакле градњу западних здања на другим рашким црквама (Светом Ђорђу у Расу, Светом Петру у 
Бијелом Пољу); то би значило да је обнова триконхоса била прва по реду, што је супротно од дотада-
шњег закључка ауторке о редоследу градње Немањиних цркава у Топлици и о просторном плану Свете 
Богородице, али и од чињенице да није утврђено да су познијим обновама (па и оном из 12. века) обухва-
ћене и куле рановизантијског триконхоса.207 На крају треба закључити да се одређивање времена изград-
ње припрате с кулама доводи непосредно у везу с функцијом коју су куле имале, о чему су мишљења 
такође подељена.

И време подизања пирга, који (по некима, можда) помиње Доментијан, се различито одређује, као 
што је поменуто. По мишљењу појединих истраживача, Доментијан је описао једну од кула испред 
цркве,208 а мој став, као и већег броја аутора, је да се тај податак може односити на кулу-пирг за стано-
вање, што би морао бити велики пирг са северне стране цркве.209

Једно од ретких јасних тумачења, у којем ставови аутора нису подељени кад је реч о цркви Светог 
Николе, тиче се северног параклиса, за који се претпоставља да је касније, најпре у доба краља Милути-
на, дозидан уз северни зид наоса.

Коначно, треба поменути и неке тезе које се тичу важности и функције цркве Светог Николе, а о 
којима извори не говоре. Верује се да се у области Топлице могла налазити Немањина престоница (сто-
лица) – двор,210 највероватније у близини његовог манастира Светог Николе,211 односно Свете Богороди-
це.212 Поједини истраживачи сматрају да би то што је црква Светог Николе првобитно била одређена за 
гробну цркву Стефана Немање могло да оправда њено јединствено просторно решење; потврду за то 
налазе у две чињенице, најпре у томе што је средња црква (Светог арханђела Михаила) у цариградском 
Пантократору, као узор и најближа аналогија за архитектуру Светог Николе, била гробна црква царева из 
комнинске династије, а потом и у томе што у јужном анексу Светог Николе постоји истовремено изграђе-
на зидана гробница, што је разлог више за веровање да је црква била намењена за ктиторов маузолеј.213 
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205  Кораћ 1967: 23–27 (уп. Кораћ 1979: 239); Vulović 1957: 15–16, s nap.; Дероко 1953: 65. И С. Ћурчић сматра да је несумњи-
во византијским, константинопољским обележјима – техници зидања и оригиналном куполастом језгру цркве – супрот-
стављен трeм с два торња, који нема паралеле у византијској архитектури, већ је реч о западним (романичким) изворима 
овог концепта, тако да изглед фасада с две куле није био ни хронолошки ни функционално повезан са оснивањем епи-
скопских центара (Ćurčić 2010: 493), односно да су старије (Ćurčić 1976: 21–22). Новијим истраживањима се показало и 
да звоници которске катедрале нису изграђени заједно с осталим делом храма до 1166. године и да се разликују од запад-
них рашких здања (Чанак-Медић 2000: 191–192, с нап.).

206  Чанак-Медић 2000: 181–197.
207  Чанак-Медић 2000: 188–191, 194–195, с нап.; Чанак-Медић 1985: 15; Чанак-Медић и Бошковић 1986: сл. 4. Уп. нап. 203 

и Зечевић 2014: 290–291, 301–313, 331–334.
208  Чанак-Медић и Бошковић 1986: 15; Чанак-Медић 1985: 12.
209  Стричевић 1961: 292; Mojsilović 1978: 179–185, fig. 8; Нешковић 1984: 8–9 и нап. 38, 136–142.
210  Карић 1887: 760; Радојичић 1962: 208; Јиречек 1988: 149.
211  Vulović 1957: 3.
212  Васић 1928: 14.
213  Чанак-Медић и Бошковић 1986: 28; Шупут 2000: 175, 177 (гробница у Светом Николи је без трагова „да је у њој неко икад 

био сахрањен“).



Сличног су мишљења и други аутори, по којима је Немања, као жупан и господар области Топлице и 
као ктитор ове цркве, имао намеру да се сахрани у гробници у њеном јужном анексу, али је касније, 
када је постао велики жупан и владар Србије, ту одлуку променио, пре или можда током зидања Студе-
нице,214 јер се у исказима његових биографа, као што ће то касније бити обичај у описима заснивања 
владарских задужбина, „нигде изричито не наглашава њена гробна намена“.215
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214  Ћоровић-Љубинковић 1981: 96 и нап. 9, где се наводи да у гробници није било „ни трага од костура“; Поповић 2007: 20; 
Поповић 2019: 358.

215  Поповић 1992, 25. Питање да ли је Немања од самог почетка одредио Студеницу за гробницу или је ту одлуку донео 
касније, у току њеног грађења, Д. Поповић је разматрала и у новијим истраживањима, закључивши да је Немањин ктитор-
ски гроб представљао део првобитне замисли Богородичине цркве и да је истовремен са њеним грађењем, као и да је поја-
ва гробне конструкције испред саркофага у црквама из 13. века (Милешева, Сопоћани, Ариље) заправо резултат угледања 
на студенички прототип, уп. Поповић 2019: 358–369, са старијом литературом.



Почетком друге половине 19. столећа, аустријски дипломата Фон Хан (Johan Georg von Hahn, 1811–1869) 
је оставио прве белешке о стању цркве Светог Николе, наводећи да је знаменита, али веома оштећена, 
подигнута у византијском стилу, с добро одржаним кубетом, затим да је северна кула била порушена 
десетак година пре његовог доласка, да је било старог надгробног камења око цркве, као и да је, поред 
50 муслиманских, у насељу било само 15 хришћанских кућа.216

Прве вести о овој цркви из пера домаћих истраживача односе се на последњу четвртину 19. столе-
ћа. Као учесник ослободилачких ратова у Топлици 1877–1878. године, у свом рукопису који сведочи о 
тим догађајима, Димитрије Мита Петровић је изнео кратка запажања о Немањиним задужбинама у 
Куршумлији на крају дугог периода турске окупације. Осим податка да су положај Куршум-косе, са 
остацима Светог Николе северно од вароши, Турци запосели утврдивши га јаким и високим пешадиј-
ским заклоном, у обиласку цркве по првом заузећу града децембра 1877, он је записао да је јужна кула 
с видљивим фрескама била неоштећена, да се кубе и околни зидови под њим држе иако је северна стра-
на цркве била порушена.217 Ту је приложио репродукцију изгубљене скице сликара Стевана Тодорови-
ћа, на којој је приказана варош Куршумлија после ослобођења 1878. године; Свети Никола је у првом 
плану, па изгледа као да има кров и над централним кубетом и северном кулом (сл. 8).218 Међутим, 
неку годину касније, по службеном задатку путујући оновременом Новом Србијом, Мита Ракић је међу 
старинама на овом подручју забележио и цркву Светог Николе, која је „кажу била покривена оловом“, 
износећи прве детаљније информације о њеној величини и изгледу.219 Он казује и да су је 30 година 
раније (око 1850, прим. Е. З.), на Свету Тројицу, порушили неки Суљ Крвеш из Ниша и Мула Халил, 
тражећи паре; потом, да су Арнаути одатле вадили циглу и камење за градњу мејтепа у Куршумлији, а 
да су у борбама 1878. порушени „с једне стране кубе на олтару“ и сва „лађа између олтара и пиргова, те 
отуд зидане пекарнице и друго које шта за војску“.220 Као занимљивост треба навести да је, пре њега, 
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216  Hahn 1868: 50.
217  Петровић 1979: 89.
218  Петровић 1979: 89. Цртеж је репродукован на великом илустрованом календару Орао за 1882. годину; уп. Кусовац и др. 

2002: 50, 245 и сл. под бр. 17; Вуловић 1978а: сл. 1.
219  Ракић 1880: 16–17. Једна четвртаста кула је „читава“, а друга, северна, је „срушена пре тридесет година“ (Ракић 1880: 16).

Историјат истраживања
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Милош С. Милојевић, путујући кроз Дибарску нахију „старе (праве) Србије“, прочитао препис натписа 
у три реда, с „надвратног камена“ рушевине цркве Светог Николе, по коме је она зидана QCM, тј. 6140, 
односно 632. године по Христу, мада и сам каже да за његову поузданост не може јемчити.221 Потом је 
Милан Ђ. Милићевић, уз белешку о томе како је градња Светог Николе била повод унутрашњег рата 
између Немање и његове браће, и уз опис готово целе очуване цркве с проваљеним кубетом, пробије-
ним десним зидом и обореним левим ступом (северна кула на спољној припрати, прим. Е. З), навео и 
податке о копању унутар северне капеле; наиме, на Милићевићеву молбу, капетан Лазар Чизмић је 
„снимио“ записе са три гробне плоче у патосу цркве и саопштио му да је том приликом нашао зидове 
призиданог параклиса, које је очистио од рушевине и копао унутар њих.222

У једном од својих првих саопштења о истраживањима српских сакралних споменика, Михаило 
Валтровић је 1878. године у Бечу изнео запажања о цркви (Светог Николе) у Куршумлији, као о грађеви-
ни чија архитектура не показује да је она била „принципијелни и делотворни фактор у српској црквеној 
архитектури“.223 Цркву је потом обишао и снимио заједно с Драгутином Милутиновићем; у извештају 
Уметничком одбору Српског ученог друштва изнели су недоумицу у погледу идентификације Немањиних 

220  Ракић 1880: 19.
221  Милојевић 1871: 118. Наводи га посредством снимка, уз коментар да „натписа, веле још има, али се нису могли снимити“.
222  Милићевић 1884: 358 и нап. 1.
223  Валтровић и Милутиновић 2007: 158–159, скица на стр. 173.

Слика 8. Из нових ослобођених крајева у Србији: варош Куршумлија, по акварелу проф. Стеве Тодоровића 
(према: Орао. Велики илустровани календар за годину 1882: 47–48) 



задужбина, питајући се да ли рушевине с очуваним иконостасом можда представљају цркву Светог 
Николе у Топлици, за коју Свети Сава вели да ју је Немања подигао близу Свете Богородице.224 Убрзо се 
Валтровић исправио, бележећи да су од Светог Николе очувани део с кубетом и „јужна од двеју кула на 
негдашњем западном улазу“. Он је опет истицао њен јединствен облик, какав ниједна црква после ње 
није имала.225

Опис српских споменика у Куршумлији, управи Српског археолошког друштва послао је Михаило 
Ризнић, учитељ и члан повереник Друштва.226 Насупрот малом насељу Куршумлији, месту „које је 
јамачно било део Немањине вароши Топлице“, он је доста детаљно описао простор на коме се налази 
Свети Никола, најбоље очувана црква у том крају. Приче мештана и многе рушевине објеката дуж реке 
Топлице, југоисточно од цркве, навеле су га ипак на помисао да се управо на њеној левој обали налази-
ла права варош, а да су на месту данашње Куршумлије била утврђења. Једино је он помињао два четво-
ространа стуба која су носила кров пред тремом између кула.227 Осим тога, он казује да је црква била 
претворена у џамију, наводећи причу старца Фазлије Ђекића, по којој она није дуго трајала јер је у њу 
ударио гром, пробио најпре кубе, а „Турци је од тада батале, али је нико не смеде дирати.“ До ослобође-
ња, црква је била у рушевинама, сведочи Ризнић, али је тада очишћена, мада су спољни зидови и даље 
били засути шутом.228

У обимној грађи коју је Владимир Карић, српски географ и дипломата, објавио 1887. године под 
насловом Србија, опис земље, народа и државе, налазимо и приказ Куршумлије – Топлице с црквом Светог 
Николе, њеним кубетом, које се одржало, иако проваљено, с два торња испред улаза, од којих је десни 
очуван у прилично великој висини, илустрован скицом сачињеном према фотографији (сл. 9).229 Беле-
шке Тихомира Ђорђевића, настале на путу уз Топлицу 1895. године, садрже неколико корисних по датака 
о старинама у Куршумлији и њеној околини. Остаци зидова, налази римских опека и бакарних новчића 
у данашњој вароши навели су га на заључак да се Куршумлија простире на месту некадашњег римског 
насеља.230 У рушевинама Светог Николе нашао је неколико опека с рељефним ознакама, а у самој 
цркви три камене надгробне плоче и „у зиду пред црквином“ циглу с натписима, које је објавио.231

Посебно значајне белешке о овом крају, па и о куршумлијским црквама, оставио је Феликс Каниц 
(Felix Philipp Kanitz, 1829–1904), чувени аустроугарски археолог, етнограф, путописац и илустратор 
(сл. 10), крећући се новом трасом пута која је од Прокупља, преко Доњег Плочника, водила долином 
Топлице ка Куршумлији. Он је сматрао да се црква Светог Николе налази на месту каструма или јаке 
стражарске куле римског Ad Fines-а, формираног на супротној обали Топлице, будући да је тамо открио 
остатке бедема и мноштво римских опека.232 Његово казивање о инжењеру Кучинском, који је вршио 
ископавања у источном делу цркве, при чему није наишао на темеље римског храма, како се очекивало, 
указује, између осталог, на пажњу коју је ова грађевина изазивала код појединаца. У објекту подигнутом 
над остацима северне куле, која је 45 година раније била срушена ударом грома, у то време су вршени 
обреди крштења и венчања, док је зидове нартекса и јужног параклиса затекао урушене до темеља. 
Каниц помиње и профилисану камену плочу и, уз њу, отварану гробницу у северном параклису, затим 
гробне плоче у наосу, као и податак да су Турци, током надирања аустријске војске, оловне кровове пре-
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224  Милутиновић и Валтровић 1880: 460.
225  Валтровић 1889: 21.
226  Ризнић 1884: 145–149.
227  Ризнић 1884: 145–146.
228  Ризнић 1884: 148–149.
229  Карић 1887: 760–762.
230  Ђорђевић 1896: 60.
231  Ђорђевић 1896: 64–65.
232  Каниц 1985: 306–307 и даље.



тапали у куршуме, а да су Арнаути, кратко време пре ослобођења 1878. године, олтарни део делимично 
разрушили и само је ангажовањем нишког епископа Виктора спречено разарање целе цркве.233

Први заштитни радови на Светом Николи, које су предузели сарадници Народног музеја у Београ-
ду, изведени су 1910. године, када су над његовом рушевином постављене привремене кровне кон-
струкције. Оне су обухватиле читаве просторе централног и олтарског дела цркве, западног травеја, 
односно унутрашње припрате, јужног вестибила и јужне куле (сл. 11). Десет година касније, према Б. 
Вуловићу, на остацима зидова северне куле назидан је бондручни објекат.234 Тек после Другог светског 
рата (1948), планом Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије, предвиђена је 
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233  Каниц 1985: 309, 311.
234  Вуловић 1953: 53, 55. Податак о дизању ове „неугледне“ бондручне зграде 1920. године, без његовог порекла, као и о 

њеном каснијем уклањању, Вуловић понавља више пута (Вуловић 1956: 64; Vulović 1957: 20), док М. Ћоровић-Љубинко-
вић, у дневнику из 1968, говори о њеном подизању 1919/20, али и о рушењу у Другом светском рату. Међутим, снимак 
који показује изглед цркве без заштитних кровова постављених 1910. године (Vulović 1957: sl. 1), идентичан изгледу са 
стаклених плоча (у монографији сл. 50 и 52), на којима се овај објекат види, указује на то да је већ 1910. године постојао. 
Под сл. 52, која је приказана и у монографији о архитектури Немањиног доба, је потпис: стање 1915. године, што потвр-
ђује мој закључак (Чанак-Медић и Бошковић 1986: сл. 21), а ту је и запостављен, много старији поменути податак Ф. 
Каница, о „кућици у којој се обављају обред венчања и крштења“, подигнутој над остацима северног торња (Каниц 1985: 
309).

Слика 9. Црква Светог Николе пре 1887. године (према: Карић 1887: 762) 
Слика 10. Црква Светог Николе у другој половини 19. века (према: Каниц 1985: 310)
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Слика 11. Црква Светог Николе, изглед са заштитним крововима до 1948. године 
Слика 12. Црква Светог Николе после првих конзерваторских радова 1955. године



конзервација неколико грађевина код Куршумлије, међу којима и цркве Светог Николе. Конзерваторски 
радови су изведени под руководством Бранислава Вуловића, тадашњег апсолвента архитектуре, уз 
инструкције проф. Ђурђа Бошковића. Нешто касније, Вуловић је објавио извештај и резултате ових 
интервенција.235 Том приликом су уклоњене заштитне конструкције изнад јужног параклиса и запад-
ног травеја, као и бондручара подигнута на остацима зидова северне куле. Заштитни кров изнад куполе 
склоњен је тек 1951. године, а изнад јужне куле је задржан ради очувања живописа (сл. 12). У шуту око 
цркве тада је пронађен већи број предмета различите намене, који припадају црквеном мобилијару или 
су овде донети с других места. Према подацима са скица заведених 1948. и оних уз инвентарисане 
предмете, те године је копан канал за воду према електричној централи, западно од цркве (уцртан и на 
скици из 1951. године, в. сл. 13), затим канал с неком јамом, 250 м североисточно и северно, као и дре-
нажни канал северозападно од ње, у којима је налажена керамика.236

Архитектонска испитивања Светог Николе одвијала су се и у периодима од 1964. до 1965. године, 
када је вршена конструктивно-статичка асанација централног дела грађевине, још док је Народни музеј у 
Нишу био носилац посла, и од 1967. до 1978, такође под руководством Б. Вуловића, када је, по оснивању, 
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235  Вуловић 1953: 51–57; Вуловић 1956: 64–66.
236  Скице 15, 31–33 и 35/1948 (ЗЗЗСКН). Део тих налаза заведен је у инвентар средњовековних збирки НМБ.

Слика 13. Ситуациони план терена с црквом Светог Николе 1951. године



Завод за заштиту споменика културе Ниш преузео бригу о њему.237 Последњи обимни конзерваторско-
-рестаураторски захвати на самој цркви изведени су 1987. године, према пројекту Завода за заштиту спо-
меника културе Ниш, којим је планиран завршетак обнове егзонартекса и северне куле, уз санационе 
радове на отклањању оштећења насталих од последњих конзерваторских интервенција.238

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Када је Завод за заштиту споменика културе Ниш 1967. године покренуо пројекат систематских радова 
на конзервацији и презентацији комплекса цркве Светог Николе, одлучено је да се они наставе уз неоп-
ходна археолошка истраживања и помоћ стручњака Народног музеја у Београду, који је и започео прва 
заштитна испитивања давне 1910. године.239 Током прве две године (1967–1968), ова сарадња се огле-
дала само у прихватању да др М. Ћоровић-Љубинковић, кустос Музеја, руководи археолошким радови-
ма, који су обављани упоредо и у оквиру финансирања пројекта конзервације и презентације комплек-
са. Како су резултати дотадашњих истраживања указали на неопходност њиховог наставка и потребу 
извођења систематских археолошких ископавања већег обима, Народни музеј у Београду је од 1969. 
године конкурисао за добијање засебних средстава у Републичком фонду за унапређивање културних 
делатности при Републичкој заједници културе. Од почетка истраживања екипу су чинили стручњаци 
Завода за заштиту споменика културе Ниш, Народног музеја у Београду и Народног музеја у Нишу.240 
Од 1971. средства су тражена од Републичке заједнице за научни рад, која је наредних година финанси-
рала Пројекат истраживачких радова и систематских ископавања на комплексима Немањиних цркава 
Св. Николе и Св. Богородице код Куршумлије. Резултате из само првих неколико година теренског рада, 
у виду кратких извештаја, М. Ћоровић-Љубинковић је успела готово редовно да објављује у Археолошком 
прегледу.241 На Византолошком конгресу у Атини 1976. године, она је поднела реферат о фрескама из 
јужне куле цркве Светог Николе, на основу њиховог делимичног чишћења.242 Последњи, уједно нај-
обим нији текст, са ширим тумачењем грађе из обе Немањине цркве, М. Ћоровић-Љубинковић је обја-
вила након завршетка истраживања, у локалном часопису за културу, књижевност и друштвени живот 
Топлице, у коме је евидентно ревидирала своје раније тезе и тумачења.243 Вероватно су обим послова 
на сређивању материјала и његова количина, која се увећавала сразмерно дужини трајања пројекта, 
онемогућили истраживаче да и даље публикују резултате археолошких ископавања. О једном делу тих 
послова (комплетирање теренске документације, израда теренске фото-документације и фотографија 
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237  За период 1964–1965. године, један део документације налази се у архиви ЗЗЗСКН, као и за период од 1970. до 1978. 
године (уп. Чанак-Медић и Бошковић 1986: 18; Вуловић 1978а: 174). У то време, у потпуности су обновљени централни 
део цркве и олтарски простор, западни травеј, северни параклис и јужна кула, а делимично и северна кула и припрата, а 
тамо где није било сигурних података за рестаурацију, као за егзонартекс, примењена је само конзервација (Вуловић 
1978: 17; Вуловић 1978а: 173–174).

238  Руководилац пројекта је био М. Вељковић, а одговорни конзерватор-пројектант др Б. Вуловић.
239  Споразумом о научној и пословној сарадњи, археолошким радовима је руководила др Мирјана Ћоровић-Љубинковић, а 

конзерваторским др Бранислав Вуловић. Готово комплетну техничку и писану теренску документацију, архитектонску и 
археолошку, поседује ЗЗЗСКН. У документацији архиве и АЗПСВ (бр. 650/1973) чува се веома мали део преписке и 
теренске документације, тј. њихове копије само за поједине године. Копије мањег дела документације налазе се и у власни-
штву НМН, као и у архиви РЗЗЗСК.

240  Археолози-конзерватори Љ. Поповић и Д. Максимовић (ЗЗЗСКН), кустос Г. Томић (НМБ) и тадашњи кустос Б. Дељанин 
(НМН), уз помоћ дипломаца и студената архитектуре, историје уметности и археологије. У кампањи 1975. године, екипи 
се током последњих десет дана придружила и Г. Марјановић-Вујовић, тада виши кустос НМБ.

241  Ljubinković 1968: 188–192; Ćorović-Ljubinković 1972: 121–125; Ljubinković 1973: 121–122; Ljubinković 1974: 156–157.
242  Ćorović-Ljubinković 1981: 353–358.
243  Ћоровић-Љубинковић 1981: 93–109.



покретних налаза за обраду, преглед свих налаза и одабир за конзервацију) сведоче сачувана документа, 
из којих је јасно да многи од њих нису реализовани. Године 1979, стални сарадник и учесник теренских 
радова 1975. и 1976, др Живојин Гавриловић, антрополог и професор Универзитета у Новом Саду, 
обрађивао је антрополошки материјал, али ми није познато да је објавио резултате свог рада. Системат-
ска археолошка ископавања овог комплекса су, с прекидом 1979, вршена све до 1980. године, када су 
окончана.

Да ли је пре подизања Светог Николе, у окружењу манастирског комплекса постојало насеље које 
је, на неки начин, могло да услови и образовање епископије, било је нерешено питање због кога су запо-
чета истраживања и на простору изван некрополе, северно од цркве, где су уочени трагови стамбеног 
хоризонта. Краткотрајно ископавање системом сонди, на овом потесу, убележеном у катастру под нази-
вом Шанац, спроведено је 1976. године, у оквиру програма с посебном темом Насеље Немањиног време-
на у Топлици. У њему су сарађивали стручњаци Народног музеја у Београду и Завода за заштиту споме-
ника културе Ниш, а резултати су објављени у форми кратког извештаја.244 Вероватно су ти радови 
иницирали покретање пројекта Српске академије наука и уметности, с називом Топлица у средњем веку, 
под руководством др Гордане Марјановић-Вујовић. Тако је, током септембра 1984. и маја 1985. године, 
у трајању од по 15 дана, обављено рекогносцирање с убицирањем средњовековних споменика у општи-
нама Куршумлија и Прокупље, а затим и 2004. године, у организацији Народног музеја Топлице.245 
Иако је у међувремену било иницијатива да се комплекси Немањиних цркава у Куршумлији археоло-
шки истраже,246 то је донекле реализовано тек августа 2011. године. Наиме, Завод за заштиту спомени-
ка културе Ниш сачинио је пројекат истраживања за потребе обнове обухватног бедема, уз извођење 
нивелације југоисточног дела порте, и то на простору јужно и источно од цркве, унутар садашње цркве-
не порте, у оквиру којег су извршена ископавања сондажног карактера и терен је геодетски снимљен.247 
Током реализације вишегодишњег пројекта Народног музеја у Београду, под називом Археолошко 
наслеђе Куршумлије, у 2015. години су обављена последња археолошка истраживања, тј. мања ревизио-
на ископавања изван ограде данашње порте, којима су утврђене тачне позиције сонде 3/1976 и остатака 
објекта откривеног у првој кампањи на потесу Шанац (сл. 14).248

Коначно, треба поменути да су на данашњем ограђеном простору око цркве, у више наврата врше-
ни ископи и нивелације терена за потребе дренаже, постављања осветљења и презентације комплекса, у 
које нисам имала увид. С друге стране, 2015. године реализован је пројекат извођења геофизичких 
истражних радова недеструктивним методама у комплексу манастира с ближом околином, који су ука-
зали на могућност допунских археолошких ископавања на локалитету.249

Од разноврсног археолошког материјала откривеног током вишегодишњих систематских ископа-
вања, свега петнаестак примерака накита је објављено у каталогу изложбе Накит на тлу Србије, коју је 
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244  Marjanović-Vujović i Deljanin 1976: 133–135. Како нема извештаја и других писаних и материјалних трагова о наставку 
планираних ископавања, претпостављам да она нису реализована.

245  Необјављена грађа, према саопштењу Ј. Кузмановић-Цветковић, археолога НМТ.
246  Пројекат ЗЗЗСКН за извођење конзерваторско-рестаураторских радова 2008, с циљем заштите и презентације Немањи-

них цркава, у сарадњи с НМБ (предлог за додатне ревизионе археолошке радове сачинили су мр Е. Зечевић и мр С. Фида-
новски), није одобрен ни реализован.

247  Увид у радове током два дана боравка на локалитету, у својству стручног консултанта, омогућен ми је у договору с Ј. 
Кузмановић-Цветковић, руководиоцем радова (НМТ), и Т. Чершковим (ЗЗЗСКН), којима захваљујем на могућности 
коришћења теренске документације.

248  Пројекат рекогносцирања са сондирањем, на територији општине Куршумлија реализује се у сарадњи с Народним музе-
јом Топлице у Прокупљу, од 2013. године, средствима Министарства културе и информисања РС и уз помоћ и подршку 
локалне самоуправе, а пре свега А.Д. Планинка из Куршумлије.

249  Електромагнетне (ЕМ) и георадарске радове (ГПР) извело је предузеће ГЕО ЗС из Београда, на иницијативу ЈП Дирекци-
ја за изградњу, планирање и пројектовање, урбанизам и стамбене послове општине Куршумлија (в. сл. 204). У реализаци-
ји, планирању и анализи добијених снимака учествовала сам у својству консултанта и надзора.
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Слика 14. Ситуациони план манастира с реконструисаном квадратном мрежом, ознакама свих објеката 
откривених у истраживањима 1967–1980. и положајем сонди из 1976, 2011. и 2015. године
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Народни музеј у Београду приредио 1982. године.250 Неки од њих, они најрепрезентативнији, као и 
неколико предмета друге намене, нашли су своје место у приказима богатог уметничког наслеђа на тлу 
средњовековне српске државе, док су само поједини предмети за свакодневну употребу (грнчарија 
осликана енгобом) и остаци фреско-живописа из јужне куле били тема посебних кратких студија чији 
је аутор М. Ћоровић-Љубинковић.251 Покретни археолошки материјал, који броји на десетине хиљада 
комада, једним делом расут, до сада је углавном био необрађен и непознат стручној и научној јавности, 
а многи налази су, нажалост, изгубљени за сва времена.

Етапе истраживања 1967–1980. године
Систематским археолошким истраживањима комплекса манастира Светог Николе, у целини је испита-
на унутрашњост цркве и манастирских објеката, а у знатној мери и простор ван њих, с многим гробови-
ма и остацима оградних зидова. Будући да су откривени скромно очувани делови обухватних зидова, 
траса пружања манастирског обзиђа је остала прилично недефинисана. Делимична ископавања су оба-
вљена и ван порте, на падини с њене северне стране (Шанац), где је утврђен насеобински хоризонт, али 
она, нажалост, нису окончана. Расположива теренска и остала документација омогућила је реконструк-
цију истраживања у погледу затеченог стања локалитета и припремних радова који су им претходили, 
као и тока и методологије ископавања у оквиру годишњих кампања, које ће (само) на овом месту бити 
представљене с унетим теренским ознакама квадрата и објеката.

Прве, 1967. године (сл. 15), археолошки је испитана цела црква, а делимично је откопана и велика 
правоугаона зграда западно од ње, обележена као „зграда А“ (у даљем тексту: млађа трпезарија), и уну-
тар ње јама 1 и огњиште 1.252 Архитектуру цркве допуњују два новооткривена анекса уз спољне зидове 
егзонартекса, за која се до ових истраживања није знало. Откривено је укупно 88 гробова (бр. 1–88), пет 
зиданих гробница и два гроба означена као V и G (антички ?), затим више јама с различитим садржајем 
(I–VI) и огњишта (2–4). Налази одвојени у инвентар су заведени под бр. 1–108.

Током следеће, 1968. године (сл. 16)253 довршени су радови у спољној припрати и у појединим сон-
дама око цркве, односно на простору између кула, где су констатоване две јаме (2 и 3), и испред северне 
куле, где су били остаци зграде коју су истраживачи назвали „нова капела“ (квадрати Д11 и 16, источни 
део квадрата Г15 и 20), затим на простору између северне куле и северне капеле, у квадратима Д7 и 12, 
и између јужне куле и јужног анекса, у квадратима Д22–23. Копано је и јужно, у квадратима Ж1–3, где 
су откривани гробови. Обновљена је квадратна мрежа која је, судећи према подацима из дневника, обу-
хватала само простор око цркве. Завршено је истраживање млађе трпезарије западно од цркве (у ква-
дратима Г11, 16, 21 и З11, 16), када је установљено да она једним делом лежи преко неке старије грађе-
вине. Рађено је и у сондама западно од цркве, у квадратима Г14–15 и Д11, где је било гробова. Започети 
су радови на откривању зграде северозападно од цркве, у квадратима Ј4, 7–9, 12–14, 16–17, 21, назване 
касније и „епископском палатом“, а у почетку означене као „западна“ или „Б“ и „источна“ или „Ц згра-
да” на северу (у даљем тексту: палата; сл. 17; в. сл. 118). Откривени су темељи пирга (квадрати И1–2 и 
Д1–2) и гробови обележени бројевима од 89 до 234. У теренском инвентару се надовезују бројеви из 
претходне године, од 109 до 276.
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250  Јевтовић 1982: 73–75, кат. 454–468 (данас располажемо већим бројем тада изложених предмета, док за друге постоје 
сачуване само црно-беле фотографије, архива НМБ).

251  Ćorović-Ljubinković 1974: 27–36; Ćorović-Ljubinković 1981: 353–358.
252  Радови су обављени од 23. 7. до 22. 8. 1967. године. У материјалу из те године, који је сачуван до данас, недостају сви 

керамички предмети и део ситних налаза, пре свега новац. У дневнику се не помиње материјал издвојен у систематску 
збирку.

253  Радови су изведени од 16. 7. до 10. 8. 1968. године. Од налаза из теренског инвентара, данас недостаје грнчарија, али и 
део ситних налаза. Нема такође помена о материјалу одвојеном у систематску збирку.
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Слика 17.  
Откопавање зграде палате 
1968. године,  
поглед са североистока

Слика 15. Истраживане површине 1967. године (реконструкција)
Слика 16. Истраживане површине 1968. године (реконструкција)
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Слика 20.  
Положај сонди I и I2/1970, 
поглед с југозапада 

Слика 18. Истраживане површине 1969. године (реконструкција)
Слика 19. Истраживане површине 1970. године (реконструкција)
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Слика 21. Шира ситуација с манастирским објектима откривеним до 1971. године
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У 1969. години је настављено истраживање палате254 (у квадратима Ј4–5, 8–13, 15, 17–18, 20–24 и 
А3–4) и извршене су конзерваторске интервенције на њеним зидовима (сл. 18). Тада је и сондажно про-
веравана средњовековна нивелета терена, због чега су скидани млађи стерилни слојеви, а да би се утвр-
дио однос између „зградe А“ (млађе трпезарије), „зграда Б“ и „Ц“ (палате) и пирга, постављено је пет 
сонди на простору између њих. Како нигде нису биле уцртане, њихов положај је, према опису, прибли-
жно одређен: сонда 1 има правац пружања север–југ, тј. од улазног дела између просторија Б и Ц до 
западне стране пирга; сонда 2, правца исток–запад, копана је од осовине цркве (од северозападног угла 
прошлогодишње сонде на простору међу кулама) ка источном зиду млађе трпезарије; сонда 3 повезује 
северозападни угао северне куле и североисточни угао ове зграде; сонда 4, полазећи од североисточног 
угла млађе трпезарије, спаја се са сондом 5 пред западним зидом просторије Б, а сонда 5 повезује јужни 
профил проширене сонде испред просторије Б с дренажним каналом и сондом 4. Према дневнику, 
отворена је и сонда која заправо представља проширен и продубљен прошлогодишњи дренажни канал 
који се протеже од северозападног угла пирга према западу, до зграде млађе трпезарије. Обављене су и 
многе архитектонско-конзерваторске интервенције на цркви. Истражена су свега два гроба, бр. 235а и 
236б, док су у теренски инвентар уписани предмети под бројевима од 277 до 469.

Кампањом 1970. године255 се радило с већом откопном површином само између млађе трпезарије 
и западне стране палате, у квадратима Г, Г–Г и А, А–А (сл. 19–20; уп. сл. 117). Тај простор је обухваћен 
једном сондом у облику трапеза, димензија 20 х 13,1 х 7 х 6,30 м, која је потом проширивана (радило се 
у квадратима Г1, 6, 16, Г–Г5, 10, 14, 15, А20, 21 и А–А16, 20, 25). Гробова није било, а на здравицу се 
наилазило на дубини од приближно 70 цм. Помињу се и низови камена који припадају различитим 
конструкцијама, од којих су поједини третирани као обухватни зидови манастира (у квадрату Г–Г5), 
као и јама 4, са „сахрањеним“ грађевинским и другим материјалом, која је пресекла зидове обзиђа. У 
инвентар су издвојени налази под бројевима 470–490. Из ове кампање потиче једини план шире ситуа-
ције, с положајем цркве и објеката откривених током претходних година, из кога се могу сагледати и 
радови на санацији и уређењу веће површине око цркве (сл. 21).

Године 1971. (сл. 22)256 се ископавање углавном одвијало северно од палате, до висине врата која 
воде из зграде, при чему је цео њен северни, тј. спољни зид погрешно третиран као обухватни. Копало 
се око накнадно призидане просторије Ф, а са спољне стране северног зида палате откривени су јама 
5 и пепелиште 5а (квадрати Ј16, 21). Истовремено су јужно од цркве постављене три конзерваторске 
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254  Рађено је од 8. до 29. 9. 1969. године. Квадратна мрежа, на делу комплекса који је те године истраживан, постављена је 
тек 20. септембра. На почетку ископавања, као што је поменуто, тзв. епископска палата је означена као „зграда Б“ 
(констатован је најпре њен западни део), а одмах потом истражене просторије источно од ње третиране су као „зграда Ц“. 
У току радова се показало да је реч о више просторија (означаваних поступно, словима од Б до Ф) које чине један већи 
објекат и, све до дефинитивног откривања зграде, оне су ископаване у оквиру сонди, односно као просторије чији је поло-
жај одређиван према „згради Б“ и „Ц“ (северно, јужно, испред и сл.). Нажалост, изостало је и означавање зидова бројеви-
ма, што би донекле олакшало праћење тока и места радова, а посебну тешкоћу је представљала идентификација „обухват-
них зидова“ (готово сви делови спољних зидова зграде су тако називани, a у почетку су поједини, нпр. јужни зид зграде, и 
одбрамбеним зидовима!). У материјалу сачуваном до данас недостаје мањи део керамике и ситних налаза, али постоји и 
већи број кеса са студијским материјалом (од укупног броја кеса које се воде под бр. 271–426), који у дневнику, иначе, 
није навођен.

255  Ископавања су спроведена од 29. 7. до 8. 8. 1970. године. У односу на претходне године, било је измена у обележавању 
квадрата и бројева унутар мањих квадрата, које се тешко могу пратити због неуклапања приликом навођења положаја 
зидова, сонди и њихове оријентације. Од малог броја налаза у теренском инвентару, данас недостају четири предмета, 
док је студијски материјал (кесе 427–442) сачуван готово у целини.

256  Радови су изведени од 30. 9. до 13. 10. 1971. године. Тада откривени гробови обележени су бројевима од 1 до 12, тј. не наста-
вљају се на бројеве из претходне године, као ни бројеви инвентара. Бројеви мањих квадрата у квадрату Ј не иду истим 
редоследом као претходних година. Пронашла сам и идентификовала већи део налаза из теренског материјала и студијске 
збирке (кесе бр. 1–72).
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Слика 22.  
Истраживане површине  
1971. године (реконструкција)
Слика 23.  
Положај сонде 1/1971  
и откривање јужног обзиђа VI,  
поглед са запада 
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Слика 24.  
Истраживане површине  
1972. године (реконструкција)
Слика 25.  
Ископавања на простору око пирга  
1972. године, поглед с југа 



контролне сонде (сонде 1–3), када је нађен део јужног манастирског обзиђа (сл. 23), и три северно 
(сонде 4–7), које су показале да се стерилни нанос земље, која се вековима спирала с брега изнад цркве, 
простире целом површином северне стране комплекса, као што је још раније уочено у његовом западном 
делу. Као и на северу, и на југу се у овим сондама копало до старије нивелете, тј. до појаве надгробних 
плоча. Североисточно од цркве су истраживани бунар и два нивоа плочника око његовог четвороугаоног 
отвора. Откривени гробови означени су поново бројевима од 1 до 12, а налази издвојени у инвентар 
добили су нове бројеве од 1 до 67.

Следеће, 1972. године257 истраживање је обављано само на простору северно од цркве, око пирга, 
где су констатовани јама 6 и огњиште 5, као и између њега и палате, где се налазила траса средњове-
ковне стазе (сл. 24–25; в. сл. 92). Постављена је квадратна мрежа источно (у квадратима Д2–5, И2–5) и 
северно од пирга (квадрати И6–7, 11 и Ј11–12), која се уклапала у постојећу. Откривени гробови обеле-
жени су бројевима од 235 до 315. Приликом уређења паркинг-простора на прилазу цркви, источно од 
споменика ослободиоцима из Другог светског рата, нађена је ранохришћанска гробница (б. б.), али и 
гробови с касноантичке некрополе, обележени са Х1–5, негде на јужној страни порте, у контролној 
сонди испред зида неког објекта. Конзервиран је део јужног обухватног зида порте и копано је између 
њега и рановизантијске гробнице са сводом (VI), где су уочени зидови објекта с огњиштем 6. Покушано 
је чишћење бунара. Теренски инвентар је заведен под посебним бројевима од 1 до 62.
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257  Истраживања су обављена у кратком периоду, од 17. 7. до 2. 8. 1972. године. До данас се ушло у траг малом делу инвентара, 
а недостаје цео студијски материјал, издвојен у 69 кеса.

Слика 26. Истраживане површине 1973. године (реконструкција)
Слика 27. Истраживане површине 1974. године (реконструкција)



Током 1973. године (сл. 26)258 се поново копало испред фасадног зида палате, дуж целог зида у 
његовом наставку ка североистоку, као и дуж њеног бочног, северног зида (квадрати Ј5, 9–10, 13–14, 
16–18, 21–22, А18–19, 24–25 и Љ20). Испитани су пепелиште у квадрату Ј21 и јама 7 уз фасадни зид 
палате, а пред степеништем новог улаза код просторије Ф и два нивоа калдрме с огњиштем 7 између 
њих. Истовремено је настављено истраживање бунара североисточно од цркве и простора око северне 
куле, због њене конзервације. Откривеним гробовима дати су бројеви од 316 до 320, а испитан је и оста-
так раније откопаног скелета у гробу 2/73. За инвентар, од бр. 63 до 83, углавном је издвојена керамика.

У 1974. години (сл. 27)259 ископавање је вршено у квадратима око источног дела цркве, као и на 
простору северно од наоса и олтара, а источно од дозидане северне капеле (квадрати Д14–15). У квадрату 
Д25, уз зидове цркве откривени су гробови, а даље, с њене јужне стране, копало се „јужном сондом“ кроз 
квадрате Ж3–4, 9, 14, 19–20, на линији од јужног анекса цркве ка јужном обујмном зиду, с гробовима и 
остацима малтерне подлоге неке зграде. Западно, тј. југозападно од цркве копан је уски ров паралелно с 
јужним зидом млађе трпезарије на западу, у квадратима Е2, 6 и Г23 (сл. 28). Откривени гробови обележе-
ни су бројевима од 321 до 346, а налази, већином керамике, инвентарисани су бројевима од 84 до 110.
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258  Ископавања су трајала од 11. до 25. 7. 1973. године. Истовремено је на конзервацији радила и екипа Б. Вуловића. Судећи 
по набрајању квадрата испред палате, где је тражен трем, може се закључити да су опет извршене измене у редоследу 
бројева квадрата у односу на 1971. годину и пре тога. Сачувани су већина инвентара и пола материјала из студијске збирке, 
издвојеног у кесе бр. 70–146.

259  Ископавања су изведена од 30. 7. до 16. 8. 1974. Готово сав материјал из студијске збирке је сачуван (кесе бр. 147–173).

Слика 28.  
Положај сонде 3/1974, 
поглед с југозапада 



Наредне, 1975. године (сл. 29)260 је настављено откривање гробова у новим квадратима северно 
(квадрати Д6, 8–10), северозападно (квадрат Г10, где је пражњена и јама 9) и западно од цркве (квадра-
ти Г19, 24–25 и касноантичке гробнице II и III), као и источно од палате (квадрати Б3, 6–8, 12–13, 
А10). Констатоване су малтерна површина с каменом и јама 8 уз њу (квадрати Б7–8), као и део полуу-
копаног бондрук објекта у квадрату Б3 (кућа 1). Претходно, у северном делу порте, источно од пирга и 
палате, механизацијом је скидан слој „чистог наноса“ у дебљини од 70 цм. На југу се копало у новим 
квадратима (Ж4–5, 18–20), у којима су откривени гробови из хоризоната од касне антике (гробница I у 
квадратима Ж19–20 и гробница IV у квадрату Ж19) до новијег доба. На истом простору је испитивана 
малтерна подлога неког млађег објекта „лаке конструкције“, као и остаци старијег оградног зида и 
објекта (јужна зграда ?) уз њега. Истражени су гробови од бр. 347 до 525, а део откривеног материјала је 
издвојен у теренски инвентар од бр. 111 до 296.

Године 1976. (сл. 30)261 је рађено на југу, у квадратима Ж8–9, 13–14, где су откривени гробови и 
јама 10. Констатовано је да су делови зграде „лаке конструкције“, уочени током претходних година, 
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260  Радило се месец дана, од 15. 7. до 16. 8. 1975. године. Измене у положају, као и у ознакама и бројевима квадрата мреже 
односе се на квадрате А и Б. Од инвентара је сачуван већи број ситних налаза, као и мањи део керамике. Данас је распо-
ложива већа количина материјала издвојеног у студијску збирку (кесе бр. 174–283).

261  Ископавања су реализована од 12. 7. до 10. 8. 1976. године. У односу на претходну годину, положај квадрата Б и И је изме-
њен. Од материјала издвојеног за инвентар сачувана је половина ситних налаза, за разлику од керамике, од које има свега 
неколико уломака, док је систематску збирку чинио већином очувани материјал сврстан у кесе под бр. 284–406.

Слика 29. Истраживане површине 1975. године (реконструкција)
Слика 30. Истраживане површине 1976. године (реконструкција)



готово сасвим уништени константним укопавањем на том месту. На истоку је истраживање обављано у 
квадратима М16–17, 21–22, а на северозападу у квадратима Г8–10, с малобројним гробовима. На запа-
ду, у квадратима Г18 и 23, је такође било гробова. Нађен је део плочника стазе која је повезивала цркву 
с млађом трпезаријом. На северу су, приликом ископавања у квадратима Б1 и 2, откривени појединач-
ни гробови, преостали делови објекта бондручне конструкције (кућа 1) и јама 11; и у квадрату Б9 је 
било мало сахрањивања, а у квадрату Б10 је било остатака интензивне гарежи од изгореле „брвнаре са 
апсидом“ (у даљем тексту: првобитна трпезарија). На северу је постављено шест пробних ровова у 
правцу север–југ и запад–исток (квадрати Б, И, О и П). Откривени гробови су обележени бројевима од 
526 до 662, док је покретни материјал смештен у систематску збирку (кесе бр. од 284 до 406), из које је 
у инвентар издвојен један део налаза (бројеви од 298 до 452).

У сезони 1977. године се радило на северу и југу (сл. 31).262 На северу је испитан простор са остацима 
темеља првобитне трпезарије, чији је северни зид констатован претходне године, и огњиштем 8. Северо-
западно од пирга откопан је део масивног зида у правцу југозапад–североисток, скоро паралелног с фа сад-
ним зидом палате, и уз њега јама 12. На читавој површини порте северно и јужно од цркве, и даље су 
откривани гробови. Осим тога, у јужном делу порте, где су већ налажени гробови с ранохришћанске 
некрополе, откопан је зид млађег обзиђа (VIII), као и гробница са сводом (VI), секундарно искоришће-
на у средњем веку. Налазила се приближно на линији првобитног манастирског оградног зида (јужног 
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262  Рађено је у периоду од 22. 7. до 19. 8. 1977. године. У реконструкцији мреже, и овог пута има нејасноћа јер, као и до сада, 
ознаке квадрата на цртежима не одговарају подацима из дневника за исте квадрате (квадрати К, П), а измењен је делом и 
редослед бројева мањих квадрата (код квадрата Ј, Б). Сачувани су готово сви ситни налази и мали део керамике из инвен-
тара, као и из студијске збирке.

Слика 31. Истраживане површине 1977. године 
(реконструкција)



обзиђа). Истражени гробови су обележени бројевима од 663 до 757, а материјал је раздвојен на терен-
ски инвентар (бр. 453–561) и студијску збирку (кесе бр. 407–587).

Током 1978. године (сл. 32)263 истраживања су обављана на југу, у квадратима Ж6, 11 и 16, и север-
но, тј. северозападно од цркве, у квадратима Г1–2, где је тражен наставак обухватног зида, који је иско-
паван најпре 1970. године, између млађе трпезарије и палате, и касније, 1977. године, у квадратима 
Г3, Ј19 и 23–25. Сондом у квадратима П21 и К1, у североисточном делу порте су констатовани остаци 
обухватног зида (?), који је оштећен млађим гробовима (782 и 783). Откривено је свега тридесетак гро-
бова, обележених бројевима од 758 до 787, затим ранохришћанске гробнице VII и VIII, и јама 13. У 
теренски инвентар су уведени предмети под бројевима 562–606.

Следеће, 1979. године се није радило на терену, већ на обради теренске техничке документације и 
грађе. Током последње, 1980. године, истраживања (сл. 33)264 су изведена како би се отпратила траса 
првобитног обухватног зида манастирског комплекса. Тада су откривени гробови нумерисани бројевима 
од 788 до 850, као и ранохришћанске гробнице IX–XVII, и то у два сектора, јужном, у квадратима Ж7, 12, 
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263  Ископавања су обављена од 15. до 28. 8. 1978. године. У мрежи је било малих измена у погледу обележавања квадрата 
(квадрати П и К). Сачувани су и идентификовани сви ситни налази из инвентара, као и већи број кеса с материјалом сту-
дијске збирке (кесе бр. 588–654).

264  Не располажем дневником из те године, те је реконструкција истраживања изведена на основу података из теренског 
инвентара и списка систематске збирке, као и цртежа. Рађено је у периоду од свега две недеље, јула и августа 1980. годи-
не. Отуд се може претпоставити да су током те године ископане и ранохришћанске гробнице IX–X (не помињу се јер у 
њима није било налаза), док се највише зна управо о гробницама с налазима. Нисам пронашла материјал који је био сме-
штен у систематску збирку (кесе бр. 1–79), док су сачувани готово сви налази издвојени у инвентар.

Слика 32. Истраживане површине 1978. године (реконструкција)
Слика 33. Истраживане површине 1980. године (реконструкција)
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17, и југозападном, у квадратима Е4 (делимично) и 5, чији се северни делови налазе под плочником, и 
у квадратима Е9–10. У теренски инвентар су предмети заведени под бројевима 607–705.

Важно је још једном нагласити да су, осим на поменутим плановима на којима су приказана иско-
павања по годинама, у монографији, приликом представљања резултата археолошких истраживања у 
комплексу цркве Светог Николе, свуда примењене нове ознаке квадрата (уп. сл. 2) ради лакшег праће-
ња текста и одговарајућих илустрација.

КУЛТУРНА СТРАТИГРАФИЈА

Ископавањима у комплексу манастира Светог Николе констатована је сложена стратиграфија, с кул-
турним слојевима формираним од касне антике до позног средњег века, као и у периоду након турске 
окупације. Као што је уобичајено, цео овај простор није у свим епохама био подједнако коришћен, а 
остаци старијих фаза су врло често уништавани познијим укопима и грађевинским интервенцијама. 
Срећну околност представља чињеница да је у питању један од ретких манастирских комплекса где су 
се могла спровести систематска археолошка ископавања. Наиме, у већини српских средњовековних 
епископских манастира живот се одвијао континуирано (с мањим прекидима) до нашег доба, тако да су 
многи још увек активни, због чега је било отежано, или чак онемогућено, њихово целовито изучавање. 
Напуштањем манастира Светог Николе у немирним временима након Великог бечког рата (1683–1698), 
за потоња времена су у неким његовим деловима сачувани интактни слојеви, поремећени тек разорним 
дејством вегетације, знатижељом пролазника или намером појединаца да пронађу „сакривено благо“ и, 
коначно, несавесним и пре свега нестручним ископавањем првих „истраживача“ (Чизмић, Кучински). 
С друге стране, на местима где је сахрањивање настављено након 17. века, слојеви су потпуно пореме-
ћени сталним укопавањем гробова.

Током археолошких радова, културни хоризонти нису посебно издвајани, на шта посредно указује и 
изостанак скица профила у сондама и уз објекте; ипак, из извештаја и закључака које је објавила, јасно 
је да је М. Ћоровић-Љубинковић поставила основу културне стратиграфије, коју је анализа грађе, пре-
дочена у монографији, само делимично потврдила. Том анализом је, према остацима објеката, односно 
пре свега према археолошким налазима, утврђена општа стратиграфија, с поуздано хронолошки раздво-
јеним етапама живота, тј. културним хоризонтима, које донекле прате просторно и функционално раз-
граничене целине по фазама. Тако је основна стратиграфско-хронолошка слика наслојавања приказана 
кроз издвојене хоризонте, који се делимично подударају с културним стратумима. При томе, обрада и 
анализа података који се односе на хоризонте из времена пре, односно после заснивања манастира и 
живота у њему, представљене су само у обиму који је значајан за проучавање средњовековне грађе.

Из времена пре оснивања манастира потичу три културна хоризонта. Најстарији је посведочен у 
траговима и приписан епохи неолита (хоризонт I). Знатно су поузданији и бројнији подаци о налазима 
опредељеним у следећи хоризонт (II), који припадају касноантичкој и рановизантијској некрополи из 
4/5–6. века. Откриће грнчарије и, пре свега, остатака куће 1 и куће 2 у северном делу данашње порте и 
изван њене ограде дозволило је издвајање и средњовековног насеобинског хоризонта из 10–12. века 
(хоризонт III). Гробним налазима идентификован је и један број гробова из тог доба.

Раздобље од заснивања манастира у седмој деценији 12. до самог краја 14. века, у којем су на цркви, 
у различитим периодима, дозидане спољна припрата, северни анекс и северна капела, а на простору 
око ње подигнути најстарији оградни зидови и манастирска здања – првобитна трпезарија и објекти уз 
обзиђе, пирг и бунар – издвојено је у наредни културни хоризонт (IV). Оно представља прву етапу живо-
та у манастиру. У другој етапи се уочавају два хоризонта. Старији хоризонт (V), стратиграфски дефини-
сан, с претходним чини јединствен културни стратум, а одговара првој половини 15. века, када је мана-
стир доживео велику обнову и измену просторне структуре изградњом репрезентативних зграда палате 



и млађе трпезарије, као и јужне зграде и обимних зидова на новој траси. Након кратког периода стагна-
ције или чак замирања, под другачијим историјским околностима и с више фаза изградње и преправке 
појединих објеката, живот у манастиру је обновљен вероватно почетком 16. века (хоризонт VI), а завршен 
је на самом крају 17. века (1690), с његовим коначним страдањем. У обе развојне етапе (хоризонти IV и 
V–VI), порта и унутрашњост цркве су коришћени за сахрањивање и укопе различитих намена, а по 
коначном напуштању манастира, на истим површинама је настављено укопавање гробова, уз изградњу 
неколико објеката који су имали привремену функцију (хоризонт VII).

Старији (преднемањићки) културни хоризонти
Најстарији трагови насељавања на овом месту (хоризонт I) посведочени су спорадичним налазима 
грнчарије из најнижег слоја, формираног над здравицом, који је констатован током ископавања у самој 
цркви. Темељи храма, наиме, нису били укопани у стерилно земљиште, па су истраживачи током првих 
археолошких радова у наосу 1967. године открили мали број уломака који су идентификовани као пра-
историјска керамика из млађег каменог доба – неолита, а који су у међувремену, нажалост, изгубљени.265 
Нађени су у нивоу 8. откопа, у једином (централном) простору наоса у коме су слојеви били интактни. 
На истом нивоу, уз северни зид наоса је евидентирана већа количина животињских костију. Нема пода-
така о саставу и боји тог слоја, као и о истоветним налазима изван цркве. Међутим, током последњих 
ископавања 2011. године, у сонди 2 су пронађена два кремена језгра на истом нивоу, на дубини мањој 
од пола метра испод садашње површине терена, заједно с пробушеним новчићем (кота 377,32–377,32), 
али и с комадима згуре и гвозденим клином, који сведоче о великој девастацији слојева на јужном 
ободу порте.266 Овај најстарији културни хоризонт је постојао и северно од цркве (сонда 3/2011), очито 
нарушен каснијим укопавањем гробова и нивелацијом терена; ту су откривена још два кремена језгра 
непосредно испод површине терена, заједно с гвозденим ножићем благо лучно обликованог сечива, 
које има аналогије у материјалу из 12. века, али и из познијег доба (уп. сл. 184/2).267 Трагови млађих 
праисторијских култура (бронзаног и гвозденог доба) до сада нису уочени.

Други културни хоризонт из времена пре заснивања манастира Светог Николе (хоризонт II) садр-
жи остатке некрополе из касне антике, тј. из ранохришћанског периода (сл. 34).268 Према прилозима у 
гро бовима, датује се од средине 3. до 5. столећа. С обзиром на положај гробних рака и гробница и на 
одсуство других интактних материјалних остатака ван места на коме су се налазиле, а који би се поу-
здано могли приписати овом хоризонту, као и због изостанка налаза из овог доба на површини коју зау-
зимају зидови Светог Николе, може се закључити да је црква сазидана северно, тј. североисточно од 
касноантичке некрополе. Простор јужно од цркве, на коме је откривена већина гробница из ранохри-
шћанског доба, у великој мери је девастиран средњовековним гробовима (сл. 35).

Истражена су 22 гроба из овог хоризонта, од којих њих 17, различитих конструкција, носи ознаке 
гробница I–XVII, при чему је најудаљенија, југоисточно од цркве, констатована приликом радова на 
уређењу паркинг-простора (б. б. 1). Тада је, осам метара западно од њене ивице, нађена и остава бронза-
ног новца из 4. века.269 Цела површина терена југоисточно од цркве, изнад пута којим се данас прилази 
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265  Дневник 28–29. 7. 1967. године. Малобројни налази керамике из праисторијског периода, који се наводе у дневнику током 
ископавања у цркви, нису издвојени у инвентар, тако да се ништа одређеније о њима не може рећи, осим већ наведеног.

266  Студијски материјал 2 и 4, и теренски инвентар 35/2011, НМТ.
267  Два језгра су нађена већ у нивоу 2. откопа (кота 379,00), где је откривен и ножић с трном (кота 378,97), могуће један од 

налаза из хоризонта IV (студијски материјал 5 и теренски инвентар 48/2011, НМТ).
268  Реконструкцију положаја касноантичких гробница сам извршила поређењем података из техничке теренске документаци-

је с онима из дневника и расположивом фото-документацијом. Иако подаци из њих често нису усаглашени и подударни, 
остао је једино непознат и непоуздан положај гробова б. б.

269  Ćorović-Ljubinković 1972: 125; Ćorović-Ljubinković 1981: 100.
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Слика 34. План са положајем истражених ранохришћанских гробова и гробница (реконструкција)

Слика 35. Положај античке гробнице VII у односу на позније гробове, поглед са истока (1978)
Слика 36. Гробница са сводом VI, поглед с југозапада 2011. године



манастиру, остала је археолошки неиспитана, тако да граница некрополе с те стране није утврђена. 
Зи дови једине двојне гробнице (II–III), западно од цркве, делимично су такође оштећени познијим 
средњовековним укопима, док су све остале гробнице (I, IV–XVII) откривене у јужном делу порте. 
Налази стакла из две гробнице јужно од цркве, који су омогућили датовање овог хоризонта, посебно су 
анализирани и објављени; иако садржи погрешне податке, текст Ј. Кондић још увек је једини рад у коме 
је публикован део касноантичког материјала с локалитета.270 Током рашчишћавања шута око цркве, 
педесетак метара јужно од ње, Б. Вуловић је 1948. године нашао део монолитног каменог саркофага, а 
на разрушеном зиду јужног анекса касноримски миљоказ и ару од туфа са истрвеним натписом.271 
Осим тога, две античке аре биле су употребљене као постаменти за часне трпезе у олтарима цркве и 
северне капеле. Судећи по опреми гробница, њиховим различитим конструкцијама (нарочито репре-
зентативних зиданих гробница), по постојању саркофага и луксузној изради стаклених посуда, некро-
полу вероватно треба довести у везу са Ad Fines-ом, једним од станичних насеља на поменутој деоници 
римског пута Lissus–Naissus. Сви ови налази у окружењу цркве, уз податке о остацима античких бедема 
и римском новцу у ареалу данашње Куршумлије, потврђују да се живот на овом простору одвијао интен-
зивно. Додатна теренска истраживања и детаљна анализа расположиве грађе могли би нешто више 
рећи о положају, величини, устројству и трајању насеља образованог на овом месту.

Готово потпуно одсуство налаза и било каквих података за период од 5. до 12. века не дозвољава 
шира разматрања о томе како је и у којој мери је тада коришћен простор на коме је била формирана 
некропола у позном раздобљу антике. Гробница са сводом (VI), откривена у најјужнијем делу средњо-
вековне порте, која по конструкцији припада 5–6. столећу, за сада указује само на то да је сахрањивање 
настављено и у млађој фази касноантичке некрополе (сл. 36). Важно је откриће да је њен полуоблича-
сти свод био срушен можда тек у позном средњем веку, или касније, што показује камена конструкција 
гроба у њеној унутрашњости, у виду камене цисте. Међутим, како се рановизантијски гробови по начи-
ну укопавања, који је примењиван и током средњег века (слободно укопавање, делимично ограђивање 
покојника коришћењем камена и опеке, сахрањивање у сандуцима, оријентација у правцу запад–исток, 
положај на леђима, с рукама на стомаку или ређе на грудима), тешко могу идентификовати уколико 
немају карактеристичне налазе (а најчешће су без њих), не може се рећи колико је било гробних цели-
на из 6. столећа. Највероватније су евентуални гробови из рановизантијског периода били груписани у 
јужном делу порте, судећи по положају гробнице VI и зиданих гробница из 3–5. столећа.

Износећи датовање за подизање цркве Светог Николе у 7–8. век као најмање вероватну могућност, 
Б. Вуловић је, због неких налаза које је приписао том времену, помишљао и на постојање рановизантиј-
ског насеља у близини, на падини према ушћу Косанице у Топлицу.272 Мада материјална сведочанства 
тог насеља нису откривена, на њега посредно можда указује оближња триконхална црква из 6. века, 
чија се обнова у 12. веку приписује Стефану Немањи, затим налази из истог доба пронађени током 
њеног истраживања и на околним парцелама; осим тога, на супротној обали Топлице налази се потес 
Марина кула, са сачуваним деловима бедема и других објеката, и са остацима цркве на локалитету 
Грчка базилика у његовом подножју, чији је стратешки погодан положај вероватно коришћен у систему 
одбране важних путних праваца у унутрашњости Царства.273
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270  Кондић 1991: 411–418. Детаљнији приказ ове грађе биће предмет посебног рада.
271  На једној од Вуловићевих скица, те године у документацији ЗЗЗСКН, на месту прага западног улаза у северну капелу уцртан 

је камен описан као римски миљоказ, али се на другој његовој скици из исте године, на том месту тај комад означава као 
фрагментован антички стуб (скице 7/12 и 16/35/1948, архитектура, ЗЗЗСКН). Уп. Vulović 1957: 20. Данас у НМБ, уп. 
Нинковић 2019: кат. 103.

272  Vulović 1957: 15. Помињу се опеке са истим знацима као на оближњем триконхосу, кадионица из 7. века, из Пепељевца, 
али и налази жртвеника и миљоказа из шута рушевине (!?).

273  Зечевић 2010: 15–17, сл. 8/1–4; Зечевић 2014: 292–301; уп. Савић 2019: 102–104.



Још неки подаци из документације и извештаја се односе на могуће структуре из овог периода јер су 
југозападно од саме цркве Светог Николе уочени и неки грађевински остаци, идентификовани као 
зидови зграде квадратне основе.274 Како се они налазе веома близу касноантичких гробова, истражива-
чи су претпоставили да се на том месту може очекивати базилика, али се тешко може закључити на шта 
се, заправо, овако штуре информације уопште односе. Током ископавања 1976. године, М. Ћоровић-
Љубинковић је изнела да су у северозападном делу порте нађене коцкице мозаика, као и део малтерне 
подлоге, што би указивало на неки касноантички објекат или рановизантијску базилику у близини 
цркве, мада то касније нигде није навођено.275 У сваком случају, потоњом изградњом цркве на простору 
касноантичке некрополе још једном је потврђен континуитет култног места.

Истраживачи казују да црква Светог Николе није најстарија средњовековна грађевина на овом 
локалитету, како се то најпре мислило. Али, пошто се данас неки од података не могу проверити и са 
сигурношћу потврдити, остаје да буду коначно дефинисани будућим испитивањима. Међу њима су и 
они који се односе на насеобински слој из периода који је претходио Немањиној градитељској активно-
сти (хоризонт III), а који је у уској вези с датовањем градње цркве Светог Николе и с обимом манасти-
ра у време његовог заснивања (хоризонт IV), па је неопходно презентовање и тумачење свих навода у 
вези с тим. Судећи по току радова и белешкама, археолошка истраживања је требало да пруже и мате-
ријалне потврде да је епископска црква Светог Николе била уклопљена у просторну структуру насеља, 
чије је постојање, како се сматрало, било један од разлога што је седиште топличког епископа било сме-
штено управо у овај манастир.276

Приликом копања неког канала северозападно од цркве, нађена је, према наводима М. Ћоровић-
Љубинковић, словенска керамика из 10–11. века; како се само уз предмете који су 1948. године заведе-
ни у средњовековне збирке Народног музеја у Београду помиње (дренажни) ров на истој локацији, 
засигурно је реч о поменутом каналу и материјалу који је Музеју уступио Завод за заштиту и научно 
проучавање споменика културе НР Србије, након изведених конзерваторских радова на цркви те годи-
не.277 Наиме, с дубине од 60 цм потиче стрелица, која је у међувремену изгубљена, а три уломка грнча-
рије с дубине од једног метра. Стрелица, пирамидалног врха и веома танког трна (в. сл. 191/12), може 
се датовати у почетак 15. столећа, према типолошки сродним примерцима из групног налаза с тврђаве 
Козник и аналогним примерцима из средњовековног града Сталаћа.278 Два сачувана керамичка улом-
ка, дно и трбух лонаца исте фактуре и боје печења (в. сл. 169/8–9), по свему (фактури и начину израде, 
као и украсу) одговарају типу заступљеном великом количином фрагмената откривених исте, 1948. 
године, као и касније, током систематских ископавања у комлексу манастира Светог Николе; они се 
стратиграфски могу определити најраније у крај 14, с употребом у 15–16. столећу, што се подудара с 
датовањем стрелице из истог слоја. Да ли је, осим материјала инвентарисаног у збирке Народног музе-
ја у Београду, било и друге, старије грнчарије, тешко се може судити јер су управо уломци лонаца из 
канала заведени као „словенска“ керамика из 12–13. века, као и још неколико фрагмената лонаца истог 
типа, нађених на истој дубини од 0,1 м, с деловима млађе зграфито посуде (уп. сл. 169/7, 10–12 и 165/3), 
при копању неког канала североисточно и северно од цркве.

67

ИСТОРИЈАТ ИСТРАЖИВАЊА

274  Исти податак се појављује и у дневнику ископавања локалитета Шанац, северно од цркве, од 17. 11. 1976. године, који 
потписује Г. Марјановић-Вујовић, али је остало нејасно на шта се односи будући да га на скицама нема.

275  Према усменом саопштењу колегинице Ј. Цветковић-Кузмановић, која је учествовала у тим истраживањима, неколико 
мозаичких коцкица је донето с другог локалитета, те то може бити разлог да се овај податак више не наводи; уп. Ћоровић-
Љубинковић 1981: 100.

276  Ћоровић-Љубинковић 1981: 94.
277  Извештај М. Ћоровић-Љубинковић са ископавања 1975. године (документација ЗЗЗСКН). Уп. Ћоровић-Љубинковић 

1981: 102 (помиње и јаму за отпатке, пресечену копањем истог ? канала северозападно од цркве, и словенску керамику из 
11. и раног 12. века).

278  Вукадин и Минић 1980а: 307; Minić i Vukadin 2007: 113, sl. 72/15–16, kat. 139 i nap. 344.



Потом се и у документацији са систематских археолошких радова, који су уследили, повремено 
понављала теза о постојању хоризонта из 10–11. столећа. Најпре је у самој цркви, која је целовито 
истражена током прве две године пројекта (1967–1968), утврђено да нема ниједног објекта из времена 
пре Немање.279 Међутим, износећи резултате ископавања на ширем простору око цркве 1975. године, 
стручњаци наводе да је на периферном северном делу некрополе уочен слој с карактеристикама хори-
зонта становања, који је претходио подизању цркве Светог Николе. Установљени су, наиме, трагови 
пожара у слоју над стеном, с керамиком из 10–12. века, кованицима и другим материјалом који указује 
на стамбени објекат из тог доба.280 Уломци керамичких посуда, широко датованих од 11. до 15. века, 
доста животињских костију, византијски „чанкасти“ новац, као и вештачки засецана стена приписани 
су грађевини бондрук конструкције (кућа 1; сл. 37). Затим су била предузета даља истраживања на том 
месту, у циљу утврђивања других трагова средњовековног насеља. Тако је овај, насеобински хоризонт 
потврдила и јама 8, откривена исте године у близини куће 1, а испод нивоа до кога су били укопани гро-
бови у том делу порте. Јама 8, пречника 131–147 цм, налазила се један метар испод нивоа тла и била је 
делимично затрпана гомилом обрушеног камена на западној страни; њено дно је уочено 40 цм испод 
камена (в. сл. 56 и 75). Међу камењем је било керамике, ситних животињских костију, као и мања кост 
обрађена у виду шила (в. сл. 77/1–5), а забележено је да су преовладавале неглеђосане посуде, међу 
којима је било оних из 10. века.281 Након открића још једног објекта (кућа 2), у сондажним ископавањима 
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279  Ljubinković 1968: 189.
280  Документација бр. 1458/2, од децембра 1977. године (ЗЗЗСКН).
281  Керамика из јаме недостаје у сачуваном материјалу (систематска збирка 231, 234, 235, 240 и 249/1975).

Слика 37.  
Кућа 1 у току ископавања  
1976. године, поглед са истока 
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Слика 38.  
Кућа 1 с јамом 11: основа куће (1) и јама 11 након пражњења, основа (2) 

1

2

0 2 m



која је водила Г. Марјановић-Вујовић 1976. године, три до тада истражене грађевине дрвене конструкци-
је приписане су насељу уз цркву, односно средњовековној Топлици.282 Претпоставку да средњовековно 
насеље тог имена треба тражити у непосредном окружењу цркве Светог Николе изнела је потом и М. 
Ћоровић-Љубинковић.283

Кућа 1 (сл. 38/1–2), изграђена у бондрук систему, је делимично откривена проширењем ископа у 
квадратима И6 и И7 током 1975. године, у делу северне порте где је раније ниво терена механизацијом 
спуштен за приближно 70 цм, на претпостављен средњовековни ниво, односно до појаве надгробних 
плоча (сл. 39). Стога је одмах, већ у првим откопима у квадрату И7, уочен интензиван слој гарежи и 
паљевине с разноликим материјалом – згуром, уломцима стакла, кованицима, потковицом, животињ-
ским костима и доста грнчарије, међу којом су били и фрагменти глеђосаних и зграфито посуда, који 
се могу определити у 14–15. столеће (в. сл. 159/6; 167/3).284 Стратиграфију овде чине горњи слој тамни-
је мрке/црне земље, дебљине око 50 цм, с већом количином грнчарије, и слој испод њега, тј. карактери-
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282  Извештај из 1978. године (документација АЗПСВ). Осим објеката које сам обележила као кућу 1 (в. сл. 37 и 38/1–2) и кућу 
2 (в. сл. 14 и 42–46), истраживачи су овом хоризонту приписали и трећи објекат, назван „зградом од брвана“ или „брвна-
ром са апсидом“ (в. сл. 78 и 80), али ћу показати да му он не припада с обзиром на положај у односу на друге грађевине и, 
пре свега, у односу на линију првобитног обзиђа и на налазе који га датују, и да је заправо реч о манастирској првобитној 
трпезарији.

283  Ћоровић-Љубинковић 1981: 94, 102.
284  Културни слој је овде био веома танак, посебно у делу квадрата Е7, где је, нпр., гроб 484 укопан у стену већ на дубини од 

свега 25 цм, тако да је ископавање у квадрату И7 и у северном делу квадрата Е7 завршено на мање од пола метра дубине.

Слика 39.  
Део северне порте  
на нивоу средњовековних 
надгробних плоча,  
након денивелације (1971)
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стична жутоцрвена земља – здравица, у коју су, по правилу, били укопани гробови. Подаци казују да је 
у горњем слоју било и уломака старије неглеђосане керамике из времена пре 12. (услед спирања с пади-
не), али и фрагмената из 12. века, измешаних с познијом, углавном позносредњовековном глеђосаном 
керамиком; међутим, будући да до данас нису сачувани, према цртежима и описима могу се идентифи-
ковати и потврдити само уломци познијих глеђосаних посуда, и то оних украшених зграфито и слика-
ним орнаментима (в. сл. 162/6; 167/2, 14). У северозападном делу квадрата И6, одмах испод горњег 
слоја је била стена, у коју је усечено свега неколико гробних рака (511–513), свакако млађих с обзиром 
на то да су укопане кроз горњи слој с позносредњовековним материјалом (в. сл. 177/1). Негде уз јужни 
профил ископа, на дну слоја тамне земље и између „подних“ плоча, нађен је „чанкасти“ новац иденти-
фикован као новац Манојла I Комнина.285 У средишњем делу квадрата, наиме, уочена је линија усека 
приближно у правцу запад–исток, што је, уз неколико мањих комада камена у низу, који су можда били 
део темеља, тј. супструкције на којој је лежала дрвена конструкција зидова, указало на то да је реч о 
објекту делимично укопаном у стену.

Како би кућа 1 била испитана у целости, следеће (1976) године су отворени нови квадрати Ж6–З6. 
Након откривања неког нивоа с плочама, 25–40 см испод површине, за који се испоставило да предста-
вља плочник око позније зграде палате, констатована је најпре јама 11 уз саму источну ивицу сонде, с 
већом количином разноликог материјала (уп. сл. 38/1–2 и 56). Западно од ње, око 160 цм удаљени, на 
правилним размацима су били укопи мањих пречника, вероватно од косника којима је затегнут дрвени 
скелет горњег дела објекта. На истој, западној страни, на три места су нађени остаци дрвених греда (?). 
Показало се да кући припада и набијена земља западно од јаме 11 и „подног поплочања“, као и остаци 
(срушеног) дирека/ступца или, вероватније, греде темељаче према северном профилу сонде, јер леже у 
правцу северозапад–југоисток, тј. уз линију усека. То поплочање са северозападне стране земљаног 
набоја, мањих димензија (око 110 х 125 цм), на коме је нађен Манојлов новчић, протумачено је, наиме, 
као под од правилно распоређених плоча постављених на танак нивелирајући слој земље; јама 11, 
доњим делом укопана у стену, га је пробила и оштетила. Праћењем северног усека у стени ка истоку, 
потврђено је да се наставља на исти такав усек, установљен раније у квадрату И6, односно да је реч о 
једном објекту који, по основи и остацима архитектонске структуре, спада у тзв. бондрук зграде.

Ова бондручара, коју сам означила као кућу 1, је вероватно имала неправилну квадратну основу, са 
северном страном дугачком четири метра.286 С њене спољне стране установљени су отисци вертикално 
побијених дирека који су чинили скелетну конструкцију зидова (пречника 28–31 цм), изнад којих је, у 
слоју земље, нађен и уломак обода зделе која, типолошки и орнаментиком, припада луксузној грнчари-
ји из друге половине 14, тј. с почетка 15. столећа (в. сл. 162/10). Ширењем откопа са источне стране 
бондручаре очишћене су још две јаме за стубове, тако да је кућа, по свој прилици, имала вертикалне 
подеоне ступце с три стране, којима је њена конструкција била укопана у стену. Због пада терена, усек 
објекта са северне стране је био дубљи (стена је засечена око 70 цм испод нивелете терена) у односу на 
јужну (просечно 35 цм), на којој би се требао очекивати и прилаз/улаз. Нема података о пећи, која се, 
судећи према највећем броју сачуваних примерака у насеобинским полуукопаним кућама са скелет-
ном конструкцијом зидова, из 11–12. столећа, на другим локалитетима, вероватно налазила негде у 
углу.287 За поменуто „подно поплочање“ у углу може се претпоставити да представља део основе/под-
нице највероватније отвореног огњишта (помиње се пуно гарежи само у том делу квадрата З6), управо 
наспрам улаза, како је то било уобичајено, а да је ниво набијене земље првобитни ниво пода, као што 

285  Теренски инвентар 272/75, данас загубљен.
286  Западна страна је усечена у стену у дужини од око 2,5 м, али како нису дате димензије површине с набијеном земљом са 

јужне стране, нема могућности да се реконструишу тачна величина и облик целе основе куће. Опис из теренског дневни-
ка делимично не одговара приложеној скици основе објекта.

287  Милошевић 1997: 151–157, 161–162, 204 (тип Б1. 2).
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Слика 40. Налази из јаме 11, укопане кроз подницу куће 1

0 2 cm
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показују многи примери.288 Нема јасних индиција да је кућа 1 насилно страдала у 12. веку, како су то 
сматрали истраживачи, на шта, уосталом, указује и одсуство видних трагова горелих делова дрвеног 
скелета и испуне зидова, али је налазом новчића поуздано утврђено време њеног коришћења у 12. веку, 
што не искључује и нешто раније датовање. Сасвим сигурно није била у функцији после средине 14. 
века с обзиром на присуство луксузне зграфито грнчарије из друге половине тог столећа у слоју нивела-
ције којим је објекат био засут, као и на укопавање гробова над њим, међу којима настарији припадају 
другој половини 15. века (гроб 512).

Јама 11, која је пробила подницу куће 1, јасно се издвојила у виду неправилне кружне површине 
тамније земље, димензија 160 х 140 цм, са коштаним и металним предметима и већом количином ке -
рамике, међу којом је било целих и посуда за реконструкцију (сл. 40/1–22). Осим познатог репертоара 
посуђа из 16–17. столећа, у јами се нашла и фрагментована зелено глеђосана чаша на стопи, налик 
металној чаши за причешће, с аналогијама у грнчарији из 15. столећа (сл. 40/15), затим део ноге свећ-
њака, али и остаци грађевинског (мермера, опеке) и другог отпадног материјала – гвоздених предмета, 
стакла, као и токарених елемената намештаја (сл. 40/17). Садржај јаме показује да је била укопана на 
месту још давно урушене куће 1 и кроз слој насипа из 15. века, најраније почетком 16. столећа, и да њен 
настанак може да се повеже с радовима на некој обнови, највероватније зграде палате.

Над кућом 1, северно од остатака набијене поднице (квадрат З6) откривен је гроб 583, а западно од 
њега и гроб 584, сасвим плитко испод површине тла. Даљим радовима у линији куће 1, у сондама поста-
вљеним исте, 1976. године, на северном (сонде 2–3) и североисточном делу падине (сонде 5–6), показа-
ло се да се некропола није ширила на тој површини, да нема културних слојева и да се стена на поједи-
ним местима налази доста плитко, на дубини од само 40–50 цм испод површине тла. Једино је у пробној 
сонди 1, северно од куће 1, констатовано мало ситних уломака керамике у горњем слоју дебљине 40 цм, 
затим свега два гроба укопана у стену и сама стена на око један метар дубине, али без икаквих матери-
јалних остатака из најстаријег средњовековног стратума.

Кућа 2 је такође откривена 1976. године, у ископавањима која је водила Г. Марјановић-Вујовић, на 
па  дини, тј. северно од ограде комплекса, на потесу Шанац, тада у власништву породице Панте Пантови-
ћа. На могућност да на том делу терена има остатака архитектуре и налаза из преднемањићког доба, 
истраживаче је, чини се, навео назив „Немањини двори“ за зараван на врху падине, али и чињеница да 
су ту раније, на појединим местима уочене контуре зидова, а на целој површини и остаци грађевинског 
материјала – малтера, камена и опеке, као и керамика.289 Примећено је да самом конфигурацијом те -
ре  на и положајем у односу на околину, ова зараван има све карактеристике природно погодног места за 
подизање утврђења, а да сама падина чини подграђе. Отворене су четири сонде у виду пробних ровова 
различитих димензија (сл. 41). У две најсеверније (сонда 1 и 2, димензија 2 х 10 м), постављене на 
падини у правцу запад–исток и на међусобној удаљености од око 10 м, није било показатеља културног 
наслојавања. Друге две сонде (3 и 4) отворене су јужније, у подножју падине, на местима с претходно 
констатованим траговима насељавања. Сонда 3 (димензија 9 х 2,5 м) постављена је у правцу северозапад– 
југоисток, а североисточно од ње сонда 4 (димензија 5 х 2,5 м), у којој такође није било културних слојева.

288  Милошевић 1997: 162–163. Отворена огњишта су, додуше, ретка у кућама из ранијих стамбених хоризоната, до 13. века, 
уп. Поповић и Иванишевић 1988: 135–138 (куће 1–2, 4–7, Рудине–Браничево), а чешћа у објектима из 13–14. века, уп. 
Милошевић 1997: 72 и сл. 90 (кућа 25 у Доњем граду Београдске тврђаве), 67–68 и сл. 84–85 (кућа 1–2 у Поречкој Реци), 
40 и сл. 33 (кућа 4 у Рибници), 162.

289  Дневник од 9. 8. 1967. године (терен изнад цркве се овде бележи под називом „Немањини виногради“). Данас мештани не знају 
ни за ове остатке ни за топониме, али потврду шта они представљају могуће је добити једино додатним истраживањима у непо-
средној околини манастира (нпр. масивни зидови откривени јужно од манастирских бедема Бањске идентификовани су као 
остаци владарског двора, уп. Поповић 1992, 95–96, с нап. 13). Поменула сам да је старију словенску грнчарију, из „сасвим 
раног 12. али пре 11, па и 10. века“, М. Ћоровић-Љубинковић констатовала у горњим слојевима истраживаних површина у 
северном делу порте, као последицу спирања земље управо с падине овог брега (Ћоровић-Љубинковић 1981: 101–102).
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Слика 41. Положај сонди 1–4/1976 и 1–2/2015 на потесу Шанац (реконструкција)
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У сонди 3, међутим, откривени су остаци објекта (кућа 2) делимично укопаног у лискунасту стену, 
у којој су уочена и удубљења од дрвених стубова/дирека, због чега је за још два метра накнадно проши-
рена ка истоку, с контролним профилом између сонде и проширења (сл. 42). Закључено је да удубљења 
представљају основу куће утемељене у самој стени, засецањем њене површине, и рупе за вертикалне 
дрвене стубове који су чинили део горње конструкције с кровом. У интензивнијим траговима гари кон-
статовани су и остаци хоризонталне греде, али и површине печене земље (гореле поднице од набијене 
земље), оивичене с гарежи, што би указивало на то да је објекат страдао у неком пожару. Осим угљени-
саног дрвета, то потврђују и трагови паљевине у самој земљи изнад стене и на керамици откривеној у 
том слоју. Исправно је закључено да је основа куће 2 иста као код куће 1, у квадратима З6–И6, иако је 
тек делимично била откривена.290 Треба, међутим, напоменути да је код куће 1, свега десетак метара 
удаљене и јужно од куће 2, такође уочен слој пожара, али с којим је површина урушеног објекта засута 
у 15. столећу.

Истраживачи су, према начину укопавања, нашли сличност између куће 2 и стамбених објеката из 
средњовековних хоризоната Београдског града и Прилепа.291 Керамика пронађена у њој углавном је 
рађена слободном руком и дорађивана на спором витлу, а свега неколико уломака је имало и трагове 
глеђи. У објављеном извештају са ових ископавања из 1976. године посебно се наглашава откриће фраг-
мената више судова у северозападном углу сонде 3, међу којима је највећи број припадао типу лонца 

290  Дневник од 16. 11. 1976. године.
291  Marjanović-Vujović i Deljanin 1976: 134; Ћоровић-Љубинковић 1981: 94.

Слика 42. Сонда 3/1976, основа и профил куће 2
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веома разгрнутог обода, а као карактеристичан се помиње тип мањег лончића с једном дршком.292 Ова 
керамика, којом је Г. Марјановић-Вујовић потврдила датовање објеката у насељу у 12. век, с доњом гра-
ницом у 11. столећу, данас је, нажалост, изгубљена.

На истом потесу, сплетом срећних околности, током 2015. године, као што је поменуто, предузета 
су сондажна ископавања у трајању од свега неколико дана.293 Њихов примарни циљ је био утврђивање 
тачног положаја сонде 3/1976 са остацима куће 2, будући да је позиција сонди из те године била уцрта-
на само на једној скици без размерника и координата, а које сам, простим прерачунавањем, пренела на 
нови план (в. сл. 41). Најпре је сондом I откривена правилна линија засечене стене са заравњеном гор-
њом површином која, показало се, заправо представља југозападни угао куће 2, као и једна кружна јама 
уз источни профил сонде (сл. 43); мањом сондом II, постављеном североисточно, установљен је само 
део истог објекта констатованог 1976. године, са остацима гореле греде у наставку засечене ивице и с 
јамама за стубове, који је очишћен и документован до нивоа на коме се раније стало с копањем (сл. 44). 
Његов већи део залази у профиле сонди, тако да његова величина и облик нису у целини дефинисани. 
Може се ипак претпоставити да је реч о већој полуукопаној, можда и вишепросторној кући, судећи по 
положају јама за диреке у односу на западну ивицу, тј. горелу греду, с подницом од набијене земље, која 
је такође горела (сл. 45/1–2). Њени зидови су били од вертикалних стубова (пречника 20–25 цм), поби-
јених на правилним размацима, и од хоризонталих греда између њих. Није сигурно да је у вези с кућом 
била јама правилног кружног облика и ивица, већег пречника (45 цм), укопана у стену с њене спољне 
јужне стране. Наиме, у испуни јаме били су ситни уломци трбуха лонца украшеног сноповима канелура 
(сл. 46/1–2), који се фактуром не разликују од грнчарије из 14–15. столећа, пронађене у слоју мрке 
земље у југозападном углу сонде (сл. 46/4–6), а поред њих и делови тролисног отвора бокала (сл. 46/3) 
потпуно друкчије фактуре. Поменути слој мрке земље наслојен је над стеном само у југозападном углу 
сонде, изван објекта, где је иначе, у односу на површину, његова нивелета доста ниско због пада терена. 

292  Уз неколико теренских техничких скица с профилима сонди (документација АЗПСВ), располагала сам још само дневником 
истраживања за 12 дана рада 1976. године, одакле сам преузела податке о току ископавања. Недостају цртежи и описи 
инвентара, као и фото-документација која је вођена. Радови су прекинути због неповољних временских услова, с намером 
да се следеће године наставе, али до тога, изгледа, није дошло, тако да се у проширењу сонде 3 није допрло до стене.

293  Уп. нап. 248. Радови у свега четири дана, крајем новембра и почетком децембра, прекинути због снежних падавина, омо-
гућени су ангажовањем општинске управе Куршумлије на обезбеђењу радне снаге путем јавних радова.

Слика 43. Сонда 1/2015, с делом основе куће 2, поглед с југа (2015)
Слика 44. Сонда 2/2015 и остаци гореле греде и укопа за стубове куће 2 у сонди 3/1976, поглед с југа
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Слика 45. Сонде 1–2/2015: остаци куће 2, основа (1), и јужни профил у сонди 1 (2)
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У горњем слоју компактне црвенкастомрке земље, констатованом на целој површини сонди испод 
хумуса, нађени су разнородни предмети из новијег доба (грнчарија, кованици, животињске кости, гру-
мени кречног малтера), као и рецентно стакло и, у 1. откопу, бугарски новчић од пет стотинки из 1881. 
године. Током ископавања 2015. године, материјал из 11–12. века није откривен, али сам уверена да би 
откопавање куће 2 у целини и веће површине на околном терену пружило чињенице које би омогућиле 
јасније сагледавање топографије и услова у којима су црква и манастирска здања били подигнути.

* * *
Иначе, ван линије првобитног обзиђа, још само међу налазима из нижих слојева под рушевином око 
северозападног угла позније зграде палате је било могуће издвојити неколико ситних уломака кухињ-
ске грнчарије из 12–13. столећа, изразито грубе фактуре и обраде, и само један обод посуде рађене на 
ножном витлу, који су вероватно доспели спирањем с падине (в. сл. 157/4, 10). Постоји, мада се чини 
мање реалном, могућност да ти трагови насеобинског слоја припадају пропратним и споредним мана-
стирским грађевинама, односно економији изван обзиђа, с почетка друге половине 12. столећа, с обзи-
ром на то да су откривени у ужој спољној зони око северног дела првобитног обимног зида.294

Због недостатка керамичког материјала из 10–12. века, на који се позива М. Ћоровић-Љубинковић, 
будућа ископавања на овом месту могла би да омогуће коначне закључке о обиму претпостављеног 
насеља уз које је подигнута црква и заснован манастир, као и о којој његовој фази је реч – преднема-
њићкој или једновременој с Немањиним добом. На територији данашње Куршумлије, до сада нису 
нађени никакви други остаци раносредњовековног, преднемањићког, као ни средњовековног насеља из 
времена Немање и његових наследника, мада се мора узети у обзир и недовољна истраженост овог про-
стора. Једини податак из документације који може бити с тим у вези односи се на откривање трасе два 
паралелна масивна зида од камена везаног кречом, са остацима малтерног пода, у градској зони (Улица 
Косте Војиновића), приликом копања канала за инфраструктуру 1967. године, али без навођења евен-

294  О помоћним просторијама, тј. о економским двориштима изван обзиђа нема пуно података, нарочито за најстарија раз-
добља наших манастира. Познато је да је споредни улаз југоисточно од цркве у манастиру Милешеви водио према еко-
номским просторијама и дворишту манастира које се пружало источно, међу којима је био и млин (Кандић, Минић и 
Пејовић 1995: 14).

Слика 46. Сонда 1/2015: керамика из јаме (1–3) и слоја мрке земље (4–6) уз кућу 2

0 3 cm
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туалних покретних налаза који би их датовали. У сваком случају, судећи по поменутој грнчарији с 
падине северно (в. сл. 46/1–6; 169/7, 10–12), али и по оној из 13–14. века, нађеној северозападно од 
манастирске порте (в. сл. 158/3–4), постојао је насеобински хоризонт у позносредњовековној фази 
манастира, у његовом непосредном окружењу, што посредно указује и на раније насеље.295 Треба поно-
вити да се у најстаријим турским документима (из 1444/45. године), овдашње насеље назива новим 
(турским) именом – Kurşunlu Kilise. Тај назив, као слободнији превод ранијег српског имена Беле 
Цркве, насталог управо због близине две Немањине цркве, повезује се с насељем у непосредном окруже-
њу манастира Светог Николе.296 Не треба, међутим, изгубити из вида да су у дубровачким актима, још 
1280. године, Беле Цркве забележене као трг, најпре манастирски, а потом изразито у функцији копао-
ничког рударства. Из неколико примера знамо да су се тргови развијали уз манастире као центре духов-
ног, али и економског живота, већ од Немањиног доба.297

Може се закључити да расположиви подаци нису довољни за утврђивање карактера и величине 
претпостављеног насеља, али би његово откривање било аргумент за потврду да су седишта српских 
епископа била смештана у цркве у насељима.298 И старије познате епископске катедре на простору који 
је потом ушао у састав државе Стефана Немање (Рас, Липљан, Призрен) и његових наследника (Београд, 
Браничево, Ниш и Скопље) биле су управо у градовима, односно у непосредној близини њихових зидова. 
Зато су манастири, задужбине Немањине и чланова његове династије, и сами подигнути уз мања или 
већа цивилна насеља (поред старијих угледних црквених средишта), били најлогичнији избор за места 
нових епископија. Међутим, чак и ако би се у будућности открило више објеката цивилног насеља које 
се у 12. столећу развијало изван обимних бедема комплекса, треба прихватити мишљење да се ма    на -
стир Светог Николе, уз претходно наведене, не може сврстати у ранг градских манастира Византије.299

295  У књигама инвентара је погрешно унето да је керамика нађена у јами у каналу који је копан за потребе централе, 250 м 
североисточно од цркве, јер скица (у монографији сл. 13) управо показује данашње стање и тачан положај ових објеката 
северозападно од цркве. То потврђује и теренска скица из 1948. године (бр. 32, лист 15, ЗЗЗСКН), на којој је приказан 
лонац инв. бр. 557, АЗРСВ (в. сл. 158/4), с тачним подацима о месту налаза, у каналу за воду код централе. Данас, на 
самој падини изнад цркве и према централи, нема модерних објеката.

296  Храбак 2000: 24.
297  Храбак 2000: 23–31; Благојевић 1981: 383–384.
298  Милаш 1896: 100–101 (правило 57. Лаодикијског помесног сабора из 343. године, обавезно у свим номоканонима); уп. 

Милаш 1926: 99.
299  Мојсиловић 1981: 21 и нап. 89.
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Највећи део остатака архитектуре и релативно велика количина покретног археолошког материјала 
припадају средњовековним слојевима (хоризонти IV и V). Током овог дугог периода, на простору око 
цркве Светог Николе, на коме је Стефан Немања засновао манастир, а архиепископ Сава сместио седи-
ште топличког епископа, живело се и сахрањивало у континуитету све до разарања праћених великим 
пожаром, која су оштетила цркву, а профане манастирске објекте у потпуности девастирала. На самој 
цркви се могло раздвојити више грађевинских фаза, а на некрополи више хоризоната сахрањивања. 
Како је у првим деценијама 15. века просторна структура манастира, изградњом нових зграда и поме-
рањем линије обзиђа, у потпуности измењена (хоризонт V), том великом градитељском активношћу је 
окончана прва средњовековна етапа живота у манастиру (хоризонт IV).

ЦРКВА

О самој цркви је пуно писано и општи подаци о њој се могу наћи у готово свим значајнијим прегледима 
старе српске црквене архитектуре,300 али и у најважнијим студијама о византијском сакралном гради-
тељству.301 Поједини истраживачи су је смештали на чело групе споменика назване рашком школом.302 

300  Millet 1919: 52–54; Марковић 1920: 59–60; Петковић 1950: 214; Бошковић 1976: 276; Дероко 1953: 64–65; Чанак-Медић 
и Бошковић 1986: 13–37 итд. Посебно треба истаћи студију Б. Вуловића, у којој је, као њен истраживач и конзерватор, 
изнео и документовао резултате својих испитивања, уз тумачење порекла њене архитектуре (Vulović 1957: 3–22).

301  Millet 1916: 170, 208, nap. 1 na str. 215, nap. 7 na str. 235; Mango 1974: 161, 219, 308, 310, 312, 324–325; Krauthajmer i 
Ćurčić 2008: 378, sl. 333; Ćurčić 2010: 492–493, fig. 555–556. Посебну пажњу овој цркви је посветила М. Михаљевић, исти-
чући је као угледни цариградски модел који се често појављује у архитектури византијских провинција (Mihaljević 2012: 
112–122).

302  Ова теза, с којом је у науци, почев од Г. Мијеа, започето изучавање цркве Светог Николе, дуго се одржала (уп. Кораћ 1967: 
25; Ђурић 1981: 274–278; Чанак-Медић и Бошковић 1986: 26; Шупут 2000: 171, 177), иако су у многим анализама њене 
архитектуре, оригинална концепција простора, техника и умеће зидања истицани у односу на друге Немањине задужбине. 
Иначе, М. Ћоровић-Љубинковић је, у последњем раду о Немањиним црквама у Топлици, знатно кориговала своје ставове, 
али је од почетка јасно истицала да се ниједан не уклапа у развојне линије српске архитектуре тзв. рашке школе (Ћоровић- 
-Љубинковић 1977а: 291; уп. Ћоровић-Љубинковић 1981: 93).

Црква и манастир Свeтoг Николе од 12. до почетка 15. века
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Неколико чланака и студија посвећено је само анализи појаве и реконструкције кула-звоника на црквама 
из Немањиног доба, па и на Светом Николи.303 Овде су укратко представљени основни елементи про-
сторне структуре и градива цркве, као и питања која се односе на њену архитектуру, односно на датовање 
појединих етапа њене градње, и то поређењем с подацима добијеним током археолошких ископавања.

Свети Никола је једнобродна и једнокуполна црква, с олтарским простором на истоку и дограђе-
ном припратом с кулама на западној страни. Уз јужни зид централног дела храма, наоса – који је од 
унутрашње припрате одвојен пиластрима – изграђен је анекс квадратне основе, а са северне стране је 
позније дозидана капела. Већ при првом погледу на архитектонски склоп и начин зидања грађевине, 
јасно је да постоје различите фазе њене градње (сл. 47).

1. Основа централног дела цркве је тзв. сажети уписани крст. Изнад средишњег поткуполног про-
стора квадратног облика издиже се ребраста купола,304 која доминира над остатком грађевине. Купола 
лежи на осмостраном тамбуру са осам великих прозора. Четири обимна зида наоса у форми истакнутих 
архиволти, испод којих се налазе троструки прозори, издижу се високо, доприносећи монументалности 

303  Кандић 1978: 25–29 (за литературу о звоницима в. нап. 46–53); Чанак-Медић 2000: 181 и нап. 1–4. О западним узорима 
за припрату с кулама на Светом Николи први је писао Б. Вуловић (Vulović 1957: 15–16).

304  Ćurčić 2010: 402–403 (ребраста купола и друге морфолошке карактеристике архитектуре које указују на цариградску 
атрибуцију); в. Mihaljević 2012: 102.

Слика 47. Црква Светог Николе, основа, стање пре обнове, с етапама градње 
(према: Чанак-Медић и Бошковић 1986: сл. 8)
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цркве, док су полуобличасто засвођени кракови крста смањени на димензије широког лука. У дну пан-
дантифа поткуполне конструкције били су, ради акустике, уграђени керамички лонци, који предста-
вљају ретке сачуване примерке грнчарије из доба изградње цркве (в. сл. 157/1).305 На централни потку-
полни простор, са источне стране се надовезује троделни олтар, који ширином одговара наосу; три 
широка лучна пролаза монументалног трибелона обезбеђују улаз у олтарски простор, који се састоји од 
три полуобличасто засвођена травеја завршена апсидама. Два бочна (ђаконикон и проскомидија) су 
нешто ужа од средњег травеја. Све апсиде су изнутра полукружне, а споља полигоналне (сл. 48). У иско-
павањима су пронађени темељи стубаца који носе троделни лук испред олтарског простора; такође је 
констатован тањи слој гарежи на улазу у протезис, уз сам северни зид, али нажалост без податка о апсо-
лутној или релативној дубини.306

Под овог дела цркве био је од опека, а његова нивелета је уочена према испаду једног њиховог реда 
из зидне масе на одређеној, тј. на истој висини као и фрагментовани комади опека на улазу у јужни 
параклис и између јужног ступца олтарске преграде и зида ђаконикона.307 Захваљујући остацима фре-
сака на једном делу довратника на улазу у параклис, утврђен је првобитни ниво пода, који је реконстру-
исан опекама сложеним у редове (сл. 49).308

С јужне стране, у осовини централног поткуполног простора је мањи параклис изграђен истовре-
мено с црквом, јер је конзерваторским радовима, а потом и археолошким ископавањима утврђено да 
темељи оба простора чине јединствену целину. Пред самим улазним вратима која воде у наос налази се 
гробница зидана изједна с црквом.

Слика 48. Црква Светог Николе, поглед са истока (2015)
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Црква је особена према техници градње. Сви зидови најстаријег дела грађевине су у горњем делу 
зидани од опеке, постављене на камене темеље укопане до дубине од 1,35 м у односу на првобитну 
нивелету пода. Ископавањима је показано и да се преко проширења темеља протезиса (које се, иначе, 
јавља и на северној половини централне апсиде) налазио ред опека „старог“ формата. Специфичност у 
техници зидања се огледа у томе што је сваки други ред опека, с обе стране зидова, увлачен према 
језгру зида и потом покривен, заједно са широким спојницама, финим слојем црвенкастог малтера. То 
је тзв. техника повучене опеке, која обележава средњовизантијску архитектуру Цариграда и њену ширу 
сферу утицаја – од раног 11, или можда 10, до краја 12. века.309 И лучни елементи (архиволте, полукру-
жни натпрозорници, колонете на тамбуру и кровни венци) изведени су опеком истог типа, захтевајући 
мајсторску вештину, а употребљене су добро печене опеке просечних димензија 29 х 37 х 4,5 (± 1–2) 
центиметра.310 Већи број очуваних опека на једној површини носи разне ознаке отиснуте у калупима,  а 
њихова одмах уочена сличност са знацима на опекама из оближње Свете Богородице и Богоро дичине 
цркве у Студеници навела је на закључак да су античког, односно рановизантијског порекла.311

305  Вуловић 1956: 65.
306  Дневник од 26. 7. 1967. године.
307  Вуловић 1953: 56.
308  Чанак-Медић и Бошковић 1986: сл. 8 и 10, сл. 57.
309  О техници повучене опеке и њеној примени, в. Ousterhout 1999: 174–181.
310  Vulović 1957: 10, sl. 16; Ристић, Ћирковић и Кораћ 1989: 31–33.
311  Vulović 1957: 10, sl. 17; Вуловић 1956а: 69, сл. 3; Бошковић и Вуловић 1958: 175–179.

Слика 49. Црква Светог Николе, основа, стање после обнове 
(према: Чанак-Медић и Бошковић 1986: сл. 10)
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Куполни део наоса, с куполом на пандантифима у средишту, био је пре реконструкције цркве сачу-
ван готово у целини, тако да су били познати скоро сви елементи његове конструкције.312 Иако постоје 
различита и опречна мишљења у погледу порекла и аналогија за архитектуру цркве, која су имала пре-
судан утицај при њеном датовању, већина истраживача је приписује Немањиној ктиторској делатно-
сти.313 Тек се у последњој деценији наилази на јасно изражене ставове да главни, тј. источни део цркве 
(наос и јужна капела) одаје несумњиву припадност цариградској архитектури, на шта, пре свега, указују 
техника зидања и други конструктивни и стилски елементи непогрешиво комнинске архитектуре; ти 

312  Чанак-Медић и Бошковић 1986: сл. 25–26, 29, 39–41, 43, 49.
313  Према основној концепцији, и старији истраживачи су сасвим јасно одредили везе Светог Николе с архитектуром Цари-

града комнинске епохе, али и поред тога, сви су сматрали да је цркву саградио Немања (уп. Vulović 1957: 11–14; Ћоровић-
Љубинковић 1975: 401–404 и Ћоровић-Љубинковић 1981: 95–96; Чанак-Медић и Бошковић 1986: 27–28); међу њима, Б. 
Вуловић је, уз Ђ. Бошковића, једини изнео и претпоставку да главни део цркве може бити и старија византијска грађевина 
из 11. или прве половине 12. века, коју је Немања само обновио тако што јој је дозидао припрату с кулама, али на тој тези 
даље није инсистирао (уп. Vulović 1957: 4, 14, s nap. 23). Осим тога, М. Шупут наводи да је средња црква манастира Пан-
тократора (подигнута пре 1136), у типолошком погледу најближа Светом Николи (Шупут 2000: 171–179, са старијом 
литературом); међутим, М. Михаљевић сматра да конструктивна решења ове две цркве нису упоредива будући да је кон-
струкција цркве Светог арханђела Михаила резултат прилагођавања и уметања грађевине у простор између две постојеће 
цркве (уп. Mihaljević 2010: 85, 114, s nap. 113). На крају, поменућу да је С. Мојсиловић-Поповић, аутор студије о архитек-
тури манастира у средњовековној Србији, изнела мишљење да досадашња истраживања нису пружила убедљиве доказе 
којима би се разрешила дилема да ли је Немања обновио старији византијски комплекс или је саградио потпуно нов 
(Popović 2002: 175).

Слика 50. Црква Светог Николе с јужне стране, стање пре првих заштитних радова
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истраживачи сматрају да то показује да је реч о ранијој комнинској грађевини, којој је Немања касније 
до дао егзонартекс с кулама.314 Према плану сажетог уписаног крста, који је у комнинску архитектуру нај-
вероватније уведен на цркви Христа у Хори (Карије џамија), задужбини севастократора Исака Комни на 
(1120–1122), извесно је да је управо ова чувена цариградска црква била архетип за план Светог Ни  ко  ле, 
као и за још неколико црквених грађевина из 12. века у различитим деловима Византијског царства.315

У анализи просторне структуре Светог Николе, старији истраживачи су постојање бочних паракли-
са уз цркву видели као идеју насталу по светогорским узорима, која је била широко распрострањена у 
византијском свету, а подразумева смештање култних простора специфичне намене у анексе главне 
грађевине, што је нарочито особено за рашку архитектуру почев од Жиче.316 Новије студије изградњу 
гробне капеле с јужне стране наоса на Светом Николи повезују с тенденцијом сахрањивања у непосред-
ној близини литургијског простора, која је присутна и у истовременим гробним црквама у Царигра-
ду.317 Исти концепт, тј. положај капеле у осовини наоса и њен облик који представља реплику цркве у 
смањеним димензијама, препознат је у параклису цркве Богородице Елеусе у Вељуси (Република Север-
на Македонија), с краја 11. века.318

Осим зидова централног и олтарског простора, и зидови унутрашње припрате и јужног анекса 
цркве су били готово у целости уништени, тј. пре првих заштитних радова затечене су само њихове при-
земне партије или елементи сводних конструкција (сл. 50), који су омогућили доста поуздану рекон-
струкцију овог дела цркве.319

2. Друга фаза градње уочава се на самим зидовима цркве. На месту где је зид припрате с кулама 
прислоњен на западну фасаду старијег дела грађевине јасно су видљиве спојнице.320 Осим тога, прили-
ком откривања гробова на простору између кула констатовано је да су западни зид нартекса, северни зид 
јужне и јужни зид северне куле зидани истовремено, истим материјалом, да су на истој дубини утеме-
љени и међусобно конструктивно повезани. Уз старију једнобродну цркву, наиме, дозидана је припрата 
приближно квадратног облика, засвођена полуобличастим сводом, с две симетрично постављене куле 
на западним угловима (сл. 51). Археолошки је утврђено и да су темељи јужног зида нартекса осетно 
плићи од темеља зидова централног дела цркве. Првобитно се у припрату улазило с три стране, али су 
касније два бочна улаза зазидана, а у последњој обнови јужна врата су поново отворена. Између кула је 
био трем, такође засвођен полуобличастим сводом, са зидом изнад свода, који је могао да затвара про-
стор над њим или да чини прочеље терасе на коју се излазило са спрата кула.321 Из трема се ступало у 
приземље кула и у спољну припрату. Површине зидова кула биле су живописане, судећи по сачуваним 
фрескама у јужној кули.322 Истраживачи су констатовали да је осликавање извршено нешто после 1219. 
године, поводом претварања Немањине цркве у катедралу Топличке епископије, као и да се програм 

314  Ćurčić 1976: 21–22; Ćurčić 2010: 403, 492; Mihaljević 2010: 112–115; Mihaljević 2012: 101–102, s nap. 13. Црква Светог Нико-
ле Топличког се у целости пак посматра као регионални пример необичног споја византијских и романских архитектон-
ских обележја, која сликовито откривају положај Србије на размеђу источне и западне културне сфере (Ćurčić 2010: 493).

315  Mihaljević 2010: 114–115 (цркве Јуша Тепеси, која се налази на источној обали Босфора, и Светог Аберкија у Куршунлу у 
Битинији, и неколико других цркава на централном Балкану); Mihaljević 2012: 101–109, 115–116. О фазама градње цркве 
Христа у Хори (Карије џамија), уп. Ousterhout 1988: 11–36.

316  Кораћ 1979: 236. Вуловић ниски отворени вестибил с јужне стране, који ће се на потоњим рашким споменицима појавити 
у осовини трансепта на обе стране цркве под утицајем романских схватања, такође сматра важним елементом који цркву 
ближе везује за Немањино доба (Vulović 1957: 11, sl. 8–9).

317  Mihaljević 2010: 117.
318  Ćurčić 1977: 94–110; Mihaljević 201: 117, s nap. 125.
319  Vulović 1957: sl. 4, 14, 18–20; уп. Чанак-Медић и Бошковић 1986: 19–20, сл. 7–19 и 20–59.
320  Vulović 1957: sl. 4.
321  Vulović 1957: 9, sl. 13; Чанак-Медић и Бошковић 1986: 20, сл. 8, 15, 19, 50.
322  Вуловић 1956: 65–66; Vulović 1957: 19–20; Ђурић 1974: 34 и Ђурић 1981а: 393.
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састоји од представа епископа и Богородице, далеко већих од природне величине (виших од 3,45 м), у 
доњој, као и од непознатих сцена у горњој зони, у којима је М. Ћоровић-Љубинковић препознала циклус 
Светог Симеона Немање, уз напомену да се он ипак разликује од таквог циклуса осликаног у Студени-
ци, Сопоћанима и Градцу.323 Не улазећи у исправност тумачења ликова и сцена на живопису у јужној 
кули, која су изнели Б. Вуловић и М. Ћоровић-Љубинковић, у неким елементима различита, напоми-
њем само да је овде приказан иконографски програм уверио истраживаче да је приземље јужне куле 
коришћено као капела и да је реч о остацима монументалног рашког сликарства с краја 12. или почет-
ка 13. века.324

Изглед западног дела грађевине (положај кула и њихова наглашена вертикала, с пуним доњим и 
све више разуђеним горњим масама), чији се стилски узори траже на западу јер је у потпуној супротно-
сти с византијским концептом централног дела храма, произвео је, како ћемо видети, различита 
мишљења о датовању прве две фазе цркве. У односу на старији део цркве, очита је разлика и у техници 
зидања, односно у употребљеном материјалу. Сада се користе и опека и камен, ређани у наизменичним 
редовима без неке правилности, тако што су неколико редова камена смењивала 2–3 реда опеке. Исти 
начин зидања забележен је и на олтарској прегради оближње Богородичине цркве. Сличности и разлике 
у техници зидања међу овим деловима Немањиних цркава у Топлици навеле су на различита тумачења 
редоследа и датовања њихових градњи, ослоњена на поменуте претпоставке Б. Вуловића и Ђ. Стричеви-
ћа.325 С тим у вези неопходно је подсетити и да се при истицању подударности зидања западног здања 

Слика 51. Црква Светог Николе, куле на спољној припрати после обнове, поглед са запада (2013)
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Светог Николе и оног дела на Богородичиној цркви који је Немања дао изградити, што указује несум-
њиво на рад истих неимара, износи и мишљење да постоји сличност у слагању градива на накнадно 
дозиданој спољној припрати са старијим делом Светог Николе, па чак и могуће опонашање.326

Куле су имале квадратну основу, а зидане су притесаним каменом и опеком. Поред приземља, 
имале су још три спрата, на шта указују очувана лежишта греда међуспратне конструкције – равне 
дрвене таванице, док је последњи спрат био засвођен калотом. Зидови приземља су масивни, док су на 
спратовима зидна платна олакшана ширим дводелним и једноделним прозорским отворима. На 
последњем спрату, испод калоте на пандантифима, којом је био засвођен овај простор, вероватно су 
била окачена звона. Зидови који носе калоте кула су на спољној страни сужени у односу на делове 
испод линије ослонца, тако да стварају лажан осмоугаони тамбур, налик тамбуру над централним про-
стором храма. Постоје различита мишљења о вези приземља и спрата.327 Претпоставља се да је веза 
између спратова била омогућена посебним дрвеним лествицама.

За разлику од главног дела цркве, у спољној припрати је откривен готово потпуно сачуван под од 
камених плоча неправилног облика. На исти начин, по угледу на првобитни, реконструисан је остатак 
пода у припрати, у унутрашњости кула и трему који их спаја, као и око цркве.328

До истраживања је опстала само јужна кула, док је северна била срушена готово до темеља, тако да 
се о њој могло судити само на основу остатака зидова приземља. Обновљена је по угледу на наспрамну, 
јужну кулу. Очуван је био и део полуобличастог свода трема.329

3. Према сачуваним деловима архитектуре, констатовано је да је у следећој фази цркви дозидана 
северна капела (северни параклис). Она се наслања на северни зид унутрашње припрате, тј. западног 
травеја наоса.330 Према архитектонском склопу, као и скромним остацима фреско-сликарства, већина 
истраживача ову фазу доградње датује у 14. столеће.331 Реч је о остацима соклене бордуре на јужном 
зиду, до олтарске апсиде, коју представља једна разапета наборана бела драперија, и једном фрагменту 
с видљивим доњим делом светачке хаљине.332 О археолошким налазима уломака фресака у северном 
параклису може да се издвоји неколико података. Током прве године истраживања, већ од трећег 
откопног слоја уз врата капеле према првобитном нартексу, нађена је већа количина фрагмената фре-
сака, при чему су на три сачувани делови натписа са свитака светитеља, а на једном је био слој креча 

323  Ђурић 1974: 34 (аутор истиче да ово сликарство карактеришу пластично схваћени ликови, али с типовима светаца насле-
ђеним из комнинске уметности); Ćorović-Ljubinković 1981: 353–358.

324  Ćorović-Ljubinković 1981: 353–358. Уп. Вуловић 1956: 65–66, сл. 3–6; Vulović 1957: 19; Ћоровић-Љубинковић 1981: 98; 
Ђурић 1981а: 393.

325  Уп. нап. 183–195. Остало је усамљено мишљење Ђ. Стричевића да средњовековну рестаурацију триконхоса из 6. века треба 
датовати не у 12. већ у 14. столеће, као и доградњу припрате с кулама цркви Светог Николе (Стричевић 1956: 199 и даље).

326  Чанак-Медић 1985: 15–16 (анализом склопа олтарских преграда и сразмера куполног дела у обе Немањине цркве, наиме, 
ауторка је дошла до закључка да је Богородица Топличка ипак грађена после Светог Николе, као и да су његове куле ста-
рије од кула Ђурђевих ступова и да су подигнуте пре 1166/67, што је утицало на њен став о редоследу и сличностима тех-
ника градњи на деловима топличких цркава); уп. Ђурић 1981а: 393.

327  Једно мишљење је да се на спрат куле није долазило степеницама које су полазиле из њене унутрашњости (што потврђује 
и изостанак трагова одговарајуће конструкције на сачуваним фрескама), односно да се прилазило дрвеним степеницама 
са спољне источне стране, где се налази већи отвор који је можда служио као врата (Чанак-Медић и Бошковић 1986: 
20–21; Vulović 1957: 9). О. Кандић предлаже решење које налазимо на звоницима Светог Петра у Бијелом Пољу, на којима 
је та веза остваривана преко степеништа смештеног у северној кули, одакле би се потом, преко галерије, долазило на 
спрат јужне куле (Кандић 1978: 28 и нап. 143).

328  Чанак-Медић и Бошковић 1986: сл. 8 и 10.
329  Vulović 1957: sl. 1–3, 11; Чанак-Медић и Бошковић 1986: 20–21, сл. 14, 36–37.
330  Vulović 1957: 9, sl. 4, 14–15; Ljubinković 1968: 189.
331  Vulović 1957: 9; Ljubinković 1968: 188; Ćorović-Ljubinković 1972: 124; Чанак-Медић и Бошковић 1986: 21.
332  Vulović 1957: 20.
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преко живописа.333 У северном делу овог простора није било фресака. Према запажању М. Ћоровић-
-Љубинковић, у северној капели су нађене фреске рађене на изразито танком слоју малтера, за разлику 
од оних из цркве, сликаних на далеко дебљој подлози, мада су у капели, у 7. откопном слоју уз јужни зид, 
откривени фрагменти изведени и на тањем и на дебљем малтеру.

Капела, са основом у облику сажетог уписаног крста, у ствари је мањи правоугаони простор с олтар-
ском апсидом која је унутра полукружна, а споља тространа, с улазом на спољној западној страни. 
Истовремено је постојао и други улаз, на јужном зиду, који је капелу спајао с унутрашњом припратом 
цркве, а који је, изгледа, касније сужен дозиђивањем новог дела зида уз источни довратник, и то, према 
М. Ћоровић-Љубинковић, у време кад је црква срушена, а у капели су настављена богослужења.334 При 
рушењу овог дозиданог дела откривен је фрагмент мермерне надгробне плоче с натписом, који то 
потврђује.335 Два бочна прислоњена лука образовала су унутрашњи простор капеле у виду крста, изнад 
кога је било кубе или је постојао једноставан подужни полуобличасти свод (обновљени су луци, али с 
нижим теменом него што би имали да су носили куполу, и реконструисан је полуобличасти свод).336 За 
разлику од претходних фаза, зидови капеле су грађени притесаним комадима камена пешчара, због 

333  Теренски инвентар 67 и 68/67. Дневник од 11. 8. 1967. године.
334  Ljubinković 1968: 189; уп. Чанак-Медић и Бошковић 1986: 21, сл. 8.
335  Теренски инвентар 102/67. За податак о датовању натписа у 14. столеће захвалност дугујем др Гордани Томовић.
336  Чанак-Медић и Бошковић 1986: сл. 12 и 34.
337  Vulović 1957: 10; уп. Чанак-Медић и Бошковић 1986: 23.
338  Vulović 1957: 10 i nap. 16.

Слика 52. Црква Светог Николе, поглед са североисточне стране, стање 1915. године (?)
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чега су је истраживачи поредили с малим једнобродним грађевинама приморског типа, не тако ретким 
у комплексима из немањићког доба, у Студеници, Сопоћанима, Жичи, Бањи, Градцу и Пећи, због чега је 
и уследила реконструкција у духу романичке архитектуре.337 На месту часне трпезе данас стоји римски 
жртвеник, извађен током ископавања из слоја шута којим је затрпана унутрашњост капеле.

Зидови северне капеле су почетком 20. века, тј. до обнове која је уследила тек седамдесетих годи-
на, били очувани у висини до 1,5 м (сл. 52).

Кровни покривач је на целој грађевини био од оловног лима постављеног непосредно на калоту, 
без дрвене подлоге, осим на северној капели, где је у ту сврху коришћена ћерамида.338

* * *
Црква Светог Николе се налази на заравњеном платоу високо изнад ушћа реке Бањске у Топлицу (при-
ближно 20 м висинске разлике). Данас ограђени простор платоа и дворишта око цркве, унутрашњих 
димeнзија око 110 х 100 м, има неправилан облик. У њега се улази с новог пута југоисточно од цркве, а 
обу хвата све откривене грађевине некадашњег манастирског комплекса (в. сл. 2). С југа и (југо)запада 
порту окружује асфалтни пут који је, судећи по једној скици, просечен свакако пре 1951. године (в. сл. 
13). Површина порте је током истраживања у више наврата мењала изглед због (де)нивелација при уре-
ђењу простора, као и због тога што су преко ње пролазили колски путеви до насеља на падини изнад 
манастира (сл. 53–55). Терен порте је у паду од севера ка југу (разлика у висини је око 5 м, од 382,5 м уз 
најсевернији део ограде до 376,2 м на јужној ивици порте) и у сасвим благом паду од истока ка западу 
(376,9–375,3 м).

Археолошки је потврђено оно што је архитектура цркве на први поглед показивала. Најстаријој 
грађевинској фази унутар ограђеног простора припадају црква (олтар, наос, унутрашња припрата) и 

Слика 53. Западни део порте у току ископавања 1972. године, поглед са истока
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јужни анекс, у који се улазило из централног дела наоса. Ископавања су показала да је црква из темеља 
подигнута заједно с јужним анексом; темељи западног и јужног зида налазе се на дубини од 1,25 м, 
источног на 1,20 м, а зидане гробнице I на 1,11 метара.

Као доказ да је то Немањина црква Светог Николе, истраживачи наводе податак да је уз темељ 
северног зида наоса, у „недирнутој земљи“, пронађен „чанкасти“ бакарни новац (скифат) византијског 
цара Манојла I Комнина, Немањиног савременика.339 Према М. Ћоровић-Љубинковић, налаз овог нов-
чића је потврдио да је централни део храма подигнут у Немањино време, чиме су одбачене претпостав-
ке о његовом ранијем датовању, тј. тезе да је ту постојао старији објекат који је Немања само обновио. 
Подаци из теренског дневника, међутим, оповргавају такав закључак. Новчић цара Манојла I Комнина 
нађен је у североисточном углу наоса, и то у растреситој земљи, управо на месту где је прекопавана и, 
судећи по скици, у близини гроба 2 (в. сл. 148).340 Овај гроб, укопан уз сам северни зид, садржао је 
остатке добро очуваног скелета покојника, који је стопалима од североисточног угла наоса био удаљен 
свега нешто више од 20 цм; лобања се појавила на нивоу 6. откопног слоја, док је остатак скелета лежао 
дубље. Дно раке, од набијене земље, је констатовано на дубини од 107 цм. Пре него што је, у нивоу 5. 
откопа, новчић пронађен, копано је кроз слој који је садржао помешан средњовековни и новији мате-
ријал (чауре од куршума, фрагменти новог стакла и олова у површинском слоју), који је налажен и у 
дубљим слојевима уз северни зид, све до нивоа 7. откопа (ексери, ситни уломци стакла и новије кера-
мике, токарени стубићи, ланчићи кадионица),341 што показује да не може бити речи о непоремећеном 
слоју. Податак да је новчић нађен у темељном рову, тј. уз темељ, се не може сматрати валидним с обзи-
ром на изнете чињенице – прекопан слој на врло малом простору у углу, који је могао најпре бити поре-
мећен укопавањем гроба 2, тако да ивице рова на унутрашњој страни сигурно нису могле бити уочене у 
ситуацији која је описана. Како нигде нема белешке о широј ивици ископа за темеље ни с његове спољ-
не стране, будући да немају лице, а исте су ширине као зид у горњим партијама, може се закључити да 
су они израђени на уобичајен начин – копањем рова исте ширине од дна до врха и насипањем камена и 
кречног малтера до затечене горње површине тла, одакле је започето зидање горњих партија у опеци. 

339  Ljubinković 1968: 189; Ћоровић-Љубинковић 1981: 95–96; уп. Чанак-Медић и Бошковић 1986: 27.
340  Теренски инвентар 8/67, данас загубљен. Дневник од 27. 7. и 1. 8. 1967. године, без података о удаљености од зидова или 

гроба. Податак о новцу овог владара у непоремећеном слоју понавља се и даље у научној литератури (уп. Калић 2007: 205; 
Тодић 2016: 495).

341  Теренски инвентар 10–12/67, као и готово сви налази из те године данас недостају.

Слика 54. Изглед терена с јужне стране цркве у ископавањима 1980. године 
Слика 55. Изглед терена источно од цркве након нивелације током ископавања 1975. године 
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Темељи цркве, иначе, нису дубоки; најплићи су управо на северној страни (1,2–1,3 м), а најдубље је, 
због нагиба терена, укопан јужни зид наоса (до 1,7 м). Новчић је, дакле, нађен негде у висини средњег 
дела темеља, плиће него што је укопан гроб 2. У централном делу наоса земља је, међутим, била тврђа 
и већим делом није прекопавана; но, у сваком случају, на нивоу 11–12. откопа стигло се до стерилног 
слojа, у који је укопан најдубљи гроб из наоса (гроб 7). Из чињенице да је растресит девастирани слој реги-
строван и дуж јужног и дуж северног зида наоса, као и да су сви поремећени скелети управо они који су 
укопани уз ове зидове, проистиче да су места тих гробова била обележена плочама, најпре у нивоу пода. 
На то указује и близина укопа, тј. конструкција гробова 2 и 3, као и 1 и 4. Новчић није могао да припада 
гробу 2, који је знатно млађи, о чему говоре и његово место у наосу, врло добро сачувано дрво сандука и, 
пре свега, податак да је под лобањом, на дубини од 99 цм, откривена секундарно искоришћена камена 
плоча с дебелим слојем малтера. Налаз скифата Манојла I Комнина у неком гробу унутар цркве познат је 
једино из гроба 37 (поред лобање скелета) у цркви Свете Богородице у Доњој Каменици код Књажевца, 
која је датована у 14. столеће.342 То је интактан гроб, иначе једини у цркви, укопан испод пода уз север-
ни зид припрате, у ниши на дубини од 0,70 м, на месту где је оштећен темељ зида, па је протумачено да 
је зид оштећен јер је темељна зона шира од њега (!).343 Један новчић овог владара, нађен у више пута 
прекопаваном слоју земље и шута у наосу цркве манастира Короглаша код Неготина (подигнутог веро-
ватно током прве половине 15. века), приписан је налазима из уништених гробова,344 али је могуће да 
припада гробу са старије некрополе. Место налаза нашег примерка, уз немогућност да се утврди како 
се ту нашао и, пре свега, којем периоду ковања цара Манојла је припадао, потврђује једино да је црква 
сигурно постојала крајем 12. столећа, што не мења наша сазнања о датовању прве градитељске етапе, 
али не негира могућност да црква може бити и нешто старија, нарочито зато што, осим познате чињени-
це да архитектура цркве носи елементе престоничких грађевина комнинске епохе, постоје и појединачни 
налази и гробови чије је датовање у 11–12. столеће могуће, о чему ће бити речи.

Нажалост, до данас није учињена ни подробнија анализа живописа из цркве, мада се мора истаћи 
да је веома оштећен и сачуван у фрагментима. Још је Каниц уочио „богато преплетен сликани орна-
мент“ на бочним странама источног троделног отвора куполног прозора. Бележећи да „некадашње 
фреске“ на зидовима прекрива дебео слој креча, он закључује да је тачно предање по коме је црква с 
минаретом на месту јужног торња дуго служила као џамија; међутим, грађевински остаци који би то 
потврдили нису откривени.345 У обиласцима запустеле цркве осамдесетих година 19. столећа, домаћи 

342  Jovanović 1981: 162; Јовановић 1997: 304.
343  Праштало 2006: 28, 37, сл. 16 и 2. Сам гроб је датован у период од друге половине 12. до прве половине 13. века, а на осно-

ву њега је констатовано да црква има старију фазу из 13. века (Праштало 2006: 110, 136, 150). Ситуација је на основу тих 
података прилично нејасна и збуњујућа јер тако изгледа да је старији гроб с новцем из 12. столећа укопан унутар млађе 
цркве. У тумачењу ове ситуације изостављен је податак да је црепуља, 20 цм изнад главе поменутог скелета у наосу, јед-
ним делом увучена у темељни зид цркве, који је на том месту оштећен.

344  Deljanin 1977: 122. Новчић је, наиме, нађен заједно с уломцима фресака, керамике и стакла, једном кашичицом за еуха-
ри стију и другим новчићима. Мада сви ови предмети не могу бити налази из гробова, новчић би могао бити гробни налаз 
с обзиром на то да су под темељима цркве пронађени старији гробови. Новчићи из прекопаног слоја изван цркве, уз њене 
зидове, указују на то да се овде сахрањивало све до средине 14. столећа.

345  Каниц 1985: 309. Међу сачуваним остацима фресака из цркве Светог Николе Топличког нема прекречених уломака 
(инвентар АЗПСВ). Познато је да је приликом претварања новобрдске катедралне цркве у џамију 1466. године, уз низ 
пре градњи и интервенција, уз југозападни угао цркве дозидано минаре, чији су темељи ископани и за које се везује иста 
прича о рушењу након удара грома као код Светог Николе Топличког (Здравковић 1959: 320–321, сл. 5–6, 8). Црква Све-
тог Стефана у Бањској је почетком 17. столећа доградњом минарета над северном певницом делом претворена у џамију, 
а делом у просторије за становање (Шупут 2003: 44). Из анализе случајева преправки цркава у турске богомоље јасно је да 
су обично у првом налету, по заузимању неког места, Турци бар једну цркву прогласили за освојену („Фетхију“), с ње су на 
брзину уклонили хришћанска обележја и унутрашњост прекречили, али најпоузданији знак да је она претворена у џамију 
су остаци грађевинских преправки за потребе службе (уп. Андрејевић 1976: 110), који на Светом Николи у Топлици нису 
откривени.
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Слика 56. Положај јама и огњишта (реконструкција)

0 25 m
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истраживачи су констатовали да је живопис у цркви очуван тек у траговима, док је и тада, мада оште-
ћен, знатно боље био сачуван на доњем спрату јужне куле.346 У њиховим белешкама се помињу две фазе 
фреско-сликарства у цркви, али без било каквих података који их описују. Минимални остаци фресака 
у централном простору цркве приписују се управо Немањином времену; наиме, орнаменталне траке у 
виду спиралне лозице с тролатичним цветом, уочене на бочним странама троделних отвора под кубе-
том, Б. Вуловић је определио у крај 12, односно на почетак 13. столећа (1208), позивањем на студеничке 
фреске с таквим мотивом на истом месту.347 Међутим, у нашој средини познат под називом цветолисна 
или орнаментика расцветалог лишћа, односно раскошан византијски стил, овај орнамент се јавља као 
особеност новог орнаменталног система, установљеног у Цариграду још у 11. веку.348 О овим фрескама 
стручњаци тек треба да дају коначан суд. Осим поменутих остатака, Вуловић помиње и једва видљиве 
трагове живописа с мотивом драперије, као и једно попрсје светачке фигуре на североисточном угао-
ном пиластру, а оставља и прве скице и опис живописа на нешто боље очуваним фреско-површинама 
зидова у приземљу јужне куле, везујући га такође за „најраније рашко монументално сликарство краја 
12. века“.349 Ипак, изненађује чињеница да је приликом ископавања, у рушевини цркве нађен релатив-
но мали број фрагмената живописа, а које би требало очекивати у већој количини с обзиром на то да су 
прошла пуна два века од момента кад је црква страдала крајем 17. столећа до савременог доба, када је 
започето рашчишћавање њене рушевине. Нажалост, не располажемо с довољно података ни о стању 
унутрашњих зидних површина ни о интервенцијама на њима током свих година у којима су спровођени 
конзерваторско-рестаураторски радови, па ни о оним ранијим, тако да и у том погледу многа питања 
остају отворена; на првим расположивим фотографијама, наиме, уочавају се углавном велике огољене 
површине зидних платана без малтера и фресака, а само пола века раније Каниц казује да је „некадашње 
фреске“ на зидовима прекривао дебео слој креча.

Изузетно значајне податке за реконструкцију стратиграфске слике сваког локалитета пружају 
затворени археолошки слојеви и целине (разне врсте укопа, интактни слојеви и гробови). Истраживачи 
су забележили да и у Светом Николи, као у већини манастира, постоје јаме и укопи различитог карак-
тера, и унутар цркве и ван ње, чији је садржај често најпоузданији материјални показатељ за датовање 
градње, обнова и страдања појединих објеката. Такве целине су овде регистроване у цркви и готово у 
свим деловима порте, али материјал пронађен у њима данас највећим делом недостаје, пре свега керами-
ка. На плану су те целине означене као јаме и огњишта, уз реконструкцију њиховог положаја и додату 
нумерацију (сл. 56). Мора се, међутим, одмах нагласити да унутар цркве и уз њене зидове нису конста-
товане целине чији положај и садржина одређују датовање цркве, али јесу оне млађе. Тако су у наосу, с 
нивоа 3. откопа (12–15 цм испод првобитне нивелете пода), уочена два укопа постављена симетрично у 
односу на северни и јужни зид, а која, судећи по положају и конструкцији, представљају рупе од стубова 
скела за неку поправку на горњим партијама зидова (сл. 57). Јаме су биле у интактном простору и у 
слоју у коме није било налаза. Јама I је, у ствари, била двострука – уз мању јаму квадратног облика (20 х 
20 цм), обложену каменом, вероватно за косник главног стуба, била је већа јама за главни стуб, кружног 
облика, испуњена црном земљом с комадићима гарежи од горелог дрвета и с уломцима керамике с тра-
говима горења, међу којом је било и више делова веће посуде украшене „шнур“ траком, низом урезаних 

346  Милутиновић и Валтровић 1880: 459. Ризнић још наводи да су, по причању неких Арнаута, живопис у цркви Турци уни-
штили у првој половини 17. века (Ризнић 1884: 148).

347  Вуловић 1956: 65; Vulović 1957: 11, 19. Иначе, фреско-живопис је у првим конзерваторским радовима 1948. године само 
привремено фиксиран за позађе зидова, те је будућим пројектом заштите цркве 1963. године предвиђено ангажовање 
сликара-конзерватора, који би обавили даље обезбеђење фресака (подаци из Предлога пројекта заштите цркве Св. Николе, 
који је арх. Б. Вуловић поднео 1963. године, стр. 10 и 17, архива РЗЗЗСК).

348  Грозданов 1990: 59, 74; Харисијадес 1972: 212–213; Grabar 1968: 494–496.
349  Vulović 1957: 19–20. Део података преузет из поменутог Предлога пројекта, где се бележи око 8–10 м² сачуваног живописа 

из ове епохе.
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паралелних таласастих и водоравних линија, и једног поклопца. Јама II је исте конструкције – камен и 
опека формирају мали квадратни простор уз кружну јаму пречника 33 цм, која је пражњена у дубини 
од 55 цм. У њој је нађена већа количина старе штукатуре, затим уломци грнчарије с траговима горења, 
као и комади малтера, што све скупа указује на радове приликом неке обнове, тј. на поправке знатнијег 
обима.350 Судећи по фрагментима гореле грнчарије у укопима, али и истодобне гореле керамике у 
слоју шута изван средишњег простора наоса, може се закључити да скеле нису постављене пре краја 14. 
века, односно да је и црква доживела страдање у време када су и објекти првобитног манастирског на се-
ља горели у пожару. Шут и грнчарија су, наиме, послужили за попуњавање рупа по скидању скеле, тако 
да су се у укопима нашли уломци лонаца специфичног украса и фактуре, овде најзаступљенијег типа из 
серије локалне продукције, коришћеног у периоду од краја 14. до 16. века. Осим ових, занимљиву поја-
ву представљају три јаме у којима су „сахрањене“ ислужене посуде, од којих су две, већих димензија, 
имале и поклопце. Јама III, откривена у јужном анексу цркве, омеђена је његовим јужним зидом и 
омалтерисаном земљом са северне и источне стране, а насатице постављеном плочом са западне, која 

Слика 57. Јаме I–II у наосу цркве 
Слика 58. Јама III у јужном анексу (1); посуда из јаме III (2) (према: Ljubinković 1968: Т. LXVII/2)

1

2

0 2 m 0 2 m



95

ЦРКВА И МАНАСТИР СВEТOГ НИКОЛЕ ОД 12. ДО ПОЧЕТКА 15. ВЕКА

је посуду вероватно држала у усправном положају. У њу је, наиме, смештен већи керамички суд с каме-
ним поклопцем, у коме је, међу земљом, било мало угљевља, фрагмент кости и један зуб (сл. 58/1–2).351 
Јама IV, кружног облика, испред западног зида у северном делу западног травеја, садржала је фрагмен-
товани лончић са дршком и с украсом сликаним енгобом, карактеристичним за 16–17. век (сл. 59). 
Јама V, откривена уз северни зид у спољној припрати, с јужне стране ограничена каменом који је шти-
тио посуду, скоро целу сачувану in situ, укопана је у слој шута (сл. 60).352 Све ове јаме с посудама при-
падају периоду након оштећења првобитних подова, свакако не пре почетка 15. века, а за јаму IV се 
може рећи, судећи по дубини и месту укопа изнад гроба 15, да је можда млађа од 17. столећа. Последња 
јама у цркви, јама VI, налази се испод прага, тј. накнадно пробијеног улаза у северни параклис (в. сл. 56 и 
59). Материјал из ње данас не постоји, али је забележено да су ту откривена три српска средњовековна 
новчића, као и већа количина уломака фресака и прозорског стакла. Нема сумње да је ова јама намен-
ски ископана да би се у њу покопао отпали фреско-живопис, вероватно са зида пробијеног управо на 
том месту, како би се отворио пролаз у капелу. Похрањивање фрагмената фресака је део старе традиције 
посебног поштовања освећених предмета у служби култа, макар они били и оштећени. О том обичају, 

350  Теренски инвенатр 1, 5–6/67 и систематска збирка 1 (према опису).
351  Ljubinković 1968: 192, Т. LXVII72.
352  Теренски инвентар 43 и 62/67 (према опису). Данас недостају, као и већина посуда за које је забележено да су одвојене за 

реконструкцију.

Слика 59. Јаме IV и VI  
у унутрашњој припрати цркве
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нарочито израженом у периоду 15–17. века,353 сведоче и наменски припремљене јаме не само за похра-
ну старе декорације већ и посуда које су служиле у цркви. Јама VI је пражњена до неких пола метра 
дубине, а на њеном дну, над самом здравицом, откривен је српски новац типа матапана, који потврђује 
и њено датовање и тезу о зидању северне капеле током 14. столећа.354 Сличних укопа има и у другим 
манастирским црквама. Укопи различитог садржаја откривени су унутар бочних капела и под спољном 
западном нишом јужног зида студеничке спољне припрате, а садржали су налазе из 19. и 17. столе-
ћа.355 Међутим, постоје и средњовековне јаме унутар цркава, попут две једновремене отпадне јаме, с 
великом количином керамичког и другог материјала, у цркви Светог Спаса у Жичи, од којих је једна 
наменски укопана у ђаконикону, а друга у егзонартексу, секундарно искоришћена у исту сврху, а обе 
датоване у крај 13. и почетак 14. века, без тумачења њихове појаве.356

Што се тиче других делова цркве Светог Николе, археолошки је, према М. Ћоровић-Љубинковић, 
потврђено да је првобитном (sic!) комплексу цркве припадао и анекс са северне стране спољне припра-
те (сл. 61).357 Његов темељ и темељи који су наводно откривени с јужне стране припрате приписани су 
потом истој конструкцији којој су припадале и дубоке нише или лежишта у доњем појасу на спољном 
лицу западног и јужног зида јужне куле, озидане у исто време са зидом куле.358 Међутим, осим што 
темеља с јужне стране уопште нема, о чему ће још бити речи, и што темељ северног анекса не може 
никако да припада првобитној фази (јер је додат уз дозидану спољну припрату), таквом закључку се 
противи и изостанак лежишта на северном зиду северне куле, односно њихово постојање на њеном 
западном зиду, тако да се простори северног анекса и јужног трема (?) тешко могу довести у конструк-
тивну и хронолошку везу. Закључци истраживача су нејасни и из још једног разлога. Наиме, бележи се 

353  Ljubinković 1968: 192; Ćorović-Ljubinković 1972: 124. Уп. Јуришић 1981: 175; Јанковић 1986: 14.
354  Теренски инвентар 61/67. Уп. Иванишевић 2001: 72 и даље.
355  Јанковић 1986: 10, 14, сл. 3/4–5, 7–8.
356  Вукадин 2000: 247–259.
357  Ljubinković 1968: 189; уп. Ћоровић-Љубинковић 1981: 96 (с претпоставком да то могу бити остаци лаког отвореног трема).
358  Чанак-Медић и Бошковић 1986: 21, сл. 10. Аутори се позивају на извештај М. Љубинковић, у коме она не наводи да су 

нађени темељи с јужне стране, већ „остаци лаке грађевине – отвореног трема (?)“, уп. Ljubinković 1968: 189.

Слика 60. 
Јама V и огњишта 3–4 у спољној припрати 
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да су источни зид северног анекса и источни делови његовог јужног и северног зида уништени једно-
времено, и то вероватно при зидању северне капеле током 14. столећа, па се постојање северног анекса, 
по томе, мора везати за период пре тога. Међутим, у том случају, потпуно је нејасан његов положај у 
сло бодном простору, односно изглед са источне стране, јер би његов зид требало да се налази под запад-
ним зидом капеле, а тамо није констатован.359 Такође се не може прихватити да је анекс истовремен са 
спољном припратом с обзиром на то да су његови темељи прислоњени уз темељ северног зида егзонар-
текса и, пре свега, уз темељ северне куле. То показују мере и положај сачуваних зидова, који јасно 
потврђују да је реч о дозиданој просторији уз северну кулу и капелу, док очувани трагови малтерисане 
површине са остацима живописа и дерсованог малтера сведоче и да је имала брижљиво обрађене повр-
шине зидова (сл. 62/1–2). Немамо податке о изгледу и дубини њихових темеља. У просторију су водила 
врата из нартекса цркве, која су зазидана вероватно у моменту када анекс није био у употреби, тј. након 
градње северне капеле, која је имала и спољни улаз из ове просторије. Показало се да је сахрањивање у 
северном анексу обављано бар у два хоризонта, при чему је једино евидентно да млађи припада периоду 
у коме је живот у манастиру био прекинут, када су сама црква и простор око ње коришћени за сахрањи-
вање локалног живља. Старији хоризонт свакако чине сахране с горњом границом у 14. столећу, будући 
да су у низу ка истоку констатовани гробови под зидовима северне капеле.

Већ је поменуто да је подизање „лаке“ грађевине, можда отвореног трема (?) јужно од егзонартекса, 
М. Ћоровић-Љубинковић определила у неку међуфазу. Она је претпоставила да је та интервенција 
могла бити истовремена с претварањем приземља јужне куле у капелу, које је датовала у време око сре-
дине 13. века.360 Такође је наведено да темељи на линији затварања простора између јужне куле и јужног 
анекса нису забележени у расположивој документацији, ни на цртежима нити у дневнику. Међутим, по сто-
је извесни подаци који су навели истраживаче на закључак о постојању грађевине „лаке“ конструкције 

359  Данас је немогуће видети, а из података са ископавања се не може закључити на основу чега је претпостављено постојање 
источног зида анекса. Уобичајено је да се простори између кула и анекса накнадно затварају, као, нпр., у Ђурђевим ступо-
вима у Расу, чије време градње није утврђено; у јужној просторији је била капела, док се за северну не зна како је била 
решена, да ли у виду трема (као у Сопоћанима и Жичи) или је била затворена (уп. Нешковић 1984: 19).

360  Ljubinković 1968: 189.

Слика 61. Основа простора уз северне зидове цркве у ископавањима 1968. године

0 2 m



98

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

на овом простору, али их је немогуће усагласити. У дневнику истраживања, наиме, помиње се да су уз 
источни довратник јужног улаза у егзонартекс констатовани солидно зидани постамент, са спољне 
стране учвршћен плочом, и јама од дирека између њега и јужног зида, за које је претпостављено да при-
падају конструкцији трема испред јужног зида нартекса, из кога се улазило у јужну кулу кроз врата на 
њеном источном зиду (sic!, та врата су високо подигнута, готово у нивоу крова претпостављеног трема, 
прим. Е. З.); али, у каснијем тумачењу ситуације, наводи се да је „с југа“, уз сам југозападни угао јужног 
анекса, нађен „остатак темеља стуба који је вероватно носио конструкцију лако отвореног трема који се 
налазио између јужног анекса и јужне куле“.361 Како год, с обзиром на то да је егзонартекс првобитно 
имао улаз с јужне стране, требало би претпоставити постојање неке наткривке, а да ли само над самим 
улазом или над целом површином простора између куле и јужног анекса, тешко се може рећи на основу 
наведених података.

О дозиђивању спољне припрате с обе куле преовладало је мишљење, којем се прикључила и М. 
Ћоровић-Љубинковић, да је оно извршено у време установљења Топличке епископије (1220); у прилог 
томе она је навела и нешто боље очуван фреско-живопис у приземљу јужне куле, с непознатим сценама 
у којима је видела оригинално конципиране композиције из циклуса Светог Симеона Немање.362 Иско-
павањима на простору између кула потврђено је најпре да су куле подигнуте истовремено са спољним 
нартексом и да су, због разлике у начину зидања између овог и старијег дела цркве, које раздвајају спој-
нице, археолошки потврђене две фазе градње, уз општи закључак о датовању доградње припрате с кулама 
у време пре средине 13. столећа, без тумачења археолошке грађе нађене током ископавања. Нису дати 
конкретни аргументи ни за претпоставку да накнадно изграђен западни зид, који се ослањао на зидове 
обе куле, делимично или потпуно затварајући простор међу њима, треба приписати преправци изведе-
ној још у средњем веку.363 Истраживачи се нису детаљније упуштали у питања када је простор под тре-

361  Дневник од 18. 8. 1967. године; уп. Ћоровић-Љубинковић 1981: 96. На тушираној ситуацији с гробовима око цркве (уп. сл. 
148) уцртана је једино мала кружна јама ограђена с четири камена, али уз источну двостепену ивицу слепог лука на 
јужној фасади првобитне припрате.

362  Ćorović-Ljubinković 1981: 354–358.
363  Ljubinković 1968: 189–190.
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мом на улазу у цркву затворен, какву је конструкцију темељ овог накнадно дозиданог чеоног зида носио 
и да ли је она могла постојати у исто време кад је и зидани свод трема био у функцији. О стратиграфији 
западног простора пред црквом, међутим, подаци из дневника ископавања показују да је ту било више 
грађевинских интервенција над нивоом с гробовима. На самој површини је нађен рецентан материјал, 
међу којем и прстен који припада типу карактеристичном за 19. столеће (в. сл. 193/14), а следећа три 
откопа чине нивелирајући слој, с већом количином грађевинског материјала, керамике, ексера и гво-
здених предмета, којим је терен подигнут за 30 цм, не пре седамдесетих година 17. века.364 Значајно је 
да је овај слој покривао старији под од већих или мањих камених плоча неправилног облика, којима је 
поплочан простор између кула, док је под „затварао“ све гробове укопане на том простору. На линији 
правца пружања западних зидова кула, у ширини од 60–70 цм није било плоча јер је ту био укопан 
темељ зида ширине 50–60 цм, којим је накнадно био затворен простор између кула. Са спољне стране 
овог зида, у равни западног прочеља кула, такође је откривено поплочање, које с претходним не чини 
целину, тако да постоји и хронолошка разлика међу њима, мада то приликом реконструкције није ни на 
који начин показано (уп. сл. 1 и 49).365 Из описа тока ископавања и самих нивоа најпре се уочава да 
из међу ова два поплочања постоји разлика у подлогама. На простору између кула, подна супструкција у 
горњем слоју има црвенкасту земљу 2–3 цм дебљине, изнад чврсте малтерне подлоге од 2 цм, а испод је 
насута чиста црвенкаста земља у дебљем слоју (40 цм). Подне плоче пред тремом су, међутим, постав-
љене у глиновиту земљу над малтерном подлогом некомпактне структуре, а нема ни слоја чисте земље 
испод малтера. Осим тога, ископавања током којих су уклањани зидови и темељи бондручне грађевине 
(тзв. нове капеле), подигнуте у другој половини 19. века на рушевинама зидова северне куле, потврдила су 
такву ситуацију и пружила су допунске податке о стратиграфији овог простора (сл. 63). Најпре је копа-
њем површинског слоја на простору нове капеле, а уз „западна“ врата северне куле, пронађена највећа 

364  Новчић Луја XIV из 1662. године, нађен на плочнику, није издвојен за инвентар (дневник од 1. 8. 1968).
365  У реконструкцији поплочања, данас на терену та разлика није видљива. На теренским скицама 15–16/1968 (архитектура, 

ЗЗЗСКН) виде се плоче без размере и кота, те нису могле бити искоришћене.

Слика 62.  
Остаци зидова између северне куле  

и параклиса: основа (1) и зид уз 
северну кулу, основа и изглед (2)

20 50 cm
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количина истопљеног горелог олова.366 Турски новчић из 1623. године и шпанска медаља с годином 
1717. нађени су у слоју с разноврсним материјалом, који очито представља рушевински нивелирајући 
слој, у који су укопани темељи нове капеле (надгробна пластика, керамика, ексери, метални предмети 
новијег датума, али и обрађени комади камена са урушених грађевина). Тај слој покрива поменуто 
поплочање испред трема цркве, које залази и под јужни зид нове капеле, те новчић из 1623. године даје 
terminus ante quem за постављање овог нивоа плоча.367 Испод овог поплочања, уз југозападни угао север-
не куле откривена је и јама 2, оивичена плочама (сл. 64). У тако ограђену јаму смештена је велика гво-
здена алка, што казује да је укопана с намером да се у њу „сахрани“ оштећени оков (звекир?) с улазних 
црквених врата, свакако пре почетка 17. столећа. Испоставило се да плоча на дну јаме представља у 
ствари поклопницу над ногама покојника сахрањеног у гробу 160, односно део конструкције гроба у 
виду каменог сандука. Како је у нижим слојевима испод поплочања, у слоју шута такође налажен мате-
ријал који количином и врстама указује на интензиван рушевински нанос (шут са ексерима, керами-
ком, деловима црквеног мобилијара, али и са доста уломака фресака), ову интервенцију приликом уре-
ђивања простора пред црквом, постављањем млађег поплочања, могуће је датовати најраније у почетак 
друге половине 15, а најкасније у другу деценију 17. столећа. Материјал којим је затрпан темељни ров 
зида између кула, пошто су претходно зид и градиво темеља извађени за секундарну употребу, указао је 
на време када се равнао, тј. отварао простор на улазу у цркву. Наиме, из шута којим је испуњен овај ров 
извађени су разнолики покретни налази који се могу датовати у крај 16, тј. у 17. столеће, између оста-
лих карактеристични конични лончићи из пећи, крчази типа тестије и коштани стубићи од уништеног 
црквеног намештаја (в. сл. 181/3), а који указују на то да конструкција којом је простор међу кулама 
био делимично или потпуно затворен тада више није постојала. Да је поплочање у трему између кула, 
међутим, сигурно било старије од краја 16. столећа, тј. да је средњовековно, а највероватније и првобит-
но, показује више чињеница. Најпре је у северном делу простора између кула констатован слој црвено 
печене земље, дебео 30 цм, који је несумњиво настао као последица већег пожара, а који је оставио траг 
и на плочама; с друге стране, у јужном делу тог простора, пред улазним вратима у јужну кулу, на месту 

366  Већа количина топљеног олова констатована је и 1967. године у самој кули и на граници квадрата Ђ17 и Е17, у првих 
неколико откопа.

367  Теренски инвентар 136/68, акча Мурата IV (1623–1640) из 1032H = 1623, ковница Константинија.

Слика 63. Зграда нове капеле над северном кулом, основа

0 2 m



101

ЦРКВА И МАНАСТИР СВEТOГ НИКОЛЕ ОД 12. ДО ПОЧЕТКА 15. ВЕКА

Слика 64. 
Простор између кула с јамама 2 и 3, 
и северна кула с огњиштем 2, основа 

где је подно поплочање недостајало, откривена је правоугаона јама 3, са „сахрањеним“ остацима фреса-
ка, која га је и оштетила. Међу мноштвом уситњених уломака фресака било је и шупље ливено дугме с 
петљицом, типичне позносредњовековне форме. У случају да је дугме припадало гробу б. б., из кога су 
преостале кости скупљене и положене на дно јаме, може се закључити, судећи по датовању овог типа 
дугмади, да поплочање не може бити истовремено са зидањем припрате, већ знатно позније, најраније 
позносредњовековно. Међутим, дугме се могло наћи у шуту којим је јама испуњена пошто ово није 
једина група костију под поплочањем трема да би се тврдило да је укопавањем јаме девастиран кон-
кретно овај гроб, посебно стога што су међу уломцима фреско-малтера нађени и фрагмент канелованог 
врата стаклене бочице и токарени коштани стубић с неког оштећеног комада црквеног намештаја (уп. 
сл. 178/4 и 181/2). Наиме, у том случају, већа количина фрагмената живописа, а посебно уломак ста-
клене бочице тзв. Манасија типа, какве су израђиване најраније крајем 14. и током 15. столећа, потвр-
ђују постојање подног поплочања трема до тог доба, тако да оно може бити и првобитно. Такође, ова 
количина фреско-уломака указује на то да је јама 3 настала након неког страдања или преправке зидова 

0 2 m
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Слика 65. Темељ зида између кула припрате, 
у реконструкцији 1968. године

цркве, када су отпале или оштећене фреске ту „сахрањене“. О тим уломцима фресака нема никаквих 
података за закључак да је можда реч о живопису из прве зоне зидова приземља (капеле) јужне куле, 
као што је претпоставила М. Ћоровић-Љубинковић, доводећи у везу његово оштећење с претварањем 
тог простора у капелу средином 13. века. С обзиром на време укопавања јаме, та претпоставка, показа-
ло се, није реална. Питање је, међутим, да ли је јама укопана у првим деценијама или средином 15. 
века, тј. након пожара који је захватио манастирска здања, или после немилих догађаја везаних за тур-
ске продоре и коначна освајања ових крајева. У сваком случају, мобилијар и зидови цркве су вероватно 
први пут били насилно оштећени.

Темељ зида у равни прочеља кула констатован је у нивоу темеља зидова кула, тј. његово дно је било 
на истој дубини као и темељи кула, што се види и након њихове реконструкције (сл. 65). Међутим, за 
његово утемељење је морао бити иштемован темељ јужне куле, у њеном северозападном углу, у послед-
њем низу камена и у ширини од 60 цм, док је на северној кули видљиво исто такво штемовање, али у 
вишој зони, тј. на делу где је започето зидање фасаде. На већој висини, темељ овог зида само је присло-
њен уз темеље кула; то, између осталог, потврђује његово накнадно подизање, што је морало бити у вези 
с оштећењем сводне камене конструкције трема међу кулама. Може да се закључи да поплочања нису 
истовремена, при чему је оно између кула старије, али и да су засута у исто време, заједно с темељним 
ровом зида између њих, као и да је уклањање овог зида вероватно било у вези с постављањем млађег 
поплочања испред њега, у последњој обнови, издвојеној у наредни културни хоризонт (VI).

У фази коју је М. Ћоровић-Љубинковић датовала у крај 13. или прве године 14. века дозидана је 
мала капела уз северни зид цркве, а да се то десило у време краља Милутина, она доказује остацима 
фресака на источном зиду пролаза из цркве у капелу и у апсиди капеле.368 Истог мишљења био је и Б. 
Вуловић, који је сматрао да се и по архитектонском склопу и живопису северна капела може приписати 
14. столећу.369 Ископавања су показала да је изградњом капеле срушен зидани гроб уз северни зид 
првобитног нартекса, јер су у северном зиду припрате отворена врата да би новоподигнута капела 

368  Ljubinković 1968: 189; Ćorović-Ljubinković 1972: 124.
369  Vulović 1957: 9 и 20.
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имала директну везу с унутрашњим простором цркве (уп. сл. 61 и 152/1–2). У тој капели је одржавано 
богослужење и након рушења цркве, чиме се једино може објаснити зашто је накнадно дозидан део 
њеног јужног зида, којим је практично био затворен њен простор. Мада је истраживачима вероватно 
био познат Каницов податак о постојању гробнице у капели и о њеном насилном отварању, М. Ћоро-
вић-Љубинковић је сматрала да је капела подигнута преко старијих гробова и да у њој није обављано 
сахрањивање.370

Такође, на основу историјских извора, М. Ћоровић-Љубинковић је закључила да је црква у другој 
половини 16. столећа била напуштена и у рушевинама.371 Међутим, археолошки подаци којима се 
може размотрити ово становиште доказују да је унутрашњи простор цркве коришћен за сахрањивање, а 
репрезентативна зграда палате за обитавање све до краја 17. столећа, о чему ће бити речи.

Може да се закључи да у самој цркви није било покретних налаза којима би се разрешила дилема у 
погледу времена њене изградње – у Немањином или у добу које му претходи, као и да подаци који су 
навођени као доказ градње у Немањином времену нису тачни. Од осталих грађевина у комплексу, још у 
прве две године археолошких ископавања, у порти су откривене три велике профане зграде, настале у 
различитим периодима. Током истраживања оне су различито датоване и различито означене, бројеви-
ма, према положају или функцији: „северна зграда“ или „зграда северно од цркве“ и пирга, односно 
зграда епископске палате (палата); „зграда А“ на западу (коју сам идентификовала као млађу трпеза-
рију) и велики пирг северно од цркве (уп. сл. 14 и 21, 92). Поред њих, у разним деловима порте нађени 
су и грађевински остаци приписани другим објектима различите намене (зидови обзиђа и објеката уз 
њих, „брвнара са апсидом“, протумачена као првобитна трпезарија, затим бунар и др.). Под овим 
одредницама, сви поменути објекти ће бити наведени и представљени у оквиру хронологије развоја 
манастира од средине 12. до краја 17. столећа.

МАНАСТИРСКО НАСЕЉЕ

Остаци објеката монашког насеља откривени су у западном, северозападном, северном и јужном делу 
комплекса, дуж линије обзиђа, и припадају различитим фазама живота манастира – средњовековном 
хоризонту IV (од средине 12. до почетка 15. века) и наредном периоду (од првих деценија 15. до краја 
17. века), у коме се издваја више стратиграфских целина, укључујући велику обнову пре коначног тур-
ског запоседања (хоризонт V), као и обнове и страдање манастирских грађевина у раздобљу турске вла-
давине (хоризонт VI). И објекти и оградни зидови очувани су највећим делом у траговима или незнат-
ним грађевинским остацима, углавном у најнижим зонама темеља и подова.

Континуиран вишевековни живот готово свих наших манастира био је прекинут у фазама страдања 
и обнова, док је вертикална стратиграфија на простору око цркава уобичајено нарушена вишевековним 
и сукцесивним укопавањем гробова. Међутим, у комплексу манастира Светог Николе, и тамо где је нај-
боље очувана, нпр. на површини између млађе трпезарије и палате, где није било гробних укопа, стра-
тиграфија није ваљано документована, као ни унутар самих објеката, тако да недостају профили, описи 
слојева, пресеци преко зидова, а пре свега коте, што би омогућило њено лакше праћење и тумачење. 
Стога су затворене археолошке целине и овде биле примарни извор података за датовање објеката. Али, 
као и у случају цркве, ни у порти нема целина из доба заснивања манастира. На различитим местима у 
њој, наиме, откривене су јаме, наменски ископане да се у њима „сахране“ поједини делови пропале или 

370  Ljubinković 1968: 191.
371  Ćorović-Ljubinković 1972: 124. Овај закључак је вероватно изнесен на основу мишљења О. Зиројевић да за Немањин мана-

стир Светог Николе треба везати податак о годишњем приходу, у попису из 1530/31. године, након чега се манастир више 
не бележи, уп: Зиројевић 1984: 146.
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израбљене декорације цркве и њеног мобилијара (фреске, украси од штукатуре, архитектонска пласти-
ка), односно отпадне јаме у које је била убачена поломљена, оштећена керамика и предмети друге 
намене који више нису били погодни за употребу; ту су и огњишта у објектима, као основни елемент 
њиховог уређења, или на отвореном, без функционалне везе с архитектуром, али се ниједна затворена 
целина не може приписати 12. столећу. Чињеница је такође да остатака манастирског насеља и није 
било много, и то сигурно кад је реч о старијој фази, која одговара времену оснивања манастира, као и да 
су, као што то пракса увек показује, најкасније градње најбоље очуване и у већини случајева су добрим 
делом оштетиле старије. На крају, не сме се сметнути с ума да је ово најстарија манастирска црква срп-
ске владарске куће Немањића, те да нам је архитектура манастира (и не само манастира него и насеља, 
владарских дворова и др.) у периоду који претходи и кореспондира Немањином добу релативно мало 
позната.

Резултати остварени у првих неколико кампања рада на локалитету навели су истраживаче на 
претпоставку да је цео комплекс био окружен масивним обухватним зидом, који је имао и одбрамбену 
функцију.372 У наставку ископавања, са откривањем остатака зидова на разним местима у порти, закључ-
ци о постојању првобитног и познијих траса обзиђа често су ревидирани, док је коначна интерпретација 
изостала, тако да је и у анализама других аутора остала недефинисана. Наиме, М. Ћоровић-Љубинко-
вић је изнела мишљење да остаци зидова северозападно од цркве, на простору према згради палате, 
представљају првобитни обухватни зид порте, који је срушен када је манастирски комплекс прошири-
ван, најпре крајем 13. или почетком 14. столећа, с обзиром на то да је грађевински материјал с њега 
секундарно коришћен при изградњи репрезентативних зграда на северу и западу; пошто су овај масивни 
зид и пирг порушени до исте нивелете, закључила је да су срушени у исто време, а то може бити само када 
је зидана палата северно од цркве.373 Међутим, такав став је, и без дубље анализе, у контрадикторности 
са становиштем које је такође изнела М. Ћоровић-Љубинковић, да је пирг постојао у време палате бу дући 
да га је заобилазила стаза која је од ње водила ка цркви.374 Уосталом, зид на том месту – између палате 
и пирга – могао је да буде обухватни једино док палата још није била изграђена или кад је постојала, 
али није била у функцији, пошто би супротно значило да је подигнута изван ограде порте. Такође, из 
положаја и отвора на њима (улазне капије на првобитном бедему и улаза у палату), очигледно је да 
зидови нису били у функционалној вези, односно да негирају једни друге. Да је тако, показаће и анали-
за расположиве грађе у наредним поглављима.

Западно и северозападно обзиђе (I–V) са остацима објеката
Западно и северозападно од цркве, ископавањима током 1970, 1971, 1977. и 1978. године констатовани 
су делови зидова различитих конструкција и на разним местима између већ откривених објеката. 
Посебно је сложена ситуација са више траса зидова сачуваних у мањим остацима између две велике 
зграде, палате и млађе трпезарије, обухваћених сондом I/1970, у облику неправилног трапеза димен-
зија 20 х 13,1 х 7 х 6,30 м, а затим и мањим сондама I1, I2 и Ia, којима је ископ проширен (сл. 66). У 
јужној половини сонде I, након скидања хумуса и шута под њим, насталог од рушевине зграде, уочен је 
слој мркосиве растресите земље до дубине од 40–45 цм, у коме су били укопани остаци неког сухозида. 
Тај слој је, најпре у северном делу сонде, издвојен као црвенкаста и компактнија земља, тј. слој паљеви-
не с угљенисаним комадима дрвета, пепелом и кованицима (сл. 67/1–3). Праћењем његовог садржаја 
према месту и међусобној релативној дубини налаза наведених у дневнику, јасно је да је реч о барем 
два културна слоја, која истраживачи нису разликовали према боји земље нити су их раздвојили на 
целој површини сонде. Млађи (горњи) слој, настао као последица пожара већег интензитета, у дебљини 

372  Ljubinković 1968: 192.
373  Ćorović-Ljubinković 1972: 122–124; документација ЗЗЗСКН, бр. 1458/2 из 1977. године.
374  Уп. Ljubinković 1968: 192 и Ćorović-Ljubinković 1972: 122–123.
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Слика 66. Сонда I/1970 са остацима зидова II и III, основa

0 5 m
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од двадесетак центиметара паљевине са шутом, издвојен је и уцртан под темељом западног зида про-
сторије Ф палате. Наиме, он се може пратити и на простору ка млађој трпезарији, према налазима 
гореле кухињске и трпезне керамике из 15–17. столећа, и према траговима гореле земље и дрвета на 
истој релативној дубини од 45 цм (уп. сл. 106/1–8 и 169/3, 6).375 Том слоју страдања познијих објеката 
између палате и млађе трпезарије, с горелом грнчаријом, претходио је тањи културни слој из времена 
пре њихове изградње, а који представља насипни слој којим је површина терена нивелисана и заравње-
на, уз претходну разградњу до дна темеља урушених зидова старијег обзиђа и објеката уз њега. Ти зидо-
ви су такође страдали у неком пожару, што показује више чињеница. Најпре је уз северни зид (2) млађе 
трпезарије, у профилу уочен слој кречног малтера над танким слојем „малтерне траке“ која је могла да 
се прати дуж целог дна темеља овог зида, који чини ниво са кога је почела градња овог објекта (сл. 68; 
уп. сл. 67/2). Унутар млађе трпезарије и, што је значајније, ван ње, на простору према палати, могао је 
да се отпрати слој паљевине различитог интензитета, више у виду слоја пепела унутар зграде, изнад 
старијег зида, односно комада угљенисаног дрвета и гореле земље, споља, у сонди I/70, на релативној 

Слика 67. Сонда I/1970: пресек А–А’, са изгледом зида 13 просторије Ф и профилом (1);  
пресек Б–Б’, са изгледом зида 2 млађе трпезарије и профилом (2); профил А–Б–Е (3) 

1) пресек А–А'

2) пресек Б–Б'

3) профил А–Б–Е
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дубини од 60 цм. За старији слој паљевине, констатован потом у различитим деловима порте, редовно 
се везују налази касносредњовековне, пре свега карактеристичне зграфито грнчарије (в. сл. 100). Мате-
ријал са најнижих кота (релативна дубина 70 цм) у јужној половини сонде, ка млађој трпезарији, као и 
у сонди I2, датује овај слој у период од средине 14. до средине 15. века, а његов садржај чине горела 
кухињска (в. сл. 158/1–2) и трпезна керамика (в. сл. 166/12 и 167/4), уломци окулуса, метaлни предме-
ти, међу њима и гвоздена стрелица (в. сл. 191/1), доста кованика и комада олова. Реч је о простору, 
испоставиће се, пред главним улазом у манастир.

Једини остатак зида обзиђа унутар сонде I, укопаног у здравицу, испраћен је у дужини од 1,6 м и 
ши рини од 80 цм (зид II); пружа се у правцу југозапад–североисток, тј. практично у наставку зида I 
испод млађе трпезарије (сл. 69; уп. сл. 66).376 У истом нивоу са старијим зидом I, уз сам североисточни 
угао ове грађевине и паралелно с правцем пружања њеног северног зида, са спољне стране је откривено 
крупније камење везано блатом, које се подвлачи под темељ зграде. У тој гомили обрушеног камена 
уочене су ивице зида IIa, у његовој темељној зони (сл. 70/1–2), видљивог и у пресеку у северном профи-
лу под зидом 2 млађе трпезарије, у новоотвореној сонди I1 (уп. сл. 67/2). Правац пружања остатака зида 
IIa указује на то да je у близини самог улаза у порту, уз обухватни зид II–III, с његове унутрашње стране 
постојао неки објекат у чијој су градњи можда коришћене и опеке с обзиром на то да је неколико њих 
нађено међу камењем, од којих једна и с урезаним знаком равнокраког крста. На простору пред прет-
постављеним објектом, у сонди 3/1969, постављеној на линији између североисточног угла млађе трпе-
зарије и северне куле цркве, у слоју над здравицом, чијим је скидањем откривена доња ивица темеља 

375  Висинска разлика између нивелета терена на којима су зидане зграде палате и млађе трпезарије износи око један метар, 
што оригиналне скице профила бр. 32–33/1970, без размере, кота (с дужинским мерама) и издвојених слојева, не показу-
ју. Уз цртеже профила на сл. 140–141, то су, нажалост, једине сачињене скице профила сонди из свих година радова, које 
сам допунила на основу описа у дневнику из 1970. године и приказала на сл. 67/3.

376  На овде приказаној теренској скици, како није рађена у размери, и линија овог дела зида није уцртана у положају који је 
описан и који је унесен правилно у планове израђене за потребе монографије.

Слика 68. Сонда I/1970, поглед са североистока 
Слика 69. Сонде I1 и I2/1970, са остацима обзиђа II и III и јамом 4, поглед с југозапада
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источног зида (1) ове зграде, међу ситнијим атипичним фрагментима нађени су и уломци грнчарије из 
12–13. столећа (в. сл. 157/2, 4, 7, 8). У недостатку других налаза и података, није јасно да ли је зид II 
обзиђа укопан у исти слој, што би његово датовање померило у 13. столеће, или је овом грнчаријом 
само потврђено коришћење претпостављеног објекта у тој фази.

Чишћењем горње површине темеља зида II обзиђа, поред места где је касније додатно оштећен 
јамом 4, издвојено је још мало уситњене гореле кухињске и стоне луксузне грнчарије из 14–15. столећа 
(в. сл. 167/1), уз комаде кровног олова, стакла и кованике. Тиме је потврђено да је рушење манастир-
ског обзиђа и објеката унутар њега имало такве размере да обнова у истом обиму није била могућа. 
Такође, овом грнчаријом је одређен доњи датум слоја формираног након престанка функције првобит-
ног обзиђа у 15. столеће.

Сондом I2, која је отворена северно и у продужетку сонде I1, констатован је наставак истог оградног 
зида, који je на већини теренских скица из 1970. године приказан као да има мало скретање унутар 
порте, под тупим углом (обележен као зид III; сл. 71/1),377 док на скицама из 1978. године, на фотогра-
фијама, односно приликом конзервације тога нема (сл. 71/2; уп. сл. 53).378 Дно његовог темеља је у 
односу на површину било на дубини од око 80 цм. Зид је у целости откривен тек 1978. године, када је 
установљена његова укупна дужина од 8,3 м и ширина која варира од 105 до 110 цм, с врло мало мате-
ријала у нивоу најдубљег низа камена темеља (в. сл. 157/5, 6, 12). На западном крају зид је пресечен 
поменутом јамом 4, која с јужне стране окружује камење, лучно поређано без употребе малтера. У јаму, 

377  Уп. сл. 21, 66, 70/1 и 132/1.
378  Такав угао, као завршетак зида, касније, на скицама из 1978, није приказан (скица 4 и 1/1978), већ онако како је конзер-

виран – у дужини од једног метра, с додатком на унутрашњој страни у виду „масивног пиластра“ ?!, а који је на скицама 
из 1970. тек назначен. Нигде нема података о сачуваној висини. У конзервацији, овај зид је изведен у нивоу терена и 
данас није видљив.

Слика 70. Сонда I1/1970 са остацима обзиђа IIа и III и јамом 4, основа (1);  
зид обзиђа IIа током истраживања 1970. године (2) 

1 2

0 5 m
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Слика 71. 
Сонда I2/1970 с обзиђем III 
и сонда Iа, основа (1);  
стање након конзервације, 
поглед с југозапада, 1978. година (2) 
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обложену малтером, „сахрањен“ је грађевински материјал, између осталог и опеке у виду стубова ширег 
кружног завршетка, за које је М. Ћоровић-Љубинковић сматрала да одговарају зидању Немањине цркве 
и да су стајале на странама кубета (в. сл. 197/3). Како је јама 4 пресекла темеље обухватног зида, то 
значи да је укопана у периоду између разиђивања зида у целини почетком 15. века и почетка 16. столе-
ћа, када је и црква доживела оштећења, што потврђује и керамика из 15–16. столећа, нађена у нижим 
слојевима јаме (сл. 72/1–5).

Наставак обухватног зида с ове стране откривен је тек у ископавањима 1977. и 1978. године, на око 
18 м удаљености северозападно од улаза у цркву (обележен као зид IV). Сачуван је у дужини од 11,5 м, 
ширини до 1,1 м и висини од једног до три реда камена.379 На југозападном крају скреће под правим 
углом у порту, у дужини од 3,25 м (зид IVa; сл. 73/1–2; уп. сл. 71/2). Тај угао је од поменутог угла с 
„пиластром“ на обзиђу III удаљен 3,5 м. Како између ова два дела зида (III и IV) нису нађени никакви 
трагови градње, овде се, по свој прилици, налазила главна улазна капија у порту, тако да је зид IVa 
заправо јужни зид неке просторије с леве стране улаза. У сваком случају, и овај део обзиђа регистрован 
је последњим редовима темељног камења и једним делом доста плитко испод површине тла јер је и 
овде пре радова ниво терена био знатно снижен (уп. сл. 39 и 53). С његове спољне стране, на простору 
према згради палате нађена је неправилна чврста подлога од ломљене опеке, заливена кречним малте-
ром, без било каквих других података који би омогућили закључак о чему је реч. Керамичког материјала 
је било мало изнад и уз сам зид; реч је о ситним уломцима неглеђосане, свакако старије средњовековне 
керамике, судећи по фактури без ликсуна и грубим зидовима.

379  Зид се прати у квадрату Д11, од нивоа 4. откопног слоја, у дубину до 6. откопног слоја, а у квадратима Д10 и Ђ9–10 појав љу-
је се готово одмах испод површине (због нагиба терена) и открива у следећих шест откопа.

Слика 72. Керамика из јаме 4

0 2 cm
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Слика 73.  
Део обухватног зида IV 
северозападно од цркве,  
основa (1); откривање зида IV 
током ископавања 1977. године, 
поглед са истока (2)
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Темељ првобитног обзиђа IV оштетила је јама 12, кружног облика, с компактним садржајем креча 
(уп. сл. 56 и 73/1). У њеном центру био је велики камен са остацима гарежи и свега један клин (в. сл. 
188/8) и уломак керамике, који не дају могућност њеног датовања, осим што је јасно да је настала 
након што је овај зид изгубио функцију. С унутрашње стране овог дела обзиђа копано је дубље, чак 14 
откопа, при чему је констатован мањи број гробова. Најближе унутрашњој линији обзиђа укопан је гроб 
705, у коме је лобања скелета била удаљена свега један метар, док је већина гробова била знатно даље. 
Осим малог фрагмента ланчића уз скелет у гробу 719, остали гробови су били без налаза и прилога. 
Међутим, уз гробове 718 и 719 забележене су средњовековне надгробне плоче, а помињу се и млађи 
белези у виду усадника. При чишћењу скелета откривен је разнолик материјал, све до нивоа дна гроб-
них укопа. Помињу се глеђосана и кухињска керамика, метални и коштани предмети, неки гвоздени 
инструмент (?), делови окулуса, али и мања петљаста дршчица овде заступљеног типа стакленог бико-
ничног кандила, што говори да је већина гробова била укопана кроз слој касносредњовековног насипа. 
Није издвојен материјал из слојева уз саме темеље или испод њих, због чега нема могућности да се у 
потпуности сагледа вертикална стратиграфија и поуздано утврди уже време градње обзиђа.

Делови истог обимног зида констатовани су под млађом трпезаријом (означен као зид I; сл. 74).380 
Наиме, скидањем рушевинског слоја с гробним укопима унутар зграде, са 14 откопа сишло се до нивоа 
на коме се појавила горња површина овог старијег масивног зида, од кога су сачувани последњи редови 
темеља. Извесна количина крупних комада камена око самог зида и јужније од њега, већ уочена у прет-
ходним слојевима, представља нивелету рушења овог зида у доњој зони.381 Не рачунајући површинске 

380  Ljubinković1968: 192. Не постоји цртеж зида у основи, а данас, на самом терену се види конзервација у лошем стању. Ни 
на оригиналној скици са основом ове грађевине и гробовима унутар њених зидова није нацртан зид у основи. У конзерва-
цији је, нажалост, третиран на исти начин као и зид млађе зграде и притом је погрешно подигнут на ниво њених зидова, 
тако да делује као њен конструктивни део (уп. сл. 20, 53 и 138).

381  Откопни слојеви се наводе само ради уочавања међусобног односа откривених зидова и гробова, као и слојева, тј. налаза, 
јер они не представљају увек реалну дубину у односу на првобитни ниво терена. То показује управо ископавање у згради 
1968. године, када су откопи рачунати с нивоа остављеног претходне године, а то је ниво до кога се дошло након скидања 
осам откопа и који је тек тада био у равни насутог слоја који покрива темеље за 30 цм (дневник од 11. и 21. 8. 1967).

Слика 74. Обзиђе I под млађом трпезаријом 
у току истраживања 1968. године, 
поглед с југоистока 
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слојеве наноса и рушења, настале по страдању и напуштању млађе трпезарије (осам откопа с новијим 
материјалом: керамика, ексери, комад олова с траговима згуре, месингани прстен из 19. столећа), као 
ни дебљи слој паљевине, на више места регистрован као прослој црвено запечене земље измешане с 
пепелом, у коме је било нешто керамике, али и новијег стакла, у нивоу дна темеља млађе зграде, а 
изнад површине откривеног старијег зида појавио се слој с нешто мало неглеђосане керамике из 14–15. 
века (в. сл. 162/1; 164/3); то је, практично, слој у који су били укопани и гробови, али и темељи млађе 
трпезарије, који даје горњи датум страдања старијег зида. Један од гробова откривених унутар ове згра-
де, гроб 99, практично укопан преко старијег зида, али поред других гробова на овом месту и исте ори-
јентације као и они, с налазима грнчарије у гробној земљи, свакако припада нивоу сахрањивања из 
периода када овај објекат више није био у употреби, односно самом крају 17. столећа, и каснијем. 
Откривањем старијег зида I у профилу с обе стране темеља северног зида млађе трпезарије потврђено 
је да он залази под њене темеље и да се правцем пружања не поклапа с правцем ниједног њеног зида. 
Такође је установљено да су темељи млађе грађевине постављени на слој кречног малтера, 30 цм изнад 
старијег зида (уп. сл. 67/2; 68; 74). Како танак слој малтера уочен у профилу са спољне стране северног 
зида, на месту где зидови належу један на други, није примећен нигде унутар грађевине, требало би 
претпоставити да је у питању ниво којим је заравњена површина до темеља срушеног старијег зида, и то 
у виду малтерне кошуљице.382 Ова ужа малтерна трака се споља провлачи испод неке зидне масе с 
кречним малтером неједнаке дебљине, видљиве у профилу, тј. практично уз зид млађе трпезарије. Сви 
подаци показују да та површина излази из равни северног зида зграде и да је у нивоу дна његовог теме-
ља, односно изнад танког слоја малтера над којим је зграда изидана, због чега мора бити у вези са згра-
дом, а не са старијим зидом. Иначе, темељи старијег зида I, као и млађе трпезарије, грађени су од 
ломљеног камена везаног малтером. Ширина старијег зида, међутим, нигде није наведена, а у конзер-
вацији она износи око 80–90 цм. Сам угао млађе грађевине је налегао, по свему судећи, на место где је, 
поред обухватног зида, с његове унутрашње стране према капији, постојао објекат, и то управо на углу, 
тј. његовом скретању ка североистоку. Део простора млађе трпезарије југоисточно од старијег зида, тј. с 
његове унутрашње стране, истражен је до здравице, при чему су нађени ситнији уломци неглеђосане 
грнчарије грубе фактуре и лошег печења, али и врх стрелице у облику ластиног репа, с тулцем, на осно-
ву којег се обзиђе може датовати у период пре средине 13. столећа (в. сл. 191/2). Важно је на крају иста-
ћи да није било гробова, па ни средњовековних, са спољне стране зида I, као ни у наставку његове трасе 
ка североистоку (зидови II, III, IV), што потврђује његову функцију као првобитног оградног манастир-
ског зида у овом делу порте.

Остатке обзиђа на линији његовог пружања североисточно од млађе трпезарије представља и гоми-
ла обрушеног камена с малтером (зид V; сл. 75). Претпоставило се да њему припада и камење у низу, 
откривено 1978. године у сонди постављеној даље ка североистоку (сл. 76), с обзиром на белешку истра-
живача да је при укопавању гроба 782 уклоњено камење из „темеља северног обухватног зида“. Таква 
идентификација, међутим, не може да се потврди с обзиром на штурост, али и контрадикторност пода-
така. Наиме, на теренској скици, без кота, види се десетак комада камена, донекле у низу, са забеле-
шком да нема везивног материјала међу облуцима и дробљеним каменом неправилног облика, док је у 
дневнику записано да је приликом чишћења камења нађено мало уситњене и атипичне керамике, а 
потом закључено да је оно ту насуто јер има и облутака и фрагмената опеке. Без обзира на то шта ово 
камење представља, не може да се утврди да ли је реч о остацима средњовековне или нешто позније 

382  Такве, претходно изливене површине малтера испод темеља помињу се у истраживањима црквених и других грађевина у 
комплексима манастира, и обично су нешто шире од темеља, тј. излазе ван равни фасаде зида, као што је и овде случај 
(Поповић и др. 2005: 14; Поповић 2015: 149). Међутим, за малтерне подлоге ширине 50–80 цм, откривене уз унутрашњу 
страну обимних зидова Ђурђевих ступова (које се узимају као један од доказа градње обзиђа у Немањино време), се мисли 
да су изливане ради каналисања одводних вода из комплекса (Нешковић 1984: 120, 191, сл. 81, цртеж 59).
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Слика 76. Низ камења (обухватни зид ?) 
у квадрату Л6

Слика 75. Остаци првобитног обзиђа (V) над јамом 8 и површина с малтером  
и гробовима у квадратима З7 и И7
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конструкције будући да су се у гробу 782 налазила лоптаста дугмад с гранулом, коришћена у дугом 
периоду, најраније крајем 14. па све до 17. столећа, што потврђују и налази на гробљу око цркве (гроб 293 
у северном делу порте или у низу гробова у јужном делу порте: 166, 170, 686, 679, 707, 828, 832). Но, међу 
каменом у првопоменутој гомили, откривеној након скидања гробова, која се делимично обрушила 
преко старије јаме 8, налазили су се керамика, коштано шило, кованици (сл. 77/1–5; в. сл. 188/5), уломци 
окулуса и тзв. Бискуп чаше (в. сл. 177/2), који се могу датовати у раздобље од краја 14. до средине 15. 
века; уз остатке „зграде од брвана“ источно од њих, која је изгорела у пожару на самом крају 14. столећа, 
ови налази потврђују да рушевину над јамом 8 треба идентификовати као остатке првобитног обзиђа.

Првобитна трпезарија („брвнара са апсидом“)
Део овог објекта, с дрветом у конструкцији, откривен је током ископавања у квадратима Ј7 и К7, у поло-
жају који одговара месту уз линију обзиђа, још током 1976. године (сл. 78). На ширем простору изнад 
његових остатака, садржај површинских слојева, с мноштвом уломака керамике, клинова, кламфи, 
потковица, гвоздене згуре и стакла, показује одлике рушевинског и насипног слоја формираног у пери-
оду од 15. до 17. столећа, који је поремећен и укопом гробова, у чијим конструкцијама је било насатич-
но постављених плоча. У слоју гарежи, с којим је започето откривање објекта, нађени су разни предме-
ти за свакодневну употребу, углавном кухињска и нешто трпезне глеђосане и зграфито украшене 
грнчарије (в. сл. 159/1–2; 160/1–3; 161/5; 166/4; 167/12), уломци стаклених чаша из 15. века, тзв. типа 
Бискуп и „Кrautstrunk“ (в. сл. 177/3, 5), и једно гвоздено сврдло (в. сл. 183/14), који затварају слој стра-
дања објекта у 15. столеће. Налаза из истог доба било је у земљи у којој је праћен правац изгореле греде 
ка истоку, али с видним траговима горења. На нивоу дна укопа гробова 617–619 уочене су и прве веће 
површине црвено печене, тј. изгореле набијене земље (ниво пода) с гарежи, која се продужавала у 
источном делу квадрата К7, као и остаци горелих греда и већа количина гарежи, констатовани у слоју 
дебелом до 40 цм. Испод тих остатака објекта, у квадрату Ј7 се дошло до здравице, при чему подаци о 
слојевима и било каквим налазима нису наведени. Праћењем трагова гореле греде ка истоку, у новим 
квадратима (Л7, Љ7) су нађени делови истих посуда, а потом, у слоју гарежи, и сребрни новчић Стефана 
Лазаревића, из периода ковања до 1402. године (сл. 79/1).383 И преостали гробови ископани унутар 
објекта били су без налаза (635–637), а њихов положај у односу на сачуване површине изгорелог пода 
показује да су сви млађи од 15. столећа, тј. да су били укопани изнад објекта током 16–17. столећа и 
касније, будући да материјал из слоја кроз који су укопани и којим су затрпавани припада том добу.

383  Теренски инвентар 449/76, Стефан Лазаревић (1389–1427), в. Иванишевић 2001: 42.11.

Слика 77. Налази из обрушеног камења с првобитног обзиђа над јамом 8
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Слика 78. Нивои са запеченом земљом изгореле првобитне трпезарије у квадратима Ј7–К7,  
основа и пресек 

Слика 79. Новац нађен у нивоу горелих греда и у слоју гарежи првобитне трпезарије:  
динар Стефана Лазаревића (1389–1427) из кнежевског раздобља (1);  
денар краља Жигмунда Луксембуршког (1387–1437), ковање из периода 1390–1427. године, Р 1:1 (2)
Слика 80. Остаци првобитне трпезарије у току истраживања 1977. године, поглед с југа
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Објекат није откривен у целини ни следеће, 1977. године, кад се радило источније, у квадрату Л7–8, 
тако да нису јасно утврђени његови габарити (сл. 80). Наиме, у квадрату Л8 није уочена површина са 
испеченом земљом, а у квадрату К6 се није копало, иако се на северној страни, изван линије изгоре лих 
греда, могла очекивати. Стратиграфски и према материјалу, поновљена је ситуација из претходне годи-
не, мада је било евидентно да је ниво терена с кога се копало нешто виши него у квадратима ка за паду, 
као и да су откопни слојеви знатно тањи; тако је и у овим квадратима, из слоја у дебљини од 10 откопа, 
формираног над остацима зграде, издвојена већа количина налаза из 15–17. столећа (сл. 81/1–3, 6–7, 
9–13, 15–16), али и нешто новијег материјала у површинским слојевима. И овде је било сахрана из 19. 
века, испод којих су се појавиле горње конструкције старијих гробова, укопаних такође у слој формиран 
над изгорелим објектом. У нивоу дна ових укопа налазили су се грнчарија и стакло из 15. столећа (в. сл. 

Слика 81. Материјал из 15–17. века изнад паљевине првобитне трпезарије
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159/3, 13; 160/5–7; 162/2; 163/1, 2, 10; 164/5, 9; 176/15) и више кованика (в. сл. 188/2). Чишћењем слоја 
га режи и наставка греде откривене претходне године, издвојен је материјал затечен у објекту (сл. 82/1–12) 
и око њега, између осталог више кованика, гвоздена стрелица (в. сл. 191/3), уломци керамике и бронза-
ни денар угарског краља Жигмунда Луксембуршког, из старијег периода ковања (в. сл. 79/2).384 Потом 
је констатовано да остаци гореле дрвене грађе на нивоу пода и трагови гарежи са уситњеном опеком на 
источној страни творе лук, затварајући простор обележен остацима горелих греда, због чега је објекат 
даље третиран као „брвнара са апсидом“. Забележено је неколико већих уломака опеке, као и једна цела, 
са спољне стране „код апсиде“ у виду поплочања. Приликом дизања и рашчишћавања угљенисаних греда 
нађен је гвоздени предмет непознате намене (в. сл. 195/10).

У том полукружном, источном делу „брвнаре“, приближно у његовом средишту, констатована је круж-
на површина пречникa 105–110 цм, у односу на затечену површину терена доста дубоко укопана, иден-
тификована као огњиште (8). У опису се каже да је огњиште имало подлогу од фрагмената опеке поме-
шаних с некаквим везивним материјалом и да је, по њеном подизању, уочен дебео слој гарежи без 
пепела, у коме су, осим неколико ситних уломака посуда, међу којима је било и глеђосаних, откривени 
и фрагменти готово целог лонца, данас загубљеног (сл. 82/13); према опису фактуре и украса, веома је 
сличан лонцу из 14–15. столећа, из јаме 7 (уп. сл. 137/1), али и лонцу нађеном у слоју непосредно над 
горелим гредама (уп. сл. 159/3). Из штуре белешке и скице не може се закључити о каквој је конструкци ји 
заправо реч, јер су подаци делом и опречни; из разлике између нивелете дна огњишта (–1,51) и нивеле-
те „плочника“ код лучног зида, која износи 42 цм, према теренском дневнику, произлази да је ниво до 
кога је огњиште укопано знатно испод нивоа првобитног терена (а недовољно дубоко за евентуалну 

384  Теренски инвентар 491/77, Жигмунд Луксембуршки (1387–1437), ковање у периоду 1390–1427. (Huszár 1979: no. 576).

Слика 82. Керамика са нивоа горелих греда и из слоја гарежи првобитне трпезарије (1–12);  
лонац под подлогом огњишта 8 (13)
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његову доњу, укопану етажу), што даље указује на то да огњиште и објекат не морају бити у функцио-
налној вези, односно да је оно позније. С друге стране, релативне дубине унете на скицу показују да је 
ниво пода унутар објекта био незнатно нижи у односу на ниво првобитног терена, тј. да је реч о грађе-
вини која је делимично била укопана у падину, али и у том случају огњиште је „пробило“ подницу од 
набијене земље, тј. ниже је за око 30–40 цм. По скидању огњишта, из слоја земље испод гарежи извађе-
на су свега два уломка грнчарије и један већи кованик, а неколико очуваних уломака из нижих слојева 
показује да је постојао старији културни слој из 12–13. столећа (в. сл. 157/1, 9). Осим прослоја с пепе-
лом, кога је иначе било и испод нивоа с гарежи у источном делу грађевине, у њеном југозападном делу 
нису уочени други остаци. Ту је било само неколико гробних укопа, али већина изнад нивоа њене руше-
вине. Један од два најдубље укопана гроба, 730, уз спољну линију претпостављеног јужног зида објекта 
(квадрат К8), значајан је због открића фрагментоване стаклене бочице из 15. столећа, тзв. Манасија 
типа, с леве стране лобање (в. сл. 178/1). Дно друге бочице истог типа, нађено у близини, уз велики клин 
у 16. откопу (в. сл. 188/1), представља најдубље забележене налазе на површини коју заузима „брвна-
ра“, из слоја над здравицом. Иначе, и овде је до појаве првог гроба (663) било мноштва разноликог 
материјала из 15–17. века: керамике (уп. сл. 81/4, 5, 14), гвоздених предмета, па и згуре, када је уочен 
зид (?) правца север–југ (в. сл. 142), доста плитко испод површине и на знатно вишој коти у односу на 
зграду од брвана, што уз материјал из слојева изнад ње потврђује да припада последњој фази градње у 
манастиру.

На основу расположивих података не може се много рећи о конструкцији зграде од брвана. Дужом 
страном је оријентисана у правцу запад–исток. Вероватно је њена горња конструкција била потпуно 
дрвена. Појава дрвених греда непосредно над темељима, у нивоу пода, није ретка у средњовековној 
стамбеној архитектури, као и код познијих грађевина зиданих од камена.385 Како овде, међутим, нису 
уочени укопи за диреке, који би морали бити видљиви будући да је објекат горео, вероватно су над гре-
дом темељачом била ређана (полу)брвна или талпе, на угловима везана клиновима. Два новчића, срп-
ски и угарски, и грнчарија из слоја страдања сведоче о великом пожару на крају 14. или на самом 
почетку прве деценије 15. столећа, у коме је зграда изгорела до темеља, при чему се обрушила и цела 
њена горња конструкција. Материјал из слоја над остацима гореле дрвене грађе, у целој дебљини паље-
вине, који такође припада периоду између краја 14. и средине 15. века, осим поменутих налаза из истог 
доба у другим деловима порте (западно, у насипном слоју изнад куће 1, и југозападно од ње, уз трасу 
обзиђа II–III), потврђује да страдање „брвнаре“ означава крај једног раздобља у животу манастира и 
почетак другог, који је одмах уследио великим радовима на уређењу порте. Бочица из 15. столећа, из 
гроба 730, осим што потврђује да је објекат тада био ван употребе, указује и на то да се простор за сахра-
њивање померио ка северу, према линији нове ограде порте. Дакле, већ током истог и наредних векова, 
све до краја 19. столећа, овде се сахрањивало. Међутим, о намени ове грађевине се не може ништа 
одређено рећи. Потпуно је нејасно шта представља кружна површина с опеком и гарежи под њом, коју 
су истраживачи идентификовали као огњиште 8, и да ли је била у функцији „брвнаре“ с обзиром на 
положај унутар њене гореле површине, или је могла настати по страдању овог објекта, на шта указује 

385  Навешћу пример позније грађевине с тремом, бочним зидом прислоњене уз апсиду трпезарије и оградни зид у Сопоћани-
ма, која је имала, одмах изнад темеља, дрвени сантрач од две греде подужно постављене у зидну масу, на које је прикован 
и дрвени праг, због чега се пореди с познатим примерима градње с почетка 15. века и касније (Кандић 1984: 24 и нап. 36). 
Осим палате и још два објекта, све остале зграде у Сталаћком граду су крајем 14. столећа биле искључиво од дрвене грађе, 
а градило се управо положеним дрвеним облицама, са или без вертикалних носача, при чему су доње положене на неве-
зано камење (Minić i Vukadin 2007: 55). Уосталом, основно обележје стамбене сеоске, протоурбане и урбане архитектуре у 
Србији средњег века је надземна или полуукопана кућа са зидовима од дрвене грађе (Милошевић 1997: 150–160, 170–177). 
Без материјалних доказа се не може потврдити има ли истине у речима Теодосија, биографа Светога Саве, да „друге многе 
цркве, мале и велике, сазида Свети, докле је био архимандрит у Студеници, не само камене, него и дрвене, да се на сваком 
месту његове државе Бог слави“ (Старе српске биографије I: 156).
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њена дубина у односу на ниво његовог пода. Иначе, сличне грађевине од дрвета, у манастирима из овог 
доба нису познате, али се, због специфично обликованог источног дела, може претпоставити њена 
функција као првобитне трпезарије, без обзира на положај у простору. Наиме, познато је да су од мана-
стирских грађевина, једино трпезарије могле на једном крају да имају апсиду (изван равни зида, а 
касније у његовој маси), мада су све до сада откривене грађевине идентификоване као монашке трпезари-
је зидане каменом, ређе уз употребу опеке; имале су дрвену кровну конструкцију, под од камених плоча, 
живописане зидове и мање-више јасно одређену просторну позицију у односу на цркву.386 По з на то је 
такође да је било и дрвених зграда у манастирима, нпр. српски архиепископ Данило је између 1324. и 
1337. године изградио дрвену палату у манастиру Жичи,387 а ископавања у Студеници су показала да су 
у пожару средином 13. века потпуно изгорели дрвени делови грађевина у источном и делимично у 
северном делу порте.388

Слика 83. Сонда 1/2011: западни део, поглед са истока (1); основа, поглед са запада (2) 

386  Поповић 1994: 241 и даље.
387  Архиепископ Данило и други, Животи краљева и архиепископа српских: 372 (Житије архиепископа Данила II од Даниловог 

ученика).
388  Радан-Јовин, Јанковић и Темерински 1988: 63–65. Новије тумачење стратиграфије студеничког комплекса одбацује 

закључке ранијих истраживача о првом пустошењу манастира током продора Монгола (Поповић 2015: 36 и нап. 106, 165), 
иако су, нпр., трагови пожара, без могућности поузданог датовања или с керамиком из 12–13. века, уочени уз Грађевину II 
и III (Поповић 2015: 17, 139).

1 2
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Североисточно, источно и југоисточно од цркве нису откривени остаци зидова, па ни оградних, али 
се мора нагласити да ти делови порте нису потпуно истражени.389 У сонди 1/2011, у виду рова постав ље-
ног 7 м од апсиде, у целој дужини од 18 м према данашњој огради црквеног дворишта нису констатова-
ни трагови зида који би се могли приписати старијој фази манастира.390 Осим насипног слоја, којим је 
порта у овим деловима равнана током радова 1975. године (уп. сл. 55), испод њега је уочен културни 
слој поремећен укопавањем гробова, углавном познијих, све до нивоа здравице (сл. 83/1–2). Важно је 
такође напоменути да су скифат и два новчића српских владара,391 вероватно из поремећених гробова, 
на ђени на простору удаљеном до око 15 м источно од апсиде, што указује на то да је ту до 14. столећа био 
део манастирске порте и да евентуално обзиђе/ограду с те стране цркве треба тражити даље ка истоку 
(в. сл. 100). При томе, треба имати на уму да је ниво првобитног терена, судећи по профилима у поме-
нутој сонди, у источном делу порте био знатно нижи од нивоа на коме је изидана црква.

Јужно обзиђе (VI–VII) са остацима објеката
У контролним сондама 1–3/1971 (уп. сл. 22), постављеним мимо мреже с јужне стране цркве, вероватно 
с циљем да се добију основни елементи вертикалне стратиграфије у том делу порте, откривен је део 
јужног обухватног зида (зид VI), ширине од 0,90 цм до 1 м, који је тада у целости отпраћен и очишћен, 
а следеће године је конзервиран (сл. 84). Подаци у дневнику с ових истраживања врло су површни и 
оскудни. Горња нивелета јужног зида делимично се оцртавала на површини пре почетка ископавања, 
судећи по документацији, тј. положају сонде 2/1971. Ровом 3/1971 је, иначе, констатовано да је земљани 
нанос с јужне стране цркве знатно тањи у односу на северни део порте; наиме, копањем у северној сонди 
4/1971 скидан је нанос дебљине 40 цм, а у сонди 3/1971 су се прве надгробне плоче појавиле већ на 20 цм 
дубине пошто се ту, као и северно од цркве, спуштало на средњовековну нивелету праћењем појаве над-
гробних плоча. Помиње се и да је чак крајем 19. века, сасвим на југу, порта нивелисана „сувише ниско“, 
тако да је скинут и део средњовековне нивелете.392 Заправо, како се ишло и даље, још јужније од цркве, 
низ падину, тај нанос је бивао све тањи и на јужној ивици порте није био дебљи од 15–18 цм. Да је ниве-
лација била још драстичнија показује и ток радова, кад је чишћењем зидова VI и VII јужног обзиђа, 
сачуваних у најнижој зони камена, нађен новчић из 4. века, тј. из доба цара Константина.

Ископавањима у сонди 1/1971, постављеној у правцу запад–исток, зид VI је откривен у готово целој 
сачуваној дужини од 19,6 м, уз ивицу данашњег пута. Са спољне стране, према падини и литици изнад 
Топлице, имао је проширења у виду пиластара на правилним одстојањима (сл. 85). Из слоја над остаци-
ма зида сачуван је само уломак трбуха лонца, у комплексу манастира широко коришћеног у периоду од 
краја 14. до краја 16. века (в. сл. 169/5), што можда значи да овај зид није био у употреби након тог вре-
мена. Без других налаза и података, који су неповратно изгубљени у девастацији овог дела порте, остаје 
у сфери домишљања да ли је, као и делови обзиђа северозападно од цркве, страдао у првом пожару на 
самом крају 14. столећа и више није обнављан, што намеће питање како је простор порте био омеђен с 
јужне стране у време подизања великих камених зграда. У сваком случају, у наставку сонде 1/1971 ка 
истоку тражен је продужетак зида у том правцу, али га није било судећи по одсуству било каквих пода-
така. Међутим, откривен је његов угао с такође масивним зидом VII, ширине 1 м, који скреће ка северу, 

389  Поменутим ЕМ и ГПР радовима из 2015. године, на овом делу терена уочен је аномалијски садржај у дужини од око 4 м, 
ширине око 1 м и на дубини до 0,60 цм, с правцем пружања југозапад–североисток, чије дефинисање би могла да омогуће 
само будућа археолошка истраживања (в. сл. 204/3).

390  Сонда није захватила простор око саме апсиде, који је копан раније. Испод слоја насипа, којим је ниво терена заравњиван у 
периоду од краја 19. и током 20. столећа, слојеви су поремећени укопавањем гробова, међу којима има и средњовековних, 
али и камене конструкције неког „сухозида“, који залази у северни и јужни профил сонде, с дном на нивоу најдубљих 
гробних укопа (в. сл. 83/2).

391  Теренски инвентар 8, 16, 43/2011 (НМТ).
392  Дневник од 5. 8. 1974. године.
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Слика 84.  
Откривање зидова јужног обзиђа VI–VII 
током ископавања 1971. године,  
поглед са истока

у укупној дужини од 5,6 м, с прекидом у средишњем делу, при чему је забележено да се зид овде нала-
зио свега 10–15 цм испод затечене нивелете терена. Нема података о очуваној висини тих остатака, 
нити о слојевима испод њих. На једином цртежу јужног оградног зида VI, на коме су назначене само 
његове контуре и мере (сл. 86), и данас у изгледу зида у конзервацији (сл. 87), уочава се да се благо ломи 
на два места, иза другог пиластра и 5 м од њега, с незнатним скретањем ка северу, које се у дневнику не 
спомиње и не види на теренским фотографијама. Нема помена било каквих налаза. Сачувани су угаони 
и још два пиластра ширине 1 м, али се може претпоставити да је пиластaр постојао и на првом прелому 
зида са спољне стране с обзиром на камење констатовано на том месту. Зид је релативно масиван и гра-
ђен од речних облутака и ломљеног камена, као и претходно описани делови обзиђа северозападно од 
цркве, али се у дневнику каже да је у масу камена убачен и понеки комад старе опеке, која се у фраг-
мен тима налази и поред њега.

Слика 85. Зид јужног обзиђа VI након конзервације, поглед са истока (2015)
Слика 87. Изглед и положај јужног обухватног зида VI након конзервације, поглед са запада (2011)
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Слика 86.  
Зидови јужног обзиђа 
(VI–VII), основа

Слика 88.  
Положај сонди и 
остатака зидова јужно  
од цркве, основа и мере 

Наставак јужног обзиђа VI ка западу није уочен у пробној сонди, удаљеној неколико метара од 
његовог западног краја (1972); међутим, западније од сонде се наишло на остатке још једног зида, за 
који се најпре мислило да припада обзиђу (сл. 88), преко кога је био веома плитко укопан гроб у потпу-
но дерутном стању, с неколико уломака керамике у гробној земљи.393 Испоставило се да новооткривени 
зид представља најнижи низ камена у темељу мање просторије скоро квадратне основе, приближно 
2,70 х 2,90 м (сл. 89/1). Грађен је од ломљеног камена везаног малтером, с употребом опеке, у ширини 
која прилично варира, између 60 и 100 цм. Недостаје јужни зид просторије, управо на линији данашњег 
пута с јужне стране порте, чијим је просецањем вероватно и оштећен, судећи по белешци да источни и 
западни зид прелазе на нови пут. У јужној половини објекта налази се слој песка, пепела и гарежи, с 
мало керамике само на том месту, која није сачувана, као ни она нађена на огњишту. Наиме, чишћењем 
простора међу зидовима, у североисточном углу је откривено огњиште 6, кружног облика и пречника 
од 1,5 м, на чијем дну је било неколико уломака опеке, док је ширењем сонде ка истоку констатован, 

393  Дневник од 29. 7. 1972; поменута керамика из систематске збирке 51 данас недостаје, као и цртеж или опис гроба.
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како се бележи у дневнику, „продужетак“ зида који се полукружно савија формирајући „малу кулу“, 
вероватно другу мању просторију исте грађевине (сл. 89/2).394 Тако оскудни подаци и документација о 
грађевини, као и недостатак археолошког материјала не дају могућност за коначне закључке о њеном да -
товању. Осим недефинисаног габарита, постојао је и проблем утврђивања тачног положаја откривених 
зи дова у односу на линију јужног обзиђа, али и на гробницу са сводом, између којих су позиционира-
ни.395 Отуд питање да ли је овај вишепросторни објекат са огњиштем стајао уз унутрашњу линију 
обзиђа, чинећи с њим целину просторног плана првобитног манастирског насеља, или је реч о некој 
познијој конструкцији. Да то могу бити остаци првобитних манастирских зграда уз обзиђе показује 

394  У дневнику је забележено да ће зидови бити конзервирани, али данас се на терену они не уочавају. Такође нису поменути 
у објављеном извештају за 1972. годину (уп. Ćorović-Ljubinković 1972: 121–125), али у документима архиве стоји „мање 
сонде постављене јужно од цркве (1972) пружиле су допунске податке о животу на овом делу комплекса када је утврђено 
постојање мањег објекта – куће у југозападном делу комплекса, уз делове јужног зида откопаног претходне године“.

395  Реконструкција позиције ових зидова објекта, на плановима у монографији је изведена на основу мера унетих у теренске 
скице, до којих се дошло простим мерењем удаљености од јужне куле и јужног анекса цркве. Те мере износе око и више 
од 30 м, и то на терену који има пад ка југу од скоро један метар, али је поређењем са снимком ЕМ и ГПР радова из 2015. 
године потврђена његова тачна позиција (уп. нап. 398).

Слика 89.  
Објекат с огњиштем 6  
на линији јужног обзиђа, 
основе (1–2)

1

2
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више чињеница – исти начин градње темеља објекта и обзиђа VI, положај који може да одговара објекту 
прислоњеном уз унутрашњу линију обимног зида, очуваност у доњим зонама на приближно истој нивеле-
ти, као и налаз најстаријег византијског новчића из 12. столећа,396 који се везује за гробну конструкцију 
којом је пробијен свод рановизантијске гробнице VI у непосредној близини западног зида овог објекта 
(в. сл 22). То истовремено говори да је јужним оградним зидом била обухваћена и гробница са сводом, 
тако да би се скретање јужног обзиђа ка северу, на његовом западном крају, како је изведено конзерваци-
јом, могло сматрати несигурним.

Првобитна нивелета терена на простору између велике зграде млађе трпезарије и гробнице VI је 
свакако била нешто виша; наиме, свод гробнице је још при ископавању био непосредно испод површине, 
а темељи млађе трпезарије високо над нивелетом терена, с њене западне и јужне стране, односно изнад 
коте пута који окружује порту с јужне стране, што указује на могући разлог неочуваности остатака 
јужног оградног зида. То потврђује и податак да је ровом постављеним с јужне стране зграде, 1974. го ди-
не копано кроз слој без било каквих трагова зидова и без материјала, све до ивице пута (в. сл. 27–28), 
као и то што са спољне стране зида 3 млађе трпезарије уопште није копано да би се открио наставак 
старијег зида под њеним темељима. Током последњих ископавања у комплексу 2011. године, у југо-
источном углу и уз северни профил сонде 2, постављене 5–6 м западно од гробнице са сводом, а на 
линији поменутих објеката и уз данашњу ограду порте, констатован је слој од неколико центиметара 
црвено запечене земље с пепелом и комадима угљенисаног дрвета, без налаза (кота 377,47), али остата-
ка зидова на тој нивелети такође није било.397 Постојање овог културног слоја, око 50–60 цм испод коте 
терена, на приближно истој дубини на којој су раније ископани остаци објекта са огњиштем, уз резул-
тате електромагнетских и георадарских мерења,398 додатни је индикатор за потврду претпоставке о 
објектима дуж линије јужне ограде.

* * *
Резимирајући наведено, треба нагласити да углавном нема података о висини очуваних зидова прво-
битног обзиђа (I, V–VII). Поједини су сачувани само у неколико редова камена (IV), што сведочи о веома 
великим девастацијама и објеката и културних слојева. По свему судећи, реч је о зидовима утемељеним 
на здравици, без укопавања темеља (пиластри су грађени од доње коте зида). Будући да никакви кон-
структивни елементи капије нису откривени, и претпоставка о положају главног манастирског улаза 
базира се једним делом на изгледу и позицији остатака обзиђа III и IV–IVa, али и на сазнањима да се 
главне капије углавном налазе у оси западно од цркве. Због угла који формирају јужни зидови VI–VII, 
може се помишљати и на постојање споредног улаза јужно од цркве и неког објекта, тј. просторије уз 
њега. Тешко се може било шта закључити о изгледу горњих партија зидова, због чега изостаје и поређе-
ње са зидањем других објеката у комплексу, на основу чега би се могли извести додатни елементи за 
датовање. Налази комада опеке уз ове остатке могли би да потврде зидање обзиђа у доба подизања при-
прате с кулама и пирга, али нема археолошких налаза који би то додатно аргументовали. У сваком случа-
ју, сви остаци обимних зидова садрже ломљени камен као грађевински материјал и кречни малтер као 
везивно средство.

396  Аспрон трахеј билон Јована II Комнина (1118–1143), теренски инвентар 551/77; уп. Hendy 1969: Pl. 10.11, 11.1–2.
397  Даља ископавања у овој сонди 2011. године су, нажалост, обустављена због појаве камених конструкција новијих гробова, 

не  посредно под површином терена, и открића гробнице с лобањама бранилаца Куршумлије у борбама с Турцима 1877–1878. 
године. И овог пута је изостала одговарајућа теренска документација, којом би се могла сагледати описана ситуација у 
сонди.

398  ЕМ и ГПР радови из 2015. године потврдили су постојање остатака објекта с огњиштем и површина с печеном земљом на ду -
бини од 0,7 м (в. сл. 204/4; уп. сл. 88–89). Том приликом су уочене и аномалије у квадратима Л21–22, у виду правилне ли није 
у ширини зида, прибижно паралелне са зидом VII, чије би дефинисање уз уцртане остатке зида (?) у сонди 1/2011 и детек-
товане аномалије нешто даље ка истоку пружило могућа нова сазнања о изгледу југоисточног дела порте (в. сл. 204/1–2).
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На основу расположиве археолошке грађе не може се дати потврдан одговор на питање да ли је 
план Немањиног манастира Светог Николе имао кружну диспозицију спољашњег обзиђа, као један од 
битних елемената монашког насеља у просторној структури манастира из 12. века у Србији (централни 
тип). У Ђурђевим ступовима, које је Немања подигао неколико година после цркава у Топлици, било је 
индиција за закључак да је пре цркве изграђен обимни манастирски зид, а затим и манастирске грађе-
вине које су биле прислоњене уз њега, што је доведено у везу с организацијом радова на извођењу 
цркве.399 Тамошње обзиђе је датовано у Немањино време на основу различите технике зидања приме-
њиване у његовом добу и током познијих преправки (зидови из 12. века су, наиме, грађени од пешчара, 
као и црква, и сличном техником), као и одговарајућих налаза с унутрашње стране зидова, који се, 
на жалост, не наводе.400 О пореклу спољних студеничких зидова је пуно расправљано, а мишљења су 
подељена о томе да ли је обзиђе старије или га треба приписати Немањиној градњи.401 Археолошки 
материјал који би разрешио ту дилему готово не постоји, а и идентификација старијег раздобља, одно-
сно културног слоја испод нивелете изградње ове светиње, остала је отворена будући да су налази 
скромни.402 С. Поповић је показала да је студеничко обзиђе с кулама и улазима, као и објекти уз њега, 
грађено етапно и да, уз Студеницу и Ђурђеве ступове, и старије Немањине задужбине у Топлици нису 
биле осмишљене као тврђаве.403 Наиме, по њој, комплекс зграда северно од цркве Светог Николе и 
јужна грађевина код Свете Богородице, својим положајем у оквиру изграђене зоне манастира, а према 
архитектонском решењу, потврђују да њихови спољни зидови нису могли бити одбрамбени, већ су 
чинили само манастирску ограду,404 чиме посредно исказује претпоставку о постојању и диспозицији 
оградних зидова у оба Немањина манастира у Топлици у првобитној фази. Да оградни зидови нису 
имали одбрамбену функцију, у Светом Николи је јасно, пре свега, према положају манастира у просто-
ру и по дебљини самих зидова, која нигде не прелази 1,1 м, те су пиластри на једном делу јужног обзиђа 
свакако били у функцији његовог ојачања и обезбеђења на месту где је стена најплића у односу на раван 
терена, а одакле се он већ знатније спушта ка литици изнад Топлице. Ипак, у погледу функције обзиђа 
манастира из Немањиног доба, постоје и другачија мишљења. Тако су код Ђурђевих ступова, положај и 
затвореност манастира према спољашњости, микротопоними „градић“ и „подград“ за падине око ком-
плекса и однос према седишту Рашке епископије у оближњој Петровој цркви били аргументи за закљу-
чак о одбрамбеној функцији обзиђа.405

Упркос археолошкој истражености већег дела површине манастирске порте, закључци о постојању 
и фазама првобитног обзиђа на целом простору око цркве Светог Николе остали су донекле на нивоу 
претпоставки. Другачије речено, нема довољно аргумената за датовање свих делова првобитног обзиђа 
у Немањино време, али је још мање оних који би га оспорили. Такође, нема елемената за било какве 
закључке о његовим преправкама или обновама, али је извесно коришћено до краја 14. столећа, када је, 
барем кад је реч о траси западно и северозападно од цркве, разидано и негирано проширењем порте и 
изградњом нових манастирских зграда. Остају, међутим, отворена питања када је јужна траса обзиђа 
била ван функције, а пре свега када је та површина порте снижена на коте темеља. Постојање објеката 

399  Нешковић 1984: 120–122.
400  Нешковић 1984: 190–191. Археолошка грађа добијена ископавањима у комплексу није комплетно обрађена, али је анали-

за грнчарије показала да нема налаза из времена заснивања манастира (Зечевић и Радичевић 2001: 30 и даље). Малоброј-
ност налаза из времена у коме је манастир интензивно живео је негде уобичајена, али их овде уопште нема, па и једини 
новац који се помиње – новац краља Драгутина, је уједно и најстарији поуздани налаз, не рачунајући фрагментовану 
бронзану плочицу с ликом светог ратника, која се датује у 12. столеће (Милошевић и Нешковић 1983: 62–69).

401  Поповић 1994: 131, с нап. 55; уп. Popović 1993: 181–182; Поповић 2015: 43–55.
402  Јанковић 1986: 19–20; Јанковић 1990: 145–150; уп. Поповић 2015: 37 (негира постојање слоја из 9–11. века у комплексу).
403  Поповић 1994: 131–161.
404  Поповић 1994: 64 (о четвороуганој схеми насеља), 158.
405  Нешковић 1984: 14–15. Овде је дебљина обимних зидова чак нешто мања него у Светом Николи у Топлици, свега око 90 цм.
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и новог оградног зида VIII с јужне стране, између цркве и првобитног јужног обзиђа, о којима ће бити 
речи, а за које се везују налази из 14/15. столећа, даје одговор на прво питање (в. сл. 143; 145/1, 3 и 
166/2, 6–7, 10, 11). Наиме, првобитно јужно обзиђе је вероватно почетком 15. века разидано будући да 
је градњом нових зидова ближе цркви изгубило функцију, али нема могућности да се утврди да ли је и 
ниво терена, и на којој површини, спуштен том приликом или касније. И гробови најближи старијем 
јужном обзиђу (735–737), откривени свега 50–60 цм испод површине, били су без налаза и вероватно су 
млађи (један је имао насатичну плочу чело ногу). У истом квадрату, Ј21, у потрази за наставком зида 
VII, сишло се у дубину чак за 19 откопа (!) (са 8. се завршава скидање скелета), у којима је била знатна 
количина грнчарије, при чему се у дневнику наглашава да испод 10. откопа преовлађује изразито негле-
ђосана керамика, али њена анализа, нажалост, данас није могућа.406

Пирг
Северно од цркве, свега 7–8 м од северне куле припрате, откопани су изузетно масивни темељи, који су 
означени и конзервирани као темељи велике куле – пирга (сл. 90; уп. сл. 25). Мада су се једва сачувале 
њихове ивице на северној, јужној и западној страни, уочено је да су моћни темељи, на целој површини 
исте дубине, формирали скоро квадратни простор димензија око 7,2 х 7,5 м. У његовом северозападном 
углу нађени су остаци фасадног зида, а на западној страни је ухваћена ивица зида који се дизао над 
проширеним темељом (сл. 91/1). Приземље куле, по свој прилици, није имало унутрашње лице, већ је 
било попуњено зиданом испуном, што није необично јер је унутрашњи простор неких кула формиран 

406  Грнчарија из овог квадрата је издвојена у систематску збирку 563–564, 572–576, са 138 уломака неглеђосане и свега три 
уломка глеђосане керамике. Она у целости данас недостаје, али чињеница да нису издвојени комади у теренски инвентар 
казује да је реч о ситнијим и атипичним примерцима. Сачувана су свега два уломка окулуса из 12. откопа, што би потвр-
ђивало изнету претпоставку о млађим гробовима.

Слика 90. Пирг и стаза након конзервације, поглед са североистока (2007)
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на нешто већој висини.407 Ту су се, наиме, назирали правилни отисци у малтеру, од квадера некада-
шњег фасадног зида. На крају је уочено да су уз ивицу јужног зида пирга, у два паралелна низа, насати-
це постављене обрађене камене плоче; укупно је било девет сачуваних плоча, од којих су неке фрагмен-
товане, које као да чине „оплату“ одводног канала или неке сличне конструкције. Након првих 
истраживања простора око пирга (1968), М. Ћоровић-Љубинковић је изнела мишљење да његово зида-
ње вероватно припада најстаријој фази, тј. Немањином времену, када је подигнута и црква, и да је сру-
шен док је црква још увек служила; на основу каснијих истраживања закључила је да је по рушењу 
пирга и уклањању грађевинског материјала, терен око и преко његових зидова био нивелисан, свакако 
пре краја 15. века, јер је неколико надгробних плоча, од којих је једна датована у сам крај 15. века, 

407  Чанак-Медић и Бошковић 1986: 15.

Слика 91. Темељи пирга, 
основа са изгледом 
западног зида (1);  
источни профил у 
квадратима З10–З11 (2)

1

2
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нађено in situ уз саме темеље на северној страни.408 Током истраживања 1972. године пронађени су и 
остаци поплочане стазе која је повезивала цркву с главним улазом у палату, а која је омогућила да се 
успоставе ближи хронолошки односи међу грађевинама које је спајала (сл. 92). Наиме, стаза је од палате 
праволинијски долазила до пирга, а затим је, заобилазећи га, мењала правац, те је изнесен логичан 
закључак да је пирг постојао у времену када је направљена; при томе је карактеристичан начин попло-
чавања, с хоризонтално положеним плочама између редова насатице постављених плоча у истом нивоу, 
довођен у везу с начином на који су поплочане стазе манастирског комплекса у Хиландару.409 Пар 
на уш ница с кариком у виду знака питања, из гроба са скелетом детета (236), под стазом, који је М. 
Ћоровић-Љубинковић определила у 13. столеће (в. сл. 193/2), као и новчић с краја 15. века, из гроба 
укопаног у источне темеље пирга, навели су је да стазу и палату датује у крај 13. века, али и да раздобље 
у коме је кула била срушена, а њени темељи заравњени сузи између краја 13. и средине 15. века. При 
томе, она закључује да је ово први археолошки доказан пример намерног, потпуног или делимичног, 
рушења једне грађевине, у овом случају пирга, у средњем веку, с аналогијом у Немањиним Ђурђевим 
ступовима; интервенције тог типа на издвојеним старим кулама су, наиме, „изазване једним истим 
схватањем архитектонског решења комплекса са старијом црквом“, што је потврђено и хронолошким 

408  Ljubinković 1968: 192; уп. Ćorović-Ljubinković 1972: 122.
409  Ćorović-Ljubinković 1972: 122–123.

Слика 92. Остаци камених плоча стазе и поплочања око пирга, основа
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подударањем тих преправки/рушења на кулама у ова два манастира крајем истог, 13. столећа или, 
вероватније, у Светом Николи и после краја тог столећа, у Милутиново време.410 То, како ауторка даље 
закључује, одговара ситуацији у самој цркви Светог Николе јер се за Милутиново доба везују неке гра-
ђевинске интервенције, као што је изградња капеле уз северни зид унутрашње припрате, који је том 
приликом прерађен.411 На основу тих чињеница, као и археолошких налаза, у коначном тумачењу 
резултата својих истраживања, међутим, изнела је унеколико другачије закључке – да су велики радови 
у манастиру извођени најпре у време краља Милутина, а најкасније до средине 14. столећа, да је тада 
срушен пирг, као и стари обухватни зид у северозападном делу порте, да су северно од њега подигнуте 
монументална спратна зграда (палата) и улазна капија западно од ње, и да је на западу саграђена друга 
велика зграда (млађа трпезарија).412

Анализом ових података, као и саме грађе, дошло се, међутим, до закључака који донекле ревидира-
ју досадашња тумачења изградње и рушења пирга. Најпре треба рећи да су приликом откривања темеља 
пирга, простор и део терена око њега очишћени и спуштени до нивоа здравице, али осим неколико 
сасвим рецентних предмета у површинском слоју, над самим остацима темеља, други налази нису ре ги-
стровани. Стаза обилази пирг, те се може прихватити становиште да је био у функцији у времену када је 
направљена, а то значи и да је северна грађевина – палата тада већ била изграђена. Тип наушнице из 
гроба 236, укопаног испод стазе, који се не јавља у материјалу пре средине 13, али је био у употреби и 
током 14. столећа, а у неким варијантама и касније, не датује стазу већ само указује на то да она не 
може бити старија од тог времена. Нажалост, недостају поуздано најмлађи налази из гробова који су се 
нашли под стазом, као и најстарији налази из гробова који су накнадно укопани у стазу и из оних који 
су укопани у темељ пирга, како би дошли до ужег горњег датума његовог рушења. Средњовековни кључ 
(в. сл. 190/1), ретког, али карактеристичног облика, откривен у слоју изнад стазе, у недостатку поуздано 
датованих налаза из гробова укопаних у стазу, показао се као веома важан пошто потврђује да је стаза 
постојала најраније у другој половини 14. столећа, као и сама зграда ка којој води. Појава овог типа 
кључа се, наиме, везује за средину 14, а употреба до средине 15. столећа што, уз наушницу из гроба 236, 
сведочи о касносредњовековном пореклу стазе и палате, али и о функцији пирга све до средине 15. сто-
лећа. Према положају и опису гробних укопа, јасно је да су некима од њих пресечени темељни зидови 
пирга (гробови 152, 209, 209а, 217, 225, 226, 228; уп. сл. 91/1), а да шест делимично залази под његове 
темеље (185, 186,193, 194, 207, 213). Тих шест је приближно исто оријентисано и налазе се на готово 
истим дубинама. Значајно је да су у два гроба, 194 и 207, били скелетни остаци две одрасле женске 
индивидуе, а у два су били и налази (исти гроб жене 194 и гроб мушкарца 185). Евидентирани су само 
распало сребрно дугме из гроба 185, које није инвентарисано, и тордирана фрагментована каричица од 
уврнуте жице из гроба 194, која не пружа уже хронолошке оквире (в. сл. 193/1). Малобројни примерци 
оваквих каричица са српских налазишта широко су датовани у период од 13. па све до средине 17. сто-
лећа, с претпоставком о њиховој могућој појави и током 11–12. столећа, али практично без прецизнијег 
стратиграфског одређења, већ само према трајању укопавања на гробљима на којима се јављају. Слична 
је ситуација и на некрополама у Далмацији, али се тамо ове каричице, датоване раније, у раздобље 
10–11. столећа, јављају у истим хоризонтима и гробовима заједно с другим типовима накита каракте-
ристичним за то доба, какви на гробљу око Светог Николе недостају, док се за малобројне налазе с тла 
Бугарске сматра да не прелазе ни оквире 11–12. века. Уз све наведене чињенице, за наш налаз се могу 
извести два закључка, која се међусобно искључују. Први, коме сам склона, је да овај гроб жене (194) 

410  Ćorović-Ljubinković 1972: 122–124 i Т. XLIII/1. Овај пример намерног рушења грађевине пореди се с делимичним руше-
њем и преправком улазне куле-пирга из Немањиног доба у манастирском комплексу Ђурђевих ступова у капелу крајем 
13. столећа, у време краља Драгутина.

411  Ljubinković 1968: 189; Ćorović-Ljubinković 1972: 123.
412  Ћоровић–Љубинковић 1981: 97.
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припада старијем средњовековном хоризонту сахрањивања, с краја 11, евентуално из прве половине 12. 
столећа, пре него што је Немања засновао манастир на овом месту, а други је да га треба сврстати међу 
појединачне гробове лаика из времена кад је манастир био активан; у другом случају, градња пирга се 
не може приписати Стефану Немањи, већ наредном периоду, чију горњу границу представља Доменти-
јанов помен куле. Треба додати да је иста ситуација с гробовима под пиргом констатована и у манасти-
ру Светог Николе Дабарског (Бања Прибојска), али с том разликом што се гробље формирано пре поди-
зања пирга ширило и унутар и изван обзиђа над којим је кула сазидана.413

У вези с рушењем пирга, подаци указују на то да је заиста на лобањи скелета у гробу 152, у квадрату З10, 
који је већим делом био укопан у унутрашњост куле, откривен фрагментовани новчић.414 Пошто је реч 
о новцу краља Матије Корвина (1458–1490), имамо потврду да је пирг срушен најкасније до шездесетих 

413  Бунарџић 2006: 18, сл. 9. Није утврђено када је део бедема порушен и на том месту подигнута кула, а нема података ни да 
ли је у гробовима под кулом било налаза.

414  Теренски инвентар 183/68 (пречник 1,4 цм). Налаз новчића краља Матије Корвина с некрополе цркве Светог Николе у Кур-
шумлији помиње В. Јовановић у прилогу о новцу са средњовековних некропола у оквирима граница тадашње Југославије и 
Бугарске, при чему се он позива на извештај М. Љубинковић (Jovanović 1977: 157). У том извештају, М. Ћоровић-Љубин-
ковић заиста помиње новац с краја 15. века, из једног од три гроба укопана у темељ пирга, те како је то, по евиденцији коју 
сам сачинила, једини новац из гроба на овом месту, јасно је да се белешка односи на њега (уп. Ćorović-Ljubinković 1972: 
122). То потврђује и чињеница да у материјалу с овог локалитета данас не постоји други новчић Матије Корвина.

Слика 93. Огњиште 5 источно од пирга (1); керамика на огњишту 5 (2–3)

1 3

2

0 5 cm
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Слика 94. Јама 6, основа

година 15. столећа и да је простор обухваћен његовим темељима коришћен за сахрањивање већ крајем 
тог века, што је уједно први поуздан податак о дешавањима на овом месту након турских освајања. За 
поменуте надгробне плоче око пирга може се закључити да су нађене код његовог северозападног угла, 
у сонди 7/1971, где су испод плоче с натписом из 1506. године откривене две лобање из старијих гробо-
ва поред лобање из млађег гроба 11. То потврђује да је површина урушеног објекта, након рашчишћава-
ња и уређења терена, искоришћена за нове сахране у другој половини 15. и почетком следећег столећа.

Посебну занимљивост, кад је реч о пиргу, представљају „ровови“ у профилу ископа источно од сачу-
ваног темеља објекта, откривени још приликом трагања за његовом источном ивицом. Са источне стра-
не темеља куле, наиме, уочена су четири већа укопа у низу, приближно правоугаоног облика и различи-
тих димензија, испуњена кречом и малтером, око 0,5 м испод површине терена (в. сл. 91/2). Нажалост, 
нема могућности да се њихова дубина упореди с дубином темеља пирга, али су, према положају, еви-
дентно била у вези с њим. Да ли се ради о негативима темеља пиластара уз источно лице зида пирга или 
о темељима неке конструкције испред њега (што значи и да је улаз у кулу био с те стране), сада је немо-
гуће утврдити. Слични ровови се не помињу са осталих страна пирга. Током каснијих радова у истим 
квадратима (1972), међутим, забележено је да је у рововима, у шуту, било пуно фрагмената фресака и 
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раздробљеног фреско-малтера, и то највише у средњем рову, али осим дна стаклене позносредњовеков-
не чаше из горњег слоја те испуне, нема података о слојевима над рововима нити да ли је било налаза у 
њима.415 И поред тога, због веће количине уломака фресака у шуту и с обзиром на положај ровова, 
њихово затрпавање је морало бити у вези с рушењем пирга, што значи да фреске вероватно потичу ода-
тле. Наставком ископавања ка истоку, засечено је кружно огњиште 5, чији је источни део налегао на 
западну половину јаме 6, са „сахрањеним“ фрескама (сл. 93/1; 94–95). Није забележено у каквом су 
односу ровови били са овом целином, али поређењем описа и тока радова с подацима са скица може се 
закључити да је огњиште било укопано у слој до нивоа ровова, са кога је била укопана и јама 6. Огњи-
ште је, наиме, откривено 47 цм испод нивелете терена, а приликом пражњења нађени су многи уломци 
керамике и фрагменти јелењег рога. Према фрагментованом лонцу препознатљиве форме и уломку 
карактеристичног типа коничне зделе или вршника, који су коришћени у истом периоду, од краја 14. 
до краја 16. столећа, огњиште је било укопано по рушењу пирга, вероватно у другој половини 15, евен-
туално почетком 16. века (сл. 93/2–3). Нешто старија, дубоко укопана јама (189 цм) неправилног обли-
ка садржала је, осим велике количине распалог малтера, мало опеке, доста керамике и мноштво уло-
мака фресака, међу којима је било и фрагмената с два слоја живописа.416 На њима је уочен доњи слој, 
са златножутим позађем, дебљине 0,2 цм, по М. Љубинковић из Немањиног времена, а преко њега, на 
млађем слоју дебљине 1,4 цм, сачувано је тамноплаво позађе, али и урезана слова. С обзиром на то да је 

415  Под теренским инвентаром 3/72 био је заведен уломак дна с аплицираном гирландом по ивици.
416  Сав материјал из јаме издвојен је у студијску збирку, којом данас не располажемо (систематска збирка, кесе бр. 14–16, 

25–27, 30, 35–37, 52–53, 55, 60/1972). Сачуван је уломак фреске с два слоја живописа.

Слика 95. 
Положај јаме 6,  
поглед с југозапада у 
ископавањима 1972. године
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у слојевима око темеља куле било још уломака фресака, требало би претпоставити да је њена унутра-
шњост била живописана. Јама је била укопана у непосредној близини источног зида пирга, а судећи по 
материјалу у њој, вероватно после већег страдања (опале фреске) или обнове (обијене фреске) цркве 
или, можда, самог пирга, засигурно у периоду од краја 14. до краја 15. столећа. Исти простор је кори-
шћен за сахрањивање до краја 19. столећа, што потврђују налази из гробова 276 и 244.417

Не постоји довољно елемената за анализу намене овог објекта. Истраживања су показала да су 
куле-пиргови грађене у оквиру атоских монашких насеља и изван манастира утицале на њихову појаву 
на нашем простору; имале су функцију ограничених рефугијума (ради повлачења у њихове зидине и 
склањања црквених драгоцености), а у свакодневном животу су служиле за боравак и молитву, најпре 
оснивача манастира или најугледнијих монаха.418 Иначе, грађевине попут ове у манастиру Светог 
Николе Топличког, које слободно стоје у простору дворишта, су у српским манастирима из 12. и 13. 
века биле атипична појава јер су у њима сви објекти, осим главне цркве и мањих сакралних грађевина, 
стајали у низу по обиму насеља, уз спољашњи оградни зид.419 У Светом Николи, уз пирг нису откривени 
остаци или трагови зидова, што указује на то да је стајао у слободном простору, и то на позицији у скло-
пу монашког насеља формираног на отвореном положају, која није могла да има одбрамбену функцију. 
Сматра се да је већина пиргова уз наше манастирске цркве изграђена у 14. столећу, када су и неки ста-
рији манастири утврђивали своје зидове, нпр. Свети Ахилије у Ариљу (југоисточно од цркве подигнут је 
пирг окружен зидовима, као засебна целина која је имала одбрамбену функцију), Бањска (први слобод-
но стојећи пирг с пиластрима, попут хиландарских, сазидан је уз улазну грађевину), а можда и куршу-
млијски Свети Никола.420 У тумачењу наведених археолошких података о датовању изградње пирга не 
сме се искључити могућност да је саграђен у 12. столећу, као што је претпоставила и М. Ћоровић-
Љубинковић, и то на површини на којој је већ обављано сахрањивање. Такво хронолошко опредељење 
подржава и белешка да је његово „фасадно зидање“ аналогно зидању спољне припрате цркве и, конач-
но, због тога би се веродостојним могао сматрати податак да се Доментијанов помен куле пред црквом 
односи на овај објекат, као што је и претпоставила већина истраживача. Да ли је то могла бити грађеви-
на у којој је, заправо, боравио Стефан Немања, а касније и топлички епископи?

Бунар
Снабдевање питком водом било је једно од основних животних питања приликом заснивања манасти-
ра. Стога су у појединим манастирима копани бунари, а понекад и цистерне, у којима је скупљана и 
пречишћавана вода за пиће, нпр. у Ђурђевим ступовима и Богородици Хвостанској.421 Североисточно 
од цркве Светог Николе откривен је бунар, а покушај његовог дефинитивног чишћења остао је без успеха 
с обзиром на велику дубину и тадашње техничке могућности.422 Око бунара, испод млађег плочника кру-
жног облика, пречника 5,2 м (сл. 96), откривена је нивелета старијег плочника, конструисаног од каме-
них плоча и ломљеног камена (сл. 97/1; 98). Плочник је био скоро квадратан, димензија 270 х 308 цм, 
око отвора истог облика (60 х 65 цм), а између та два нивоа плоча било је много уситњене керамике, 
коју сликање енгобом, фактура и печење опредељују у 16–17. век. Испод нивелете старијег поплочања 
је изгледа била интактна земља, у којој је копано свега неких 50 цм у дубину. Како је у самом бунару, у 

417  Прстен није сачуван (теренски инвентар 50/72); новчић кнеза Михаила из 1868. године (теренски инвентар 16/72).
418  Popović 2000: 95–108.
419  Поповић 1994: 77.
420  Поповић 1994: 187–212. Иако, по њој, нема доказа да је реч о пиргу, претпоставља се да градња ове масивне грађевине 

припада 14. столећу (Поповић 1994: 198–199, с нап. 357, у којој је погрешно наведен крај 14. века као време у којем је 
„пирг“ већ срушен).

421  Нешковић 1984: 200–202, цртеж 110; Кораћ 1976: 38–39.
422  Подаци из оба извештаја: Ćorović-Ljubinković 1972: 125 и Архив НМ (документација бр. 650/73). На чишћењу, тј. покушају 

пражњења бунара рађено је 1971–1972. године.
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горњим слојевима, нађено доста млађег материјала (новијих цигала, шута, три надгробна споменика с 
краја 19. века, па чак и једна граната), то би значило да је био видљив, ако не и у употреби, и знатно 
касније пошто је манастир запустео; на то указује и већа количина новије грнчарије, углавном тестија и 
крчага разбијених можда на лицу места и бачених у бунар. При чишћењу старог плочника, наредне (1972) 
године нађен је уломак „крпљеног“ лонца, што на локалитету није усамљен случај (в. сл. 168/1).

У циљу откривања евентуалне стазе која је водила ка бунару, током 1973. године је још једном про-
ширен ископ око плочника западно од њега, када је откривено камење у готово правилном кругу оиви-
чавајући једну јаму, која је потом испражњена (сл. 97/1–2). Показало се да испод првог слоја камена 
поређаног око јаме, на нешто више од пола метра дубине, постоји други слој камена, да је дно јаме у 
здравици, али осим податка да су у њој нађени само уломак керамике и зуб вепра, нема елемената за од ре-
ђивање њеног датовања нити намене. Међутим, у слоју испуне бунара, на дубини између 8 и 12 м, нађен је 
мали обрађени фрагмент лучног дела црквеног намештаја од дрвета, с мотивом изведеним у интарзији 
(в. сл. 196/11); на основу њега, уз употребу цигле „старог“ формата око квадратног отвора бунара, којом 
је зидана и сама црква, М. Ћоровић-Љубинковић је датовала бунар у време заснивања манастира.423 

423  Документација 309/1 од 23. 3. 1977. и 1458/2 од 2. 1. 1977, документација ЗЗЗСКН.

Слика 96. Бунар, новији 
плочник око његовог 
отвора, основа и пресек 
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Наиме, израда овог најстаријег комада дрвеног намештаја, као дела наслона „стола“ или „полијелеја“ 
(?), приписана је добром познаваоцу византијског техничког поступка и 13. столећу. Осим њега, важну 
групу налаза чине уломци десетак крчага црвене боје печења, декорисаних енгобом у виду једностав-
них линија постављених у групама, усправно или укосо, често укрштених, који се сматрају локалним 
производом.424 Међутим, њихово датовање у ранији средњовековни период, скупа с поменутим дели-
ћем намештаја, иако се наводи да потичу из најдубљих слојева бунара, није поуздано будући да је такве 
грнчарије било и у његовим вишим слојевима, а да керамике истог квалитета, сликане енгобом (с моти-
вима линије и пега), има у слојевима с другом грнчаријом из 15–17. века. Један бокал украшен на исти 
начин, сликањем енгобом, нађен је такође у бунару, укопаном у посебно ограђеном простору унутар 
утврђеног дела комплекса манастира Раванице; откривен је у његовим доњим слојевима (на 16–18 м 
дубине), међу великом количином грнчарије која је датована у 16. столеће.425 Најближу паралелу по 
стилу декорисања представља крчаг из Смедеревског града, с вишелинијским и укрштеним орнамен-
том на црвеној позадини, али који је као тип, међу посуђем с трпезе на двору деспота Ђурађа, заступљен 

424  Ćorović-Ljubinković 1974: 27–32, fig. 1–8.
425  Мадас 1974: 82–85, сл. 7. Бунар је имао надземни део квадратног облика, зидан од ломљеног камена и облутка (који сада 

нашем бунару недостаје), без везива, а унутрашњост кружну, пречника 80 цм. Приписан је старијој фази живота горње 
манастирске порте, датованој од последње деценије 14. до првих деценија 15. столећа.

Слика 97. Ниво старијег плочника бунара с јамом, основа (1); јама уз бунар, основе (2)

1
2
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много луксузније украшеним примерцима.426 Бунар у комплексу Светог Николе Топличког, као што је 
речено, није истражен до краја, тј. последњи метри његове испуне, од 13. до 17, нису очишћени, тако да 
није могло да се потврди време у коме је првобитно коришћен, али његов положај у простору показује 
да је ископан изван првобитног манастирског обзиђа. С друге стране, нису идентификовани уломци 
керамичких или цеви од других материјала, односно водоводни канали, као у неким другим нашим 
манастирима, како би се могло закључити да ли је и са ког изворишта манастир снабдеван водом.427

* * *
Не рачунајући гробове, јединим затвореним археолошким целинама које садрже материјал с краја ста-
рије фазе средњовековног периода живота манастира припадају јама 13 и камена конструкција под 
њом, откривене међу гробовима у јужном делу порте, у квадрату Ж17 (в. сл. 56). У овој мањој јами, 
окруженој камењем, откривени су делови два скоро цела лонца и крчага украшеног у зграфито техници, 
из продукције 14–15. столећа (сл. 99/1–3). Међутим, јама је практично смештена над већом конструк-
цијом коју чине камен и поломљена цигла између масивне хоризонталне плоче на југу и фрагментова-
не мермерне плоче на северу, на којој је уклесана розета у виду шестолисног цвета у кругу (сл. 99/5). 
Реч је вероватно о фрагменту надгробне плоче из 14. века, секундарно искоришћене, пошто су на јужној 
плочи били груписани камење и опека, међу којима су нађени део фрагментованог лонца (сл. 99/4) и више 
ситнијих уломака истодобне кухињске грнчарије, те су, по свему, јама и прикупљена камена пластика 

426  Цуњак 1998: 234, Т. LVII/3–4; уп. Бикић 2011: сл. 4.
427  Поповић 1994: 370–373.

Слика 98.  
Отвор бунара са  
старијим плочником у 
ископавањима 1971. године, 
поглед са северозапада
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чиниле целину.428 Источно од ове камене конструкције, међу скупљеним костима из старијег гроба б. б., 
кога је пореметио гроб 773, откривен је динар Вука Бранковића (1375–1396),429 сведочећи о континуи-
раном коришћењу истог простора за сахрањивање у средњем веку и након тога, у истом нивоу, пошто је 
претходно, изнад сакупљених оштећених комада камене пластике, сабрано неколико судова из инвен-
тара позносредњовековне манастирске трпезе. Јаме с керамиком у црквеним, па и манастирским пор-
тама, међу гробовима нису неуобичајена појава и већином је реч о отпадним јамама, мада се, на основу 
фрагментованих целих и некоришћених посуда из њих, нпр. око главне новобрдске саборне цркве, 
верује да је њихово укопавање било у вези с култом мртвих и погребним обичајима (сахраном и даћа-

428  Орнамент шестолисне розете, у разним стилизацијама, јавља се на надгробним споменицима различитих облика од краја 
14. до 18. века, али највећу примену има у свим гранама примењене и у монументалној уметности 14–15. века, па и на 
надгробним плочама, од којих су неке натписима датоване у 14. столеће (Томовић 1974: бр. 46 и 68; Јеж 2001: 137, сл. 
2–3). Треба истаћи да се шестолисна розета у кругу налази и на обе стране уломка плоче од бречастог кречњака, из цркве 
Светог Ахилија у Ариљу, такође секундарно употребљене, али идентификоване као бочна страна престола, према горњој 
заобљеној ивици (Чанак-Медић 2002: 236, сл. 233–234). Тамо се „круг са шестокраком звездом“ јавља и на парапетним 
плочама (Чанак-Медић 2002: 233, сл. 231).

429  Иванишевић 2001: врста 31.16.

Слика 99. Керамика из јаме 13 (1–3);  
лонац и фрагмент мермерне плоче с розетом у конструкцији јаме 13 (4–5)

0 2 cm

0 5 cm
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ма).430 Конструкцијом и садржајем, међутим, јама 13 је по свој прилици била укопана у првим децени-
јама 15. столећа, када су, након страдања манастирских зграда и обзиђа у пожару, морали уследити 
радови на рашчишћавању и уређењу порте, које је пратило и обимно насипање терена око цркве. Према 
материјалу у овом делу јужне порте, не може се испратити никаква средњовековна нивелација терена, 
али мањи остаци малтерних површина и зидова указују на извесну градитељску активност већ током 
15. столећа, у следећој фази живота манастира.

Нема других објеката који би се могли идентификовати као грађевине манастирског насеља из ста-
рије фазе. Поставља се питање где се налазила зграда епископске резиденције у ранијем раздобљу жи во-
та манастира и да ли је такав објекат, у тој функцији, такође могао бити изграђен од брвана, као у Жичи.431 
Незнатни делови темеља грађевина уз обзиђе лево и десно од главне улазне капије, на зиду III–IV, 
можда и темељи објекта јужно од цркве, с две мање просторије, од којих једна има огњиште, темељи 
пирга и објекат са апсидалним источним зидом – првобитна трпезарија северно од цркве, једини су 
остаци здања манастира Светог Николе из средњовековног доба (уп. сл. 200). Утврђен је само истовре-
мени престанак функције ових објеката (не рачунајући пирг) крајем 14. столећа, у пожару који их је 
захватио. Будући да ниједан од њих није сачуван у висини горњих партија зидова, да притом недостају 
делови грађевинских конструкција, да је одмах по рушењу и разградњи урушених и изгорелих објеката 
ниво порте денивелисан, а нове грађевине убрзо изидане на проширеном платоу црквеног дворишта, не 
може се много тога рећи о изгледу првобитног манастирског насеља. О оба догађаја, једном који је про-
узроковао велико страдање, и другом, чији је резултат био обнова манастира, у расположивим извори-
ма нема помена. Такође остаје недефинисано да ли су својевремено уочени трагови архитектуре на 
врху брда изнад, тј. северно од манастирског комплекса, будући да данас нису идентификовани, могли 
да представљају остатке утврђења које је штитило манастир, као што се претпоставља за Градац (Петров 
крш), Свете арханђелe (Вишеград), Пећку патријаршију (Идворац) итд.432

У већини српских средњовековних манастирских комплекса из 12–15. столећа констатовани су 
објекти првобитног монашког насеља, али у различитом обиму. Код појединих, првобитна обзиђа су 
касније обнављана у истим оквирима, тј. налазила су се на линији сачуваних познијих зидова или 
делом под њима (Ђурђеви ступови, Студеница, Кончулић, Свети Никола Дабарски, Жича, Ариље), док 
су неки, тек у време економске нестабилности и сиромаштва под турском окупацијом, редуковали обим 
обзиђа, подижући га у зони ближе цркви (Градац, Бањска). Треба навести пример Жиче, архиепископ-
ске столице, где се у неким елементима могу наћи паралеле и сличности са Светим Николом. Тамо се 
зидови првобитне манастирске ограде и других објеката данас не могу видети на површини, али су 
током систематских археолошких истраживања с две сонде, једном у јужном делу порте и другом ван 
дворишта, код главне капије на западу, констатовани делови првобитног оградног зида. У првој сонди 
су на истој линији откривени средњовековни зид и над њим нова зидана ограда, тако да је, због нагиба 

430  Ћоровић-Љубинковић 1962: 172–173; Зечевић 2017: 286.
431  Истраживања манастира упућују на то да су палате, па и епископске, као грађевине постојале и да су вероватно обједиња-

вале резиденцијалне и административне функције. Како намена до сада истражених зграда у српским манастирима није 
потпуно јасна јер се често појављују под општом одредницом скупине профаних манастирских објеката (а будући да се и 
у изворима оне релативно касно помињу, нпр. у оснивачкој повељи манастира Бањске има помена царске палате, очи-
гледно владарске резиденције, код Данила помена палата у Дечанима и Жичи, саграђених од дрвета), није могуће утвр-
дити разлику између евентуалних епископских палата и игуманских резиденција (Поповић 1994: 120–123, 313 и даље).

432  Јуришић 1989: 8–9; Ненадовић 1966: 8–9, 14–15, 23, сл. 9 и 19; Ђурић, Ћирковић и Кораћ 1990: 180–181; Финдрик 1986: 
231–236. Раније се мислило да је утврђење Јужац изнад Сопоћана служило као рефугијум манастиру, али је резултатима 
ископавања то одбачено као могућност (Јуришић 1977: 63–64; уп. Popović 1987: 118). Питању заштите манастира, С. Мој-
силовић-Поповић је посветила велико поглавље у својој студији о архитектури српских манастира и, према начину на 
који су се манастири у средњовековној Србији штитили, издвојила је четири групације, тако да је топлички Свети Нико-
ла, уз Бањску, Грачаницу, Светог Николу у Дабру и Сопоћане у фази из 14. столећа, сврстан у групу ограђених манастира 
с посебно зиданим пиргом унутар насеља, који му је пружао елементарну заштиту (Поповић 1994: 127–240).
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Слика 100. Места налаза зграфито грнчарије и стакла из 14–15. столећа унутар манастирског комплекса

0 25 m



141

ЦРКВА И МАНАСТИР СВEТOГ НИКОЛЕ ОД 12. ДО ПОЧЕТКА 15. ВЕКА

терена, зид добио функцију подзида; у другој сонди су под темељима данашње зграде уочена два зида, 
један над другим, али су при дну доњег нађени калдрмисана површина и танак културни слој над њом, 
с материјалом из 13–14. века, који је потврдио да је зид средњовековни433 Најподеснији простор за 
монашке ћелије, у Жичи се вероватно налазио у северном, тј. северозападном делу дворишта, на месту 
где је и у 16. веку била зграда, а данас владичански двор, а можда и у североисточном делу, где су 
касније, у 19. веку, сазидани нови објекти. Зна се да је постојала и трпезарија, која је у време архиепи-
скопа Данила II (1324–1337) била обновљена, као и већина објеката који су, заједно с црквом, страдали 
крајем 13. столећа, и то негде у југозападном делу дворишта (под садашњим манастирским зградама 
јужно од капије или под зградом нове трпезарије). А ту, „близу до трпезарије“, Данило II је саградио 
другу палату од дрвета, што указује на то да је једна већ постојала.434

На основу истражености српских манастира, закључено је да се у њиховој архитектури, у целом 
раздобљу 12–15. века, градило и каменом и дрветом, да су цркве и трпезарије, оградни зидови и кухиње 
свакако били од камена, док су зграде за становање подизане у целини каменом или су имале дрвену 
горњу конструкцију; ипак, према сачуваним остацима стамбених објеката, сматра се да је градња дрве-
том више заступљена у старијем периоду, да би од средине и пред крај 13, а нарочито током 14. столећа, 
и код њих преовладало зидање каменом.435 У Студеници су дрвене грађевине на источној страни порте 
страдале у пожару средином 13. века, након чега више нису подизане куће од дрвета.436

Вероватно су и епископска палата, те и други објекти из старије фазе (трпезарија, кухиња, мона-
шке ћелије и др.) у Светом Николи Топличком, као и у Жичи, имали дрвену конструкцију, а судећи по 
слоју паљевине у северозападном и северном делу порте, унутар и изван линије обзиђа (с највећом 
количином грнчарије из 14–15. столећа), у том делу дворишта су већином и били распоређени. Карти-
рањем налаза позносредњовековне грнчарије украшене зграфито техником, наиме, види се да њихов 
распоред осликава и интензитет коришћења појединих делова порте у периоду до средине 15. века (сл. 
100). Највећа концентрација ове керамике је у северном делу порте, над остацима изгорелог објекта са 
апсидом – првобитне трпезарије, али и на простору између ње и обзиђа, према познијој згради епископ-
ске палате. Она се, заправо, налази делом са спољне стране обзиђа, али припада истом слоју с трагови-
ма гарежи и шутом, уоченим над разграђеним обзиђем, а којим је потпуно измењен и снижен ниво 
терена равнан. У том слоју је нађена и већина уломака позносредњовековних стаклених посуда, очито 
коришћених у свакодневном животу припадника овдашње монашке заједнице, о којима, иначе, нема 
никаквих података из расположивих извора. Остали налази зграфито грнчарије, северно и североза-
падно од цркве, припадају двема целинама, односно јамама 5а и 7, уз зидове млађе зграде палате и у 
нивоу њених темеља, о којима ће бити речи. У западном делу порте, такви налази потичу из објекта уз 
линију обзиђа, код угла млађе трпезарије. Ниједан уломак није нађен на површинама на којима су те 
две зграде сазидане, с тим што уз темељ обзиђа I има нешто мало старијег материјала, из 11–13. века. С 
јужне стране цркве, налази луксузне грнчарије су груписани око поменуте јаме 13, над каменом кон-
струкцијом, односно на малтерној површини за коју су истраживачи сматрали да представља остатак 
разрушене античке гробнице VIII, и на простору око ње, о чему ће још бити речи.

Културни слојеви и археолошка сведочанства из прва два века свакодневице манастирске заједни-
це су, према наведеном, релативно скромни, што је, уосталом, случај и код већине других манастира из 
овог доба. Разлог томе треба тражити, пре свега, у редовном чишћењу и одржавању насеља, односно у 
интензивном коришћењу истог простора у последњем раздобљу манастира Светог Николе (хоризонт 
VI), током 16. и 17. столећа.

433  Минић 2000: 242, Т. IV.
434  Минић 2000: 243–244; уп. Архиепископ Данило и други, Животи краљева и архиепископа српских: 372 (Житије архиепи-

скопа Данила од Даниловог ученика).
435  Поповић 1994: 284.
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* * *
Треба подсетити најпре на чињеницу да је Свети Сава 1220. године, српске епископе распоредио у нека 
старија епископска седишта и угледне манастире, на основу чега је претпостављено да се и цркве Све-
тог Николе у Топлици и Богородице Хвостанске могу придружити списку старије епископске организа-
ције, у времену византијске власти у 11. веку, када се, уз катедре у Нишу и Призрену, помињу и Топли-
ца и Хвосно.437 Наиме, поред епископских катедри које је установио у насељима градског, урбаног типа 
(Хумска у граду Стону и Зетска при манастиру Светог арханђела Михаила у Бококоторском заливу, на 
Превлаци), Сава је задржао катедре у Расу, Призрену и Липљану, које су биле стара византијска управ-
но-црквена седишта уз насеља нижег ранга; овим другим би, према С. Мојсиловић-Поповић, уз Богоро-
дицу Хвостанску требало придружити и Светог Ахилија у Ариљу, седиште Моравичке епископије, с 
обзиром на то да су новијим археолошким ископавањима уз обе цркве потврђена насеља, као и то да 
оне нису биле новоосноване, већ су ту постојале сакралне грађевине из ранијих епоха. Истраживања у 
још једној Савиној епископији, манастиру Светог Ђорђа у Будимљу, су непосредно указала на могућост 
ранијег датовања цркве, имајући у виду античко насеље и старије култно место (ранохришћанску базили-
ку) на истом месту.438 У трагању за насељем у близини комплекса манастира Светог Николе Дабарског, 
током археолошких радова 1981. године су откривени трагови зидова објеката изван оградног зида 
порте, са западне стране, на падини, али није утврђено да ли су припадали пропратним манастирским 
грађевинама или насељу које се развијало уз извор лековите воде.439

У непосредној вези с питањем старине овог комплекса важно је истаћи мишљење С. Поповић да је, 
у односу на друге српске манастире, Свети Никола Топлички имао другачију форму старије византиј-
ске целине, тј. четвороугаону схему насеља, што указује на много присутнију византијску традицију; 
при томе, ауторка га упоређује с комплексима у Македонији, који су се у време стварања државе Срба 
налазили на територији Византије и касније су обнављани.440 На више места, С. Поповић је подвукла да 
градитељство оба Немањина манастира у Топлици, у архитектури има паралеле у византијској средини 
и да је реч о сакралним целинама старијег, византијског порекла, које су затечене и обновљене.441 
Касније смештање седишта епископије у цркву Светог Николе само је логичан одговор на опредељење 
за византијске узоре у градитељском и организационом концепту монашке заједнице, наглашено и 
потребом за приказивањем континуитета државне и црквене власти на простору који је тада био обу-
хваћен јурисдикцијом Српске православне цркве.

Мирјана Ћоровић-Љубинковић је заступала становиште да је Немања подигао цркву Светог Николе 
у Топлици и да старије цркве на овом месту нема, док је В. Кораћ, који је извео археолошке радове на 
рушевини хвостанске Богородичине цркве, ту могућност тек поменуо.442 Међутим, на основу открића 
поменутих објеката претпостављеног насеља на северној падини (куће 1 и 2), у непосредној близини 
цркве Светог Николе Топличког, и археолошких података који посредно доводе у сумњу поузданост 
тезе да је цркву саградио Стефан Немања, сматрам да претпоставку о нешто мало старијем византиј-
ском храму (можда и недовршеном), обновљеном у Немањино време доградњом спољне припрате с 

436  Радан-Јовин, Јанковић и Темерински 1988: 63, 65.
437  Popović 2002: 175–179. Истраживањем српских епископских столица из 13. века, ауторка је показала и да нема битне 

разлике у шеми насеља, распореду, облику и величини зграда између епископских манастира и истовремених игумена-
рија (Popović 2002: 180–181, s nap. 51).

438  Popović 2002: 178, s nap. 33–34.
439  Јанковић 1982: 169.
440  Поповић 1994: 64.
441  Поповић 1994: 35, 62, 69.
442  Кораћ 1976: 138. Из знатно другачије реституције остатака објеката на комплексу Богородице Хвостанске, изнето је и 

мишљење о фазама из 4. и 6. столећа (манастир), а потом и неколико млађих, а једну од њих прати материјал из 9–11. 
столећа (Јанковић 2007: 132–137).
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кулама, не треба одбацити. Ипак, у том случају немамо одговор на кључно питање о томе ко је њен кти-
тор, односно за коју личност или догађај може да се веже изградња цркве. Једино је С. Ћурчић понудио 
одговор на то питање, претпостављајући да је цркву могао да подигне лично цар Манојло I Комнин, у 
част/помен једне од неколико победа током својих кампања против Срба у периоду 1149–1150. године, 
и да је јужна капела, која се наслања на наос, замишљена као гробно место за неко високорангирано 
лице које је изгубило живот у тим борбама.443 Овај међународно признати истраживач византијске и 
српске архитектуре је још одавно изнео тезу да је затеченој комнинској цркви на новоосвојеној византиј-
ској територији, Стефан Немања само додао западни део грађевине с кулама и, сходно томе, сматрао је 
да куршумлијски звоници спадају међу најстарије.444 Треба приметити да и у тој тези нема помена о 
гробницама уз бочне зидове унутрашње припрате, о којима ће бити речи, као и код већине других науч-
ника који су се бавили архитектуром Светог Николе. Ипак, постојање и значај дубоко засвођених ниша, 
планираних као аркосолијуми (под којима се налaзе зидана гробница IV и до данас очувани тек траго-
ви наспрамне гробнице уз северни зид првобитне припрате), нису остали незапажени. Не доводећи у 
сумњу да је за градњу цркве ангажована цариградска радионица, постојање аркосолијума М. Михаљевић 
повезује с карактером, тј. функцијом простора у коме се налазе; наиме, тај простор је одвојен од наоса 
једино паром бочних пиластара који формирају лучни пролаз, због чега је он у домаћој историографији 
третиран као западни травеј, односно као саставни део црквеног наоса, а не као припрата.445 Такође, уз 
остале специфичности у концепцији унутрашњег простора цркве Светог Николе, које је повезују с поједи-
ним цариградским гробним црквама из 12. века, ауторка износи становиште да таква отвореност нар-
текса према наосу и жеља да се простор с гробницама приближи светилишту, која се примећује и у 
положају анекса с јужном гробницом, указују на промене у традиционалном аранжману сахрана у 
цариградским црквама из 11. и 12. века, које се рефлектују и у Светом Николи; у складу с том проме-
ном, црква Светог Николе је највероватније послужила као модел за касније уобичајено коришћење 
западног травеја за сахране српских владара.446

Потребно је кратко подсећање на то шта је подразумевало и на који начин се остваривало ктитор-
ско право у Византији и немањићкој Србији, у којем би требало тражити правну, политичку и идеолошку 
позадину изградње, односно могуће обнове старије цркве.447 Као ктитор оснивач, Немања је за подиза-
ње цркве морао да потражи дозволу нишког епископа, који је још увек био под јурисдикцијом охрид-
ског архиепископа. Ако је Немања имао статус другог ктитора, то је значило да је даљу егзистенцију и 
проширење имовине манастира могао да обезбеди његовом обновом, израженом кроз велику поправку, 
проширење или дар. У трећем случају, оригинерног стицања ктиторског права, он би био привилегова-
ни ктитор од надлежне власти (тзв. харистикарији), а ту привилегију, која се у српским изворима нази-
ва и милост, могао му је дати и сам византијски цар. У свим случајевима, Немања је морао да обезбеди 
подршку или надлежног епископа или самог цара. С тим у вези, без дубљег улажења у анализу различи-
тости и неподударности у садржају Немањиних житија, као и изворне вредности ових списа сачињених 
у посебне сврхе, о чему је пуно расправљано у домаћој историографији,448 треба навести неколико зани-
мљивих мишљења. Прихватајући да извори као један од разлога побуне његове браће и потом сукоба у 
породици спомињу недозвољену изградњу цркава у Топлици, претпостављено је да Немањина доградња 

443  Ćurčić 2010: 492. Ово мишљење је Б. Тодић оспорио као недовољно убедљиво (Тодић 2016: 495, с нап. 28)
444  Ćurčić 1976: 21–22.
445  Mihaljević 2010: 115–117.
446  Mihaljević 2010: 116–117.
447  О ктиторским правима, предусловима и начинима на која су остваривана, као и о правима која су из тог проистекла, уп. 

Троицки 1935: 94–102, 105–113, 123–124.
448  О разликама, тумачењима и аутентичности најважнијих података из Немањиних житија, в. Пириватрић 2011; Тодић 

2016.
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припрате с кулама уз старију византијску цркву и обнова триконхоса из 6. века, истом грађевинском 
техником, показују да су се те интервенције можда одвијале „незаконито“ с византијског становишта, а 
да је жалба његове браће била упућена цару у нади да ће изазвати његову реакцију против Немање ради 
њихове политичке добити.449 С друге стране, подржавање Немањиног права на ктиторски чин, пре 
свега на градњу Светог Николе, које је формално било на страни његове браће, разматра се у вези с 
доделом „царског сана“ – владарског достојанства – и у контексту директног утицаја и мешања цара у 
односе међу српским обласним господарима и у њихове улоге унутар сложених византијско-угарских 
односа.450 Претпостављено је и да су препорука и деловање охридског архиепископа Јована (Андријана) 
Комнина, жестоког браниоца „чистоте вере“, који је био присутан на састанку Немање с царем Маној-
лом у Нишу, када је и смењен Деса (1163), били од пресудног значаја за подстицање изградње манасти-
ра у Топлици, на подручју Нишке епархије Охридске архиепископије.451 Осим тога, изнето је и мишље-
ње да је и у избору облика цркве и мајстора за градњу Светог Николе могао да посредује нишки епископ, 
као надлежни архијереј, или нека друга утицајна личност.452 На основу изнетог чини се да је разлика у 
погледу важности подизања цркава далеко од граничних подручја, тј. на територији коју Византија није 
директно и дуго контролисала, и оних на простору на коме је византијски цар имао посебне интересе с 
позиције осигурања утицаја, тј. положаја и безбедности Царства, овде имала јасне импликације. Визан-
тијска власт над Србијом, како је одавно примећено, ослањала се на локалне, удеоне владаре и еписко-
пе Охридске архиепископије. Немањин ктиторски подухват у Топлици, у његовом „отачаству“, које је 
имало положај источне граничне области, био је природан и логичан одговор на нови положај који му 
је цар лично омогућио додељивањем дворског достојанства и нове територије (Дубочице) на доживотно 
уживање њему и његовим потомцима.

Страдање топличког Светог Николе, којим се завршава старије раздобље живота у манастиру, суде-
ћи према истовременим слојевима пожара у више манастира на широком простору све до области Раса, 
могло би да се повеже с првим значајнијим продорима турске војске након Косовске битке, у средиште 
српске земље. Захваљујући помену великог труда липљанског архиепископа Симеона приликом обнове 
грачаничког манастира 1383. године у једном запису, уз који се везује и други, о страдању пирга, зна се 
да је манастирски комплекс у Грачаници доживео веће разарање још пре Косовске битке.453 Последњих 
деценија 14. века престао је живот цркве у Дежеви код Новог Пазара, а слојеви пожара у коме су стра-
дале поједине манастирске зграде у Сопоћанима, Градцу и Студеници, такође се везују за године крајем 
овог и почетком 15. столећа.454 Први подаци о нападу Турака на територијално ближу Раваницу односе 
се на годину 1398, када је манастир изгорео,455 а познато је да је, по паљењу Бањске 1389. године, тело 
краља Милутина пренето у Трепчу.456 С турским продорима и освајањима источних и јужних области 
Србије, Топличка епископија је реално постала периферна митрополија Српске цркве, као што је 
претпостављено и за Липљанску митрополију, делећи тако судбину граничних митрополија Српске 

449  Ćurčić 2010: 492.
450  Пириватрић 2011: 89–113.
451  Калић 2007: 201–206.
452  Тодић 2016: 495. Наводећи како су историчари на различите начине тумачили податак из Стефановог житија Светог 

Симеона, који се односи на приговоре и нетрпељивост браће према Немањи, као и да је у житију које је саставио Домен-
тијан јасно исказано право сваког од њих да делује (и гради) на својој „чести“, Б. Тодић подсећа да хагиографски тексто-
ви, без сумње базирани на историјским чињеницама, умногоме одступају од њих у складу са захтевима жанра (Тодић 
2016: 500).

453  Јанковић 1983: 33–34 и нап. 44–48.
454  Калић и Поповић 1986: 135; Јуришић 1983: 182–183; Јуришић 1989: 14, 18; Поповић 2015: 38–39.
455  И то прво страдање, као и позније пустошење манастира (1436–1438), за које се везује и рушење манастирског утврђења с 

кулама, забележили су наши летописци; уп. Вуловић 1966: 38 и нап. 173; Стојановић 1927: 219, бр. 600 и 231, бр. 657.
456  Шупут 2003: 44. Манастир је доживео страдања и током 15. века, до првих деценија 16. столећа, када је запустео.
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патријаршије.457 Страдање манастира Светог Николе Топличког би конкретно могло да се повеже са 
сукобом султана Мурата I и кнеза Лазара у оближњем Плочнику, који је очито био већих рушилачких 
размера. Мора се, међутим, нагласити да су и прве деценије 15. столећа обележиле велике промене и 
преокрети у унутрашњој, као и у спољној политици српског деспота према Угарској и Турској, у којима 
су источни делови земље били главна попришта догађаја.458 Чињеница да је „брвнара са апсидом“, 
односно првобитна трпезарија страдала у пожару најраније на самом крају 14. столећа потврђује да се 
и подизање камене зграде епископске палате мора померити најраније у прве деценије 15. столећа.

457  Јанковић 1983: 33.
458  Калић 1982: 75–87; Калић 1982а: 88–92.
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Манастир Свeтoг Николе од почетка 15. до краја 17. века

Реконструкцију овог дугог периода живота у манастиру, о коме има нешто више изворних података 
него за претходно раздобље, омогућиле су затворене археолошке целине (гробови, отпадне и друге јаме 
различите намене, културни слојеви затворени рушењем и подовима), на основу којих су издвојене две 
његове фазе: прва, која се завршава средином 15. века, и друга, која започиње у првим деценијама 16. 
века, с низом грађевинских интервенција, а окончава се у последњој деценији 17. века (хоризонти V и 
VI); међусобно су раздвојене кратким затишјем или, по свему судећи, напуштањем манастира.

МАНАСТИРСКО НАСЕЉЕ

Северозападно обзиђе са остацима објеката
Манастирско обзиђе из периода од првих деценија 15. до краја 17. столећа се такође не може потпуно 
дефинисати. Ископавања репрезентативне грађевине северно од цркве показала су да је обухватни зид 
на северозападној страни порте истовремено био и спољни зид те велике зграде, назване палатом (сл. 
101–102). Фасадни зид 1 палате се од североисточног угла продужава у зид 1б, који је можда, у једном 
моменту, имао и улогу обзиђа, док је, с друге стране, задњи зид 3 палате по свој прилици био у саставу 
спољног обимног зида, иако је, према расположивој документацији и у конзервацији, прилично нејасно 
и различито приказан. Наиме, на једном делу зида 3, у просторији Е у палати, уочено је његово ломље-
ње под правим углом, уз који су издвојени „дупли“ зидови – споља, према југозападном углу палате, 
дограђени зид 3а, а с унутрашње стране просторије, сачуван на знатно нижој коти, зид 3б (сл. 103). Да је 
простор на бочној западној страни палате доживео веће преправке у време кад је зграда била у функци-
ји могло би се закључити простим сагледавањем основе и зидова тог њеног дела, али и ситуација забеле-
жених током радова на њеним угловима, управо тамо где су се могли очекивати остаци евентуалних зидо-
ва објеката који се надовезују на палату, па и спољног обимног зида као њиховог интегралног дела (сл. 
104 и 105/1–2; в. сл. 115/1–2). Иако истраживачи нису коментарисали нити дефинисали те чињенице, 
па ни током конзервације зидова, слој паљевине са остацима дрвених греда и грнчаријом из 15–17. сто-
лећа (сл. 106/1–8), констатован у сондама између две камене грађевине, палате и млађе трпезарије, 
као и испод темеља позније дозидане просторије Ф и са спољне стране угла који заклапају зидови 10 и 
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Слика 102. Палата, поглед дуж зида 3 са североистока (2013)

Слика 101. Палата, основа с нумерацијом и ортогоналним мерама зидова 
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Слика 103. Палата, зидови 3, 3а и 3б,  
стање током ископавања 1969. године,  
поглед с југозапада 
Слика 104. Палата, основа  
након ископавања 1969. године

Слика 105. Југоисточни угао палате са зидовима 11–11а и 9: пре конзервације (1969),  
поглед с југозапада (1); данашњи изглед након конзервације, поглед с југоистока 2017. године (2)

1 2
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12 палате, указује на то да је на простору међу зградама раније постојао сигурно један, а можда и више 
објеката чија је конструкција била од дрвене грађе. Пошто су они изгорели у пожару, уз саму палату је 
дозидана нова одаја од камена (просторија Ф), у коју се улазило извана, с бочне стране, док је у настав-
ку њеног предњег зида 14 остављен отвор за капију са степеништем, између зидова 15 и 17, којим је 
била остварена комуникација с портом. Каснијим коришћењем овог простора између зграда очито су 
потпуно уклоњени остаци претходних градњи. Наиме, тај нови улаз у порту, у наставку чеоног зида 
просторије Ф, у виду широког отвора (капије) с три степеника, очигледно представља последњу грађе-
винску интервенцију у комплексу манастирских зграда северозападно од цркве, и то вероватно на месту 
где је и раније био пролаз или плочник трема (?), судећи по два нивоа калдрме испред њега. При томе, 
јасно је да млађа калдрма одговара фази доградње просторије Ф и унутрашњег зида с улазом преко сте-
пеништа. У сваком случају, нова капија и излазна врата из палате према северу (на зиду 3), накнадно 
зазидана, у различитим фазама живота ове грађевине чинили су везу с простором изван порте, а можда 
и с економским манастирским зградама или насељем, као што су истраживачи претпоставили.

На такве закључке упућује неколико чињеница. Уз североисточни угао палате, у продужетку њеног 
фасадног зида 1, откривен је зид у темељној зони (1б) неједнаке ширине, висине од 0,5 м и у дужини од 
свега 3,20 м (сл. 107/1–2). Грађен је делимично од речног облутка, а у мањој мери од ломљеног камена 
везаног малтером. Према појединим скицама и данашњем изгледу, чини се да је конструктивно везан 
за темељ фасадног зида палате, али се у зони лица зидова 1 и 2 на овом углу зграде не уочавају никакви 
елементи везе с евентуалним горњим партијама зида 1б.459 Још је важније то што је зид 1б шири од 

459  У дневницима нигде није наведено да се зид прислања уз палату, мада је на скицама различито уцртан (уп. сл. 101, 104, 
107/1–2, 108, 110, 113, 117, 118). И на скици с изгледом темеља зидова 1 и 1б није назначена ни спојница нити евентуална 
разлика у равни њихових лица и у изгледу (в. сл. 107/2).

Слика 106. Керамика из 15–17. века, нађена на простору између палате и млађе трпезарије

0 2 cm
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фасадног зида 1 палате, тј. приближно је широк као његова доња зона, означена као „темељ“, тј. сокл, 
што се види на појединим скицама. Својим североисточним крајем се ослањао на стену, која се овде 
налази доста плитко испод површине и, осим обрушене гомиле камена на том месту, откривене касније 
(1973), други остаци зида нису забележени. Из земље у тој гомили камена издвојено је мало керамике, 
која се оквирно може датовати у крај 14. и у 15. столеће (в. сл. 159/4, 8; 165/4), уз белешку истраживача 
да је зид 1б укопан у стерилни слој којим се сишло до стене. Из свега наведеног се може закључити да 
је овај зид настао најраније током 15. столећа, на површини која претходно није била коришћена, веро-
ватно у исто време када и палата, али остаје отворено питање како се и где завршавао с обзиром на 
данашњу нешто измењену конфигурацију терена у односу на првобитну, тј. на постојање дебелог слоја 
насипа с материјалом из 16–18. столећа, у зони око самог угла зграде и дуж њеног зида 2 (сл. 108; уп. 
сл. 119/4). Занимљиво је што је у том наносу земље, у огромној количини керамичких посуда различи-
тих врста (в. сл. 168/2–5; 170/1, 6, 7), међу којима доминирају зделе (сл. 109/1–11), било и веома много 
уломака црепуља које се по фактури издвајају од малобројнијих средњовековних примерака.460

460  Помиње се и пробушени новчић из 17. века, који није издвојен у инвентар и који нисам пронашла у материјалу.

Слика 107. Палата: зид 1б уз спољну страну зида 2, основа (1);  
спољно лице фасадног зида 1 и зида 1б, изглед (2)

1

2
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Слика 108. Палата, изглед североисточног угла и данашњег нивоа терена са североистока (2017)

Слика 109. Палата, керамичке зделе и тањири нађени у насипу из 16–18. века, уз спољно лице зида 2
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Слика 110. Палата, начин градње зидова  
и оштећење на северозападном углу,  
основа током ископавања 1969. године

Шта би, у ствари, представљао темељ 1б уз североисточни угао палате будући да није забележен 
никакав зид у продужетку њеног северозападног угла, који би му био паралелан? Скидањем дебелог 
слоја шута и наноса око северозападног угла палате (1969), с такође разноликим материјалом, у коме 
се нашао и уломак „крпљеног“ лонца (в. сл. 114/1), закључено је да је зид 2, назван потом источним 
зидом зграде, заправо био „обухватни зид“ порте. Са ископавања из те године, међутим, потичу и једина 
два цртежа зграде у основи, на којима је овај њен угао приказан са оштећењем, о којем, иначе, у днев-
ницима нема помена (сл. 110; уп. сл. 104) и које се данас у конзервацији не уочава; уцртан је и слој 
кречног малтера дуж зида 2, с његове спољне стране, у ширини од 60 цм, за који је претпостављено да 
представља подлогу стазе око палате, што никако не може да се прихвати, пре свега зато што је његова 
нивелета високо изнад првобитне коте терена, на висини зида од око 1,5 м (сл. 111; уп. сл. 118; 119/1), 
затим зато што се материјал из слојева испод малтера подудара делом с оним изнад њега, а првенстве-
но зато што је у истом нивоу такав слој, али мање ширине (45 цм), нађен и унутар просторије Ц. Осим 
на већ констатовано насипање, све указује и на постојање неке просторије са спољне стране зида 2, 
делимично укопане у падину. Слој насипа представља исти археолошки слој којим је нивелисан ниво 
терена око угла палате и над темељом зида 1б, будући да уломци једне зделе потичу из различитих 
квадрата с обе стране овог темеља, са различитих дубина наноса. Одакле је доспео тај материјал, пре 
свега велика количина огњишне грнчарије, није јасно, али је реч о моћном слоју насипа формираном у 
дугом периоду, свакако тек по урушавању и престанку функције палате. Треба поменути и да је копа-
њем до стене и чишћењем темеља зида 1б и зида 2 палате, на простору између њих нађена плоча озна-
чена као „подна плоча у поремећеном положају“, али није сигурно да ли она заиста представља ниво 
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Слика 111. 
Кречна површина уз зид 2 палате,  
поглед с југоистока (1969)

Слика 112. Спољно лице зида 2 палате (1); део сонде испред зида 2 палате, основа (2)

1

2



154

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

пода претпостављене првобитне просторије уз зид 2, која је могла да има дрвену горњу конструкцију, 
будући да ситуација није јасно документована (сл. 112/1–2).461 Утврђивање да ли је реч о поду или 
плочнику на том месту је од пресудне важности за одређивање функције зида 1б с обзиром на то да је 
ниво плочника поуздано констатован с његове спољне стране, тј. југоисточно од њега (сл. 113), и источ-
но, све до простора изнад старије куће бондручаре (кућа 1). Иако не располажем апсолутним котама 
помоћу којих би могле да се упореде нивелете плоча откривених с обе стране зида 1б, анализа покретних 
налаза из слоја над самим плочама у оба простора је показала да се ради о два различита нивоа пошто 
је материјал у слоју над спољним плочником и у слоју под њим типолошки и хронолошки близак и 
односи се на раздобље 16–17. столећа, тако да се плочник мора датовати у то време. Тако су под плоч-
ником нађени типолошки исти облици посуда (сл. 114/1–10) као и у насипу, а између поплочања и 
гроба 320, са скелетом чији је горњи део био непосредно испод једне његове плоче, гвоздена мистрија 
(в. сл. 183/8). Тек по присуству грудвица и распалог малтера у нижем слоју под плочником и према 
уломцима позносредњовековне грнчарије (в. сл. 160/4, 8–9; 161/3; 163/7; 164/2), међу којом се нашло и 
једно кресиво (в. сл. 187/1), може се закључити да се сишло на ниво који би одговарао слоју деструкције, 
уоченом над старијом зградом бондручаром (кућа 1) и објектом са апсидом, тј. првобитном трпезаријом. 
На основу тих података може се закључити да је испред палате, дуж њеног фасадног зида 1 и зида 1б, 
који се надовезивао на њега, постојао шири плочник, постављен вероватно тек почетком 17. века; но, 
како га није било уз бочни зид 2 палате, произлази да је сачувани зид 1б представљао доњу зону уну-

461  На скици означеној као основа дела сонде с каменим плочама, уцртане су још две плоче уз зид 2, али негде у нивоу дна 
темеља (?). Кад је у питању материјал, најпре се наводи да се с два стерилна слоја испод плоча сишло до стене, а потом да 
је у последњем (21) откопу над стеном било мало керамике.

Слика 113. Сонда испред фасадног зида 1 палате, 
с јамом 7 и остацима плочника трема, основа
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трашњег зида првобитне просторије, можда с дрвеном горњом конструкцијом, која се налазила у про-
дужетку палате ка североистоку.

Потпуни изглед северозападног дела манастирског комплекса са зградом палате се тешко може 
реконструисати, пре свега због нејасноћа у погледу њеног спољног зида 3, који је уједно био и обухватни 
зид манастира током млађе фазе, али и у вези издвајања фаза градње на самој згради. Оне се, најпре, 
односе на зид 3а, на југозападном углу палате, због тога што је у конзервацији презентован другачије у 
односу на затечено стање, јер је приликом ископавања било јасно да у доњој зони скреће, тј. да прави угао, 
по чему би се могло закључити да представља зид неке просторије (?) накнадно призидане уз спољни 
угао просторије Е (сл. 115/1–2). Веома штура белешка о масивном зиду који је током ископавања откри-
вен уз задњи зид палате, у квадрату Б7, као о зиду у правцу север–југ, који „изгледа скреће ка западу“ 
(?) и који нигде није уцртан нити више поменут, морала би се повезати са ситуацијом коју сам конста-
товала, тако да зид 3а не би требало третирати као зид палате или обзиђа.

Други проблем у вези са спољним зидом палате тиче се постојања „дуплог“ зида 3б у просторији Е. 
Индикативно је да је он откривен испод нивелете пода (с последњим 16–17. откопом), при чему је на 
цртежу изгледа унутрашњег лица уцртан у целој дужини просторије и без назначене вертикалне линије 
на углу, тј. споју са зидом 3, што не одговара начину на који је презентован (уп. сл. 102 и 119/1).462 
Тумачење ових ситуација и уопште фаза на великој згради палате је током истраживања изостало, али 
начин на који је зид 3б, у односу на зид 3, приказан сугерише да су истраживачи сматрали да је могао 
имати и функцију неке супструкције, разграђене свакако пре коначног рушења зграде, јер су њени 
заравњени остаци откривени у нивоу пода, из чега би произлазило да је на њеном спољном зиду било 
још мањих грађевинских интервенција, за чије датовање нема елемената. Иначе, и у опису се наводи да 

Слика 114. Керамика под плочником трема испред палате

462  Из теренских фотографија (фото-документација ЗЗЗСКН, Р 116–001–8 и у овој монографији сл. 103) се може закључити 
да су, заправо, унутрашње лице зида 3б и зид 3 на месту „споја“ сачувани у истој висини.

0 2 cm
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Слика 116. Палата, изглед унутрашњег лица зидова 2 и 3 на месту споја у углу просторије Ц,  
поглед с југа (1969)

Слика 115. Зид 3а уз југозападни угао палате, ископавања 1969. године, поглед с југозапада (1);  
зид 3а после конзервације, поглед с југозапада 2015. године (2)

1 2
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је зид 3б грађен од „крупнијег необрађеног камена везаног кречним малтером“, за разлику од спољног 
зида 3, који је зидан од „ситнијег необрађеног камена и живог кречног малтера“, те у сваком случају 
нису у конструктивној вези. Међутим, у таквој интерпретацији нема објашњења за „ломљење“ зида 3, 
односно угла који прави унутар просторије Е, па ни у случају да, због предочене разлике у начину гра-
ђења, заправо представља неку темељну обнову спољног зида палате над остацима првобитног, уједно 
и обухватног, а да је зид 3б накнадно дограђена супструкција за неку конструкцију уз њега.463 Ипак, 
тумачење података о преправци, тј. о темељној обнови спољњег зида палате подржавају и неки детаљи 
са расположивих скица. Један од њих је поменута „окрњеност“, тј. оштећење зида 3 на другом крају згра-
де, односно на углу који заклапају зидови 3 и 2, а које је приказано на две доста површно урађене скице 
(уп. сл. 104 и 110), а ту је и спојница (!?) између њих, на спољној страни, на једном од цртежа (в. сл. 
112/1), која је, чини се, назначена и на унутрашњој страни угла (сл. 116). Уколико би ова два детаља са 
скица сматрали поузданим,464 то би значило да зид 3 не може бити грађен истовремено са зидом 2, на 
шта указује и изостанак белешке о „темељу у другом малтеру“, која се наглашава за друге спољне зидо-
ве палате, па и уз зид 2, као и податак да се по начину градње зидови 2 и 3 међусобно разликују, иако 
се то данас не види. О томе ће још бити речи у анализи грађевинских фаза палате; но, у сваком случају, 
на спољној страни угла који праве ова два зида нису констатовани никакви трагови зидане нити било 
какве друге конструкције који би указивали на спољне обимне зидове у наставку зида 3 ка североисто-
ку, паралелне с правцем зида 1б.

С друге стране палате, пробном сондом 1/1976 на простору североисточно од зида 1б, према гра-
ници тадашње порте, потврђено је да се стена и здравица налазе још плиће, око 65 цм испод површине 
тла, да ситних уломака грнчарије има само у два површинска слоја, али такође да никаквих трагова зи до-
ва и објеката нема. Све то показује да се ограђени простор манастира, у млађој фази није ширио да леко 
изван линије откривених објеката (палате, куће 1, првобитне трпезарије), посебно зато што су и остале 
сонде, у виду пробних ровова 4–6/1976 постављених источно одавде, биле стерилне. До дубине од једног 
метра, осим спорадичних, сасвим позних гробних укопа, ту није било трагова културних слојева, тако да 
је остало недефинисано, као и у претходној фази, како и којом линијом је манастирско двориште било 
ограђено са севера и североистока.

Треба нагласити да између зграда млађе трпезарије и палате нису издвојени материјални остаци 
за које би се могло поуздано тврдити да представљају истовремено изграђене објекте комплекса мана-
стирских здања у северозападном делу порте. Међутим, више је показатеља који упућују на то да су она 
постојала. Најпре, извесно је да је на површини уз бочну страну палате током 16. века постојао објекат, 
који је страдао у пожару, вероватно крајем истог столећа. Наиме, копањем међу зградама уочен је нај-
пре низ крупнијег камена везаног земљом, сачуван у дужини од око 2,5 м, означен као сухозид (в. сл. 
66). Већ током ископавања 1970. године, он је подигнут, тј. разграђен и данас није видљив на површини 
терена. Свакако је био део неке знатно позније конструкције (?) нејасне функције, с обзиром на његово 
пружање по средини тог простора. Кота дна његовог темеља била је на истој нивелети на којој се појавио 
слој паљевине с грнчаријом карактеристичном за период 15–17. столећа, а потом и с горелим гредама 
испод и испред зидова просторије Ф, али се тешко може рећи када је формиран будући да нема налаза 
из површинских слојева. У том слоју гарежи с угљенисаним остацима греда евидентирана је очекивано 
већа количина кованика. Трагови горелих греда су констатовани и уз југоисточни угао палате, затим са 
спољне стране зида 11–11а просторије Б, дакле управо на местима где су и у архитектури камене зграде 

463  Из дневника, као и са оригиналних цртежа с пресецима преко зидова палате, није јасно да ли се копало до дна темеља 
зидова, тј. нису назначене и унесене вредности горње и доње коте у односу на првобитни ниво терена.

464  Данас је (не)постојање оштећења угла и спојнице немогуће проверити будући да су зидови, у горњим зонама, приликом 
конзервације једним делом разграђени, док су поједини потом знатније надограђени, при чему се, због дерсовања спојница, 
данас не разликују оригинални делови од надзиданих.
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палате видљиве преправке – на оба угла, као и на самом западном бочном зиду (зидови 10 и 11 изнад 
11а), уз који је прислоњена просторија Ф (уп. сл. 104; 105/1–2; 115/2). Да је било камена и у конструк-
цији објекта који је раније постојао уз западни бочни зид палате показује најпре слој шута и паљевине 
с грнчаријом из 15–17. века, у који су утемељени зидови просторије Ф, а који се формирао по страдању 
тог објекта у пожару (в. сл. 67/1); такође, на то указује део темељног зида 18, откривеног у сонди I2/1970, 
ширине 1,2 м, који се пружа у правцу југозапад–североисток, а око 1,6 м је удаљен од крајње тачке зида 
17 са степеништем, о коме иначе нема никаквих писаних података у теренској документацији (уп. сл. 
14 и 71/1). По положају и правцу пружања, он стоји на унутрашњој, тј. фасадној линији зидова објек(а)та, 
између постојећих зграда, и с њим је, по свему судећи, био у вези старији плочник.465 Иначе, трагови 
малтера откривени су и у земљи под горелим гредама у пробној сонди Ia/1970, на претпостављеној 
линији спољног зида објекта под просторијом Ф и самог обзиђа према југозападном углу палате, а 
затим, у виду прослоја, испред широког степеништа нове капије; прослој малтера констатован је и код 
северозападног угла млађе трпезарије, на нивоу видљивог малтерног слоја, с каменом који „испада“ из 
равни темеља њеног зида 2 (уп. сл. 66; 67/1; 132/2), мада се на том месту можда ради и о нивелирајућем 
слоју. У сваком случају, стратиграфски и налазима гореле керамике потврђено је да је на делу површи-
не коју заузима просторија Ф постојао објекат с подницом, вероватно од набијене земље, који је сигур-
но био у функцији током 16. столећа; то потврђује и чист слој сагореле земље, сачуван у профилу под 
темељима зида 13 ове просторије. Такође се може претпоставити да је имао плитке темеље од камена 
везаног малтером, горњу конструкцију углавном изграђену од дрвета и плочник уз предњу дворишну 
страну. На преосталој површини према згради млађе трпезарије, у дневнику се трагови изгорелог дрве-
та, пепела и нагореле земље бележе управо уз њен северни зид, тј. уз северозападни угао, као и у већем 
делу сонде I/1970, што би, уз горелу керамику коришћену у манастиру у дужем раздобљу (од друге 
половине 15. до почетка 17. века), индиректно упућивало на то да је међу каменим зградама било више 
објеката у низу, поуздано у употреби током 16. столећа. На то да су на истој површини и првобитно 
постојали слични објекти, иако изостаје старији културни слој испод компактног слоја паљевине под 
зидовима просторије Ф, указује управо стратиграфија наслојавања у сонди I/1970 (уп. сл. 67/3). Ту је, 
над старијим тањим слојем паљевине и нивелације с краја 14. и почетка 15. века, констатован дебљи 
културни слој опредељен налазима грнчарије у 15–17. столеће, с траговима гореле дрвене грађе млађих 
објеката на горњим нивелетама. Чињенице да је манастир страдао средином 15. столећа и да је једно 
време био напуштен, након чега су сигурно уследили радови на рашчишћавању рушевина објеката који 
више нису могли да буду у функцији, нуде објашњење за изостанак интензивнијег културног слоја из 
прве половине 15. века. Ниво терена је, иначе, на простору међу зградама данас приближно исти као 
првобитни, делом снижен само између зидова с великим степеништем и зида са степеницама којима се 
из просторије Ф излазило у простор који ограђују. Нажалост, терен међу зградама је, судећи по старим 
снимцима, више пута девастиран, па и трасом старог пута који је преко порте пролазио правцем исток–
запад (в. сл. 53–54), тако да је сужена могућност откривања евентуалних преосталих остатака објеката 
или ограде.466

Из свега наведеног може се закључити да је оградни зид у северозападном делу манастирске порте, 
у фази живота која почиње негде у првим деценијама 15. столећа, изградњом палате, млађе трпезарије 
и, вероватно, објеката од дрвета међу њима померен северније у односу на првобитно обзиђе и прилаго-
ђен новом просторном решењу комплекса манастира.

465  Положај овог зида је на планове унет на основу мера са оригиналних теренских скица.
466  ЕМ и ГПР снимањима на простору међу зградама издвојена је зона с интензивним и доминантним аномалијама гради-

јента тоталног интензитета геомагнетског поља, на 30 цм дубине под тадашњом површином терена. Она је у виду право-
линијског садржаја у дужини од неколико метара, који се пружа у наставку зида млађе трпезарије, правца југоисток–
северозапад, али се без ископавања не може дефинисати (в. сл. 203 и 204/5).
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Палата – зграда епископске резиденције („северна зграда“)
Истраживање две репрезентативне зграде, обележене као зграде 2 и 3, тј. Б и Ц, дуж установљеног 
„северног обухватног зида“ са северном капијом комплекса, започето је 1968. године (сл. 117; уп. сл. 14 
и 17).467 Констатовано је да се на ове „две зграде“ ослањају друге и према истоку и према западу, с 
увере њем да се ради о две посебне грађевине и о северном (3) и источном (2) обухватном зиду; тек 
након за  вршетка ископавања 1969. године, којима је „северна зграда“, под самом површином терена, 
откривена у целини, утврђено је да је реч о већој грађевини која припада репрезентативним здањима 
Топличке епи скопије, названој епископским двором или палатом (сл. 118).468 Истраживања унутар и 
изван њених зи дова су настављена и наредних година, што је, уз изостанак квaдратне мреже, нумерације 
зидова и нивелманских кота, отежало праћење радова и комплетну анализу грађе.469 Током ископавања 

467  Поновићу да, пошто је претходно откривена зграда на западу („зграда А“), ознакама Б и Ц су обележене две северне згра-
де, које су касније, када је грађевина у целини откривена, третиране као њене просторије с десне (источна зграда, тј. про-
сторија Ц) и леве (западна зграда, тј. просторија Б) стране улаза. Ове ознаке су задржане и овде, као и за остале накнадно 
откривене просторије палате (Д, Е и Ф).

468  Ljubinković 1968: 192.
469  Једина постојећа основа палате, у овој монографији је допуњена бројевима зидова, који у дневнику ископавања, нажалост, 

нису коришћени (в. сл. 101). Подужни зидови 1, 9 и 3 су третирани и као јужни (предњи или фасадни) и северни (задњи), 
а бочни као источни (2) и западни (10–11), како би се избегло понављање нумерације. Конзервација зидова палате обавље-
на је исте, 1969. године.

Слика 117. План с квадратном мрежом 
и откривеним грађевинама западно и 
северозападно од цркве, из 1970. године
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је закључено да се јама 7, под зидом палате, временом у коме је зграда подигнута може оквирно дато-
вати у крај 13. и почетак 14. века, тако да је и пронађени керамички материјал приписан најкасније 
том периоду.470 При томе се пошло од већ утврђеног датовања палате, које је, као што смо видели, 
изведено на основу међусобног односа између цркве, стазе око пирга и палате. Обрађујући, потом, групу 
керамике сликане енгобом, М. Ћоровић-Љубинковић је донекле кориговала датовање палате, најрани-
је у време краља Милутина, а најкасније у средину 14. века, претпостављајући да јама 7, с материјалом 
нађеним у њој, не може бити старија од последње четвртине 12. века.471 Показаћу да такво датовање 
палате није одрживо.

Палата је била великих димензија и правоугаоне основе (спољне мере су 21,40 х 11,95 м); имала је 
накнадно дозидану просторију Ф с бочне западне стране и мању правоугаону одају додату с леве стране 
главног улаза на дворишном зиду, која је названа јужним анексом. Унутрашњи простор зграде је изде-
љен зидовима који формирају више просторија (просторије Б, Ц, Д, Е и улазна одаја), од којих је про-
сторија Ц накнадно преграђивана. Конфигурација терена је условила да се нивелете подних површина 
у просторији Ц, источно, и у просторији Е, западно од улаза, разликују за око 15 цм, а у односу на про-
сторију Б и више од 30 цм (уп. сл. 102 и 118). Главни улаз, ширине око 3 м, налази се на дворишном 
зиду, који је окренут према цркви и истакнут је изградњом два зида (7а и 1а) управна на фасадни зид 
(између зидова 9 и 1), формирајући неки вид предворја пред улазом у приземље, чији је праг од каме-
них плоча сачуван. Ниским степеником силазило се у унутрашњост улазне просторије. Констатовани су 
и бочни улази на северној и западној страни зграде, при чему је западни (на зиду 10) вероватно био 
отворен у фази обнове, доградњом просторије Ф, док је северни (на зиду 3) могао и првобитно да посто-

470  Ljubinković 1968: 121.
471  Ćorović-Ljubinković 1974: 32; уп. документацију 309/1 из 1977. (архива ЗЗЗСКН).

Слика 118. Палата, основа
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ји.472 Наиме, он је затечен зазидан (в. сл. 116), што је можда била једна од последњих интервенција на 
спољном зиду палате док је још била у функцији, а која је у вези с отварањем врата на зиду 4, наспрам 
овог улаза. Откривени су и остаци камених прагова на јужном, главном улазу и у отвору између просто-
рија Д и Е, а дрвеног на улазу у просторију Ц. Међутим, нема података о начину обраде површина зидо-
ва; заправо, тек један уломак фреске са сивозеленом бојом и светлим окером нађен је поред улаза на 
спољној страни фасадног зида, у доњој зони рушевинског слоја.

Зграда је имала спрат, судећи по великој количини затеченог шута и камена, дебљини зидова, као 
и по вертикалним отворима за греде на зиду 3, чији су угљенисани остаци налажени на више места под 
масивним слојем рушевине. И на јужној фасади, на правилним растојањима од 1,80 м, такође су уоче-
ни остаци вертикално постављених греда као саставног елемента бондручне конструкције, комбинова-
не с техником зидања у камену. Иначе, овај фасадни дворишни зид је једини целом дужином имао про-
ширење у доњој зони, које је приликом ископавања третирано као проширена темељна стопа; у виду 
сокла ширине од 16 до 20 цм, оно испада из равни лица зида, а изведено је у „другом малтеру“. Од 
манастирских зграда, једино је ова грађевина имала сачувана лица зидова, од којих је, заправо, само 
унутрашње дворишно било фасадно. Најбоље очуван зид (2) откривен је у висини од 1,7 м, а с темељом 
и више од два метра.

Према разлици у начину зидања, како су истраживачи означили у теренским дневницима, прои-
злази да зидови палате нису грађени у исто време. Међутим, као што сам више пута напоменула, 
расположиви подаци су понекад недовољно прецизни и у међусобној колизији, што не омогућава доно-
шење коначних закључака у погледу издвајања и датовања појединих фаза градње овог објекта (в. сл. 
202). Тако се каже да су спољни, делимично сачувани фасадни зидови грађени тесаним и притесаним 
плочастим комадима локалног камена у комбинацији с опеком, у чврстом кречном малтеру, док су 
унутрашњи преградни зидови изведени истим плочастим каменом, али углавном везаним блатом; на 
пример, за зид између просторија Д и Ц (4), а према плану и за остале зидове просторије Д (5 и 6), 
помиње се блато као везивно средство; у градиву старијег попречног зида (2б) у просторији Ц, разруше-
ног у западном делу, осим камена се наводи и ломљена опека, али не и везиво. Разделни зид између 
просторија Е и Б (8) и млађи попречни зид у просторији Ц (2а) били су од камена, без малтера и подат-
ка о блату као везиву. Таквом опису зидова унутар зграде у дневницима радова не одговара у потпуно-
сти стање, додуше нејасно, приказано на скици, као ни ситуација на терену (в. сл. 110).473 Само се зидо-
ви 12–14 призидане просторије Ф сасвим поуздано разликују од осталих – осим што су им темељи 
дубље укопани, и зидање је неуједначено, па је на појединим деоницама коришћен крупнији камен 
везан веома компактним кречним малтером, а на другим ситнији камен и мало опеке, с малтером 
измешаним са земљом. Кад је реч о разлици у градиву зидова, треба поновити да се у опису делова 
јужног фасадног зида (1, 1а, 7а, 9) и бочних спољних зидова зграде (2 и 11а) помињу њихове доње зоне 
изведене у „другом малтеру“ (сл. 119/1–4; 120/1–2; 121/3), што би требало да значи да су зидани 
изједна. Разлика је једино у томе што се доња зона на фасадном зиду издваја у виду „проширеног теме-
ља“, а на бочном зиду 2 је у истој равни с горњим партијама, док је сасвим другачија ситуација на 
супротном (условно речено, западном) бочном зиду; наиме, у наставку сокла фасадног зида 9 појављује 
се зид 11а, који изгледа као проширена темељна стопа зида 11. Међутим, зид 11а, у односу на зид 11, 
има други правац пружања и није јасно где и како се завршава пошто је зид 14 дозидане просторије Ф 
налегао на њега (в. сл. 105/1–2; 118); при томе, зид 9 и зид 11 видно не заклапају прав угао. Као што је 
напоменуто, једино код спољног задњег зида 3 зграде није назначено зидање у „другом малтеру“ у доњој 

472  Распоред улаза на овој репрезентативној грађевини навео је на мишљење да објекат није био уграђен у обимни зид порте, 
уп. Поповић 1994: 315.

473  Из скице произлази да су сви преградни зидови били без чврстог везивног материјала (малтера), док се спољни зид 3 опи-
сује друкчије у односу на друге спољне зидове, али на скицама и данас на терену се те разлике у зидању не уочавају.
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зони, при чему у опису стоји да је и у горњим партијама зидан другачије од осталих, што наводи на 
закључак да, заједно са зидом 10, представља засебну грађевинску интервенцију у односу на остале 
спољне зидове палате. Индиректно на то указује и неподударност праваца пружања зидова 10 и 11.

Овако наведени подаци упућују на претпоставку да је првобитна зграда, пре последњих грађевин-
ских интервенција доживела две велике обнове, односно доградњу посебних просторија (просторије Ф 
и спољног објекта уз зид 3а) и преградње унутрашњег простора. Првом обновом су, по томе, биле готово 
у целости поново изграђене горње партије над првобитним зидовима грађеним у „другом малтеру“ (кад 
је зграда сигурно добила спрат), а другом је обухваћен само задњи, тј. спољни зид с југозападним углом. 
Међутим, у таквом тумачењу има много нејасноћа. Осим што страдање зграде до темеља морају прати-
ти и одговарајућа стратиграфија и материјал, који овде изостају, тешко се може наћи објашњење за 
рушење само њеног спољног зида, док остали стоје нетакнути; чини се немогућом и интервенција којом 
је само спољни зид из темеља био изнова подигнут, а остаје нејасно и шта је, у том случају, био разлог 
за настанак угла на зиду 3 унутар просторије Е. Поред свега, није могуће да се тако обимни грађевински 
радови хронолошки ускладе с јасно дефинисаним фазама (до)градњи, тј. преправки на палати и у 
самом манастиру. Наиме, прва обнова тако великог обима морала би да се изведе након првог већег 
страдања, тј. урушавања зграде, које може да се односи једино на средину 15. столећа, дакле уследила 
би почетком 16. века или нешто раније, како проистиче из тумачења грађе; последња етапа радова на 
самој згради, по свим показатељима, односи се на прве деценије 17. века, што подразумева да је друга 
велика обнова морала бити изведена у међувремену. Међутим, за то не постоје ни историјске ни архео-
лошке потврде.

С друге стране, распоред просторија и отвора на зидовима палате непосредно потврђује да је у 
њеној унутрашњости било више грађевинских интервенција којима је простор био прилагођен новим 
потребама корисника или је адаптиран из неког другог разлога. Поменула сам да су излазна врата 
према северу у неком моменту зазидана, по свему судећи после накнадног отварања пролаза на зиду 4, 
док два паралелна преградна зида (2а и 2б), свега метар међусобно удаљена, указују на то да је у просто-
рији Ц било накнадног преграђивања, о чему сведоче и два нивоа пода с разликом у висини од читавих 
15–20 цм. Испод степеника на улазу у просторију Ц констатован је испуст који се протеже дуж читавог 
западног зида, све до спољног зида 3, какав постоји и на супротној страни, у просторији Д, али није 
јасно о чему се ради. Под од камених плоча откривен је у готово свим просторијама; у просторији Ц је 
сачуван на већој површини, док су мања поплочања и појединачне подне плоче нађене у малој просто-
рији/анексу лево од главног улаза на јужном зиду зграде, али и у просторијама Б и Е, уз улазна врата 
(сл. 121/1; уп. сл. 118). За то мало одељење лево од улаза у зграду, формирано зидовима 9а и 9б, који су 
позније дограђени на постојећи зид 7, претпостављено је да свакако представља накнадно затворен 
подстепенишни простор преко кога се излазило на спрат, вероватно дрвеним степеницама; у тој функ-
цији је посебно истакнут у конструкцији приземља грађевине, према идеалној реконструкцији палате 
коју је предложила С. Поповић (сл. 122).474 Остаје отворено питање да ли је цела спратна конструкција 
била од камена или је коришћена и дрвена грађа, као и да ли је зграда првобитно имала спрат, што је у 
уској вези с тумачењем фаза обнова.

За датовање је важно нагласити да су све просторије биле испуњене рушевинским слојем који, 
судећи по материјалу, припада времену страдања зграде крајем 17. столећа. Над њим је наталожен и 
накнадно складиштен материјал и након тог доба, закључно с почетком 20. столећа, будући да је на 
површини налажен савремени новац. У слоју с пуно распалог малтера и комада камена, којим је затрпа-
на унутрашњост просторија и затворен ниво с подовима, нађени су предмети различите намене, пре свега 
грађевински материјал (кованици, окови, шарке, резе), али и за свакодневну употребу – алатке, стакло и 

474  Поповић 1994: 314, сл. 115.
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Слика 119. Палата: подужни пресеци 7–7’ (1), 8–8’ (2), 9–9’ (3) и 10–10’(4)

1) пресек 7–7’

2) пресек 8–8’

3) пресек 9–9’

4) пресек 10–10’
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Слика 120. Палата: попречни пресеци 1–1’ (1), 2–2’ (2), 3–3’ (3) и 4–4’ (4)

1) пресек 1–1’

2) пресек 2–2’

3) пресек 3–3’

4) пресек 4–4’

керамика, који се не разликују од налаза над нивоом подова, из слоја с доста пепела и изгорелих греда, 
што указује на велики пожар у коме је обрушена и цела спратна конструкција.

У улазној просторији (унутрашње димензије 1,6 х 1,6 м) се са слојем шута сишло до здравице, при 
чему није уочена било каква нивелета пода, с предметима различите намене (сл. 123/1–7; в. сл. 183/1, 7). 
Пред самим улазом у палату, испод дебеле наслаге пепела и угљенисаног дрвета, нађена је и узенгија 
средњовековног типа (в. сл. 192/7), чија се појава на овом месту мора, по свој прилици, везати за период 
након средине 15. века.
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Слика 121. Палата: попречни пресеци 5–5’ (1), 6–6’ (2), 11–11’ (3) и 12–12’ (4) 

1) пресек 5–5’

2) пресек 6–6’

3) пресек 11–11’

4) пресек 12–12’

Просторија Б је неправилног облика, унутрашњих димензија око 3,5 х 8,1 м, са зидовима затеченим 
у висини до око 60 цм.475 Трагањем за нивелетом првобитног пода издвојен је слој делимично печене 
земље с пепелом и гомилом угљенисаног дрвета, измешане са уситњеним деловима опеке и уломцима 

475  Све мере (висинске) на овој згради су прерачунате према подацима с теренских скица и у односу на нулту тачку – репер, 
обележену на прагу главног улаза у палату (в. сл. 118–121), док су дужинске мере узете на самом терену будући да скице 
нису рађене у размери и да су мере на њима међусобно различите.
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дислоцираних камених (подних ?) плоча, а према отвору за врата нађене су две in situ плоче степеника, 
углачане горње површине, којима се силазило у просторију. И овде је у слоју деструкције било керами-
ке, међу којом обе варијанте коничних пећњака, као и делова грађевинске опреме, кованика, баглама и 
окова (сл. 124/1–9; в. 190/3), и различитог оруђа (в. сл. 183/11; 185/4–5; 186/4, 6). На већој површини 
на којој није било плоча уочена је нивелета подлоге пода од црвене набијене земље, с траговима горења 
и већом количином керамике и кованика на њој (сл. 124/10–15). Међутим, забележено је да се њеним 
откривањем сишло до здравице, на просечној дубини од 1 м, тј. до „доње ивице темеља“ фасадног зида 9, 
што би, уз степенике, потврђивало да је реч о укопаној, можда подрумској просторији, али пре свега да 
су првобитни зидови палате, зидани у „другом малтеру“, утемељени у самој здравици.

Просторија Ц заузима целу ширину зграде десно од улаза (унутрашње димензије 10,3 х 5,65 м). 
Преградни зид 2а је дели на два одељења, а на свега 84–114 цм удаљености од њега, приближно пара-
лелни, су остаци старијег зида 2б (в. сл. 102). Вероватно је имала отворено огњиште лево од улаза, где је 

Слика 122. Идеална реконструкција палате (према: Поповић 1994: сл. 115)
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Слика 123. Палата, материјал из рушевинског слоја улазне просторије

Слика 124. Палата, просторија Б: материјал из рушевинског слоја (1–9); керамика с пода (10–15)



168

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

нађено више комада угљенисаног дрвета, као и гвоздени преклад (в. сл. 187/3) набијен ногаром под 
једну подну плочу, можда и пећ од керамичких лончића, због бројних налаза пећњака, мада се по свему 
судећи ради о деловима спратних пећи, као и у случају налаза пећњака у рушевини просторије Б. Шут, 
чија је дебљина овде била већа од 1 м, поред новца из 18. (в. сл. 128/1)476 и 19. века, садржао је различи-
те предмете од метала у површинском слоју (сл. 125/3; в. сл. 193/8–9; 196/5) и уломке керамичких по -
суда свих облика за свакодневну употребу (сл. 125/1–2, 4–12), у нижим слојевима уједначеног садржаја 
све до нивоа пода, с комадима опеке и камених плоча од шкриљца. Преградни зид 2а конструктивно 
није повезан са зидом 4 између ове и просторије Д, што значи да је зид 4 већ постојао у време кад је гра-
ђен. Он је сачуван у висини од само 40 цм и свакако припада најпознијим преградњама унутар палате.

У просторији Ц су откривена два нивоа подова. У њеној јужној половини, поред отвора за врата, уз 
степеник, најпре је уочен ниво млађег пода од већих камених плоча (обележених арапским бројевима) 
постављених на набијени слој земље, без „јачег“ везивног материјала (сл. 126/1–2). Већа интактна 
подна површина очувана је уз сам улаз у просторију, док се у осталим њеним деловима налази само 
фрагментарно. Подница је углавном поремећена приликом урушавања великих камених блокова и 
шута са зидова, као и угљенисаних греда, и то до те мере да су неке плоче биле у вертикалном положају, 
дубоко набијене (отуд висинска разлика до 20 цм на крајевима исте плоче). Приликом њиховог открива-
ња уклањан је дебео слој пепела, ситног угљенисаног дрвета и гарежи, на већим или мањим површина  ма, 

476  Теренски инвентар 286/69, пара Махмуда I, 1143–1168 H = 1730–1754 (Pere 1968: 578).

Слика 125. Палата, просторија Ц, материјал из рушевинског слоја
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Слика 126. Палата, просторија Ц: ниво млађег пода од камених плоча у ископавањима 1969. године, 
поглед са запада (1); основа млађег пода (2)

1

2
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а при чишћењу пода нађени су предмети различите намене, који су били у употреби пре рушења зграде 
– уломци посуда од стакла, стаклена (в. сл. 176/10) и метална кандила, накит и већа количина керами-
ке (сл. 127/1–10), као и турски новац (сл. 128/2),477 захваљујући којем је време престанка коришћења 
палате смештено у сам крај 17. столећа. На истом нивоу, са знатно мање in situ плоча (обележених 
ћириличким словима), констатовани су остаци истог пода и у северном делу просторије, тј. с друге 
стране поменутог попречног зида 2а. И овде је над њим било сличног материјала, који се затекао у згради 
пре него што је изгорела и урушила се; осим истих типова прстења, стаклених кандила и керамике, било 
је и неколико комада разног оруђа – нож, чекићи, мачета (в. сл. 183/3, 5–6; 184 /12), тег (в. сл. 186/18), 
али и ђулад и две стрелице (в. сл. 191/7, 9), који потврђују да је пожар проузрокован насилно. Тада је 
откривен и старији попречни зид 2б, разрушен у западном делу, али су његови „трагови“ уочени у запад-
ном зиду 4 просторије, који је, према томе, био познији. Зид 2б је изгубио функцију постављањем новог 

477  Теренски инвентар 414/69, новац Сулејмана II, 1099 H = 1687, ковница Константинија.

Слика 127. Палата, просторија Ц, материјал нађен на млађем поду
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пода, на шта указују две подне плоче над његовом површином и налаз још једног новчића Сулејмана II, 
у углу који образује са зидом 2 (сл. 128/3),478 као и истих типова грнчарије над плочама. У слоју над 
нивоом старијег зида, у северној половини просторије, осим керамике, кованика и других гвоздених 
предмета, нађен је и новчић с почетка 17. века (сл. 128/4),479 а у делу где је зид разрушен уломак сиска 
средњовековног крчага (в. сл. 166/13), што потврђује да је палата подигнута у 15. столећу, као и да тој 
фази припада старија нивелета пода, откривена 10–15 цм испод млађег пода.

Скидањем горњег нивоа подних плоча у јужној половини просторије Ц, наиме, констатован је ста-
рији под, такође од камених плоча, које су обележене римским бројевима (сл. 129). Како су у овом делу 
просторије, испод плоча 34 и 36 млађег пода, нађена два новчића с почетка 17. века (сл. 128/5–6),480 он 
се мора датовати најраније у крај друге деценије тог века, а вероватно нешто касније будући да је реч о 
секундарно коришћеном новцу. За плоче млађег пода се везују још два налаза новца, од којих један 
посредно сведочи да је старији под могао бити коришћен још у 16. столећу (сл. 128/7–8).481 Под плочама 
млађег пода је и у јужном делу просторије било других налаза осим новца, тј. предмета израђених од 
кости, метала, стакла и керамике, сродних онима над подом, међу којима су и исти типови (коничних) ста-
 клених кандила и пећњака, односно фрагментовани (оштећени) предмети и уломци полупаног инвен-
тара, који су искоришћени као његова подлога (сл. 130/1–6; в. сл. 181/7; 183/12). Једино је у јужном 

478  Теренски инвентар 440/69, новац Сулејмана II, 1099–1102 H = 1687–1691, ковница Константинија.
479  Теренски инвентар 467/69, денар из 1619. године, Mатија II (1608–1619); Huszár 1979: 1141.
480  Теренски инвентар 445–446/69, грошеви пољског владара Сигисмунда III Васа (1587–1632), с читљивим годинама 1609. 

и 1611. (Gumowski 1914: T. XXXIV/1048).
481  Први новчић нађен је под плочом 1 (теренски инвентар 448/69, пољски, 16/17. век ?, уп. Gumowski 1914: 53, Т. XXII/559). 

Међутим, подаци из дневника и теренског инвентара који се односе на место налаза другог новчића се не слажу, тако да 
се не може користити у сврху датовања млађе поднице (теренски инвентар 447/69, дубровачки динарић из 1644; Решетар 
1925: 145).

Слика 128. Налази новца унутар просторија палате (Р 1:1)
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делу просторије копан слој под старијим првобитним подом, и у њему је откривено неколико уломака 
керамике, као и два гвоздена предмета, данас загубљена. С овим слојем је копање у просторији Ц завр-
шено, остављајући нас без аргумента за дефинисање културног слоја под првобитним подом палате.

У просторију Д (унутрашњих димензија 6,20 х 3,30 м) се улазило из просторије Е. Овде се, до дуби-
не од 1,2 м, силазило кроз слој шута који је садржао велику количину гореле земље помешане с пепелом 
и нагорелим каменом, притом додатно поремећен жилама великог дрвећа, које су допирале све до нивоа 
пода. Овим слојем се практично дошло до здравице и дна темеља „обухватног“ зида 3. У нивоу дна лица 
зида 3, тј. у нивоу пода уочен је тањи стерилни слој набијене земље изнад саме здравице, који је веро-
ватно чинио подлогу за подне плоче, али је био прилично девастиран неким прекопавањима, тако да је 
то могућ разлог за недостатак подних плоча. Над отвором пролаза на зиду 4, наспрам спољног зида 3 
зграде, наиме, откривена је велика гомила угљенисаног дрвећа које је покривало мање камене плоче, 
што је навело истраживаче да током конзервације изведу камено поплочање у просторији. Јужни зид 
просторије Д је био сачуван у темељној зони, а источни (4) до 60 цм висине (в. сл. 116).

Просторија Е је друга по величини (унутрашње димензије 6,25 х 9,85 м). Њен спољни зид је запра-
во „дупли“ због постојања паралелног зида 3б, у конзервацији представљеног у виду банка. Ситуација с 
овим зидовима и углом, који је са спољне стране затворен зидом 3а, такође паралелним са зидом 3, као 
што је напоменуто, ниједном речју није коментарисана у теренској документацији и објављеној грађи, 
а притом је на скицама и различито представљена. Просторија Е је, иначе, ископавана 1969. године, 
као спољни простор „зграде Б“, према северном обухватном зиду. Са свих 17 откопа силазило се, као и 
у другим просторијама, кроз рушевински слој, поремећен и прекопаван, који је садржао грађевински 

Слика 129. Палата, просторија Ц, ниво старијег пода у јужном делу, основа



173

МАНАСТИР СВEТOГ НИКОЛЕ ОД ПОЧЕТКА 15. ДО КРАЈА 17. ВЕКА

Слика 130. Палата, просторија Ц, материјал из слоја између камених подова 

Слика 131. Палата, просторија Е: керамика из рушевинског слоја (1–7); керамика с пода (8–10)
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материјал, обрушено нагорело камење, пепео, нагорело дрво, ситне фрагменте опека, с помешаним и 
разноликим керамичким и другим предметима, све до дна лица зидова, где је констатовано да је под 
сасвим уништен. Потом је ипак забележено да су трагови пода уочени на два места. Чини се да се то 
односи на подлогу од слоја кречног малтера над равнајућим нивоом од крупнијих комада камена с 
обзиром на то да је малтер са угљенисаним дрветом изнад њега био видљив у профилу самих зидова, 
над којим су биле постављене камене плоче пода, врло штуро документоване (уп. сл. 110). Рушевински 
садржај је исти као у другим одајама. Испод површинских слојева с новијим стаклом и порцеланом, у 
дебелој наслази шута, уз неколико нових врста посуђа и истих типова трпезне грнчарије и лончића с 
пећи, било је уломака стакленог коничног кандила, затим кованика, алатки, комада лима (сл. 131/1–7; 
в. сл. 176/11; 185/2; 190/2), као и у нивоу пода, где је, осим металних, било и коштаних предмета (сл. 
131/8–10; 182/1, 11; 183/2; 185/6; 190/6).

Зидови накнадно дозидане просторије Ф (унутрашње димензије 4,80 х 2,70 м) су били потпуно п о-
кривени новијим наносом земље с рецентном керамиком и порцеланом. Већ при њиховом откривању 
констатован је дебео слој пепела, нагореле земље и угљенисаног дрвета, тј. комада гореле даске, па се 
може закључити да је, осим дрвеног прага, који је делимично сачуван, просторија можда имала дрвени 
под и таваницу. У том слоју паљевине нађен је турски новчић с краја 17. столећа (в. сл. 128/9),482 уз 
друге истодобне налазе, каквих је било и у осталим просторијама палате (прстен, кованици, керамика, 
реза за врата), који казују да је просторија Ф горела истовремено с целом зградом уз коју је призидана, 
крајем 17. века. Из података с каснијих ископавања у просторији Ф (1973) види се да су њени темељи 
били укопани у културни слој дебљине око 20 цм, означен као рушевински, без издвојених покретних 
налаза, односно да је ова просторија настала у последњој фази живота у манастиру, на рушевини го ре-
лог старијег објекта подигнутог уз бочну страну палате. Наиме, испред и унутар ње, као што је помену-
то, уочен је континуирани слој гарежи који лежи на здравици, а изнад њега је дебљи слој грађевинског 
шута с паљевином и чистог шута, над којим су грађени зидови ове просторије (уп. сл. 67/1).

Остаци старијег изгорелог објекта, над којим је подигнута просторија Ф, су праћени траговима 
угљенисаних греда у сонди Ia/1970, које заклапају прав угао са странама дугачким по два метра; у углу 
просторије Ф, у слоју гарежи је 1969. године констатован и отисак стуба тог објекта (сл. 132/1–2). На 
простору ван површине горелих греда има трагова малтера, на неколико места забележених у виду про-
слоја који, уз остатак зида 18, можда чине једине остатке камених темеља старијег објекта, а старији 
ниво плочника уз њега – могући улаз на том месту, који стоји нешто више унутар дворишта него касније 
отворен улаз (капија) са степеништем. Према свему изнетом, може се закључити да накнадно призида-
на просторија Ф и велика врата/капија, која се практично налазe у наставку њеног јужног зида, пред-
стављају неку интервенцију на палати, коју је условило страдање старијег објекта, тј. просторије с 
дрвеним гредама уз бочне зидове зграде (10 и 11). Као што је већ речено, може се тек претпоставити да 
је овај дрвени објекат само једна од низа просторија у грађевини подигнутој између две камене зграде – 
палате и млађе трпезарије, која их је спајала. И стратиграфија простора са западне стране палате, који 
заклапају зид 11 у просторији Б и зидови 14–16 са степеништем у наставку, потврђује закључак о стари-
јем објекту уз палату. Скидањем дебљег рушевинског слоја с керамиком и пуно разних предмета од 
гвожђа (доста кованика, секира, клешта, бритва, две потковице, реза, две браве, алка, фрагментована 
сабља?!) уочено је наводно „проширење“ (зид 11а) западног зида 11, које залази под зид 14, као и тра-
гови угљенисаног дрвета у нивоу дна лица зида. Узана трака кречног малтера, неуједначеног нивоа и 
ширине, надовезује се на исти такав слој констатован и уз јужну фасаду просторије Б, према југоисточ-
ном углу палате, и има пад, као и читав терен, према југозападу; како није забележено на којој дубини 
се траке кречног малтера налазе, претпостављам да је реч о нивоу који је дефинисао раван тла у време 
грађења зграде.

482  Теренски инвентар 420/69, мангир Сулејмана II, 1099–1102 H = 1687–1691.



175

МАНАСТИР СВEТOГ НИКОЛЕ ОД ПОЧЕТКА 15. ДО КРАЈА 17. ВЕКА

Слика 132.  
Сонда Ia/1970, с траговима  
горелих греда објеката између 
палате и млађе трпезарије:  
основа (1) и детаљ (2) 

1

2

0 5 m

0 5 m
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Остатак подлоге млађег плочника (трема?) пред новим улазом у порту, уз делове плочника на 
супротном крају зграде (испред зида 1), потврђује да је био постављен дуж дворишног зида палате у 
истој фази обнове у којој је уз њу била прислоњена просторија Ф и подигнут нови зид, на коме се нала-
зила шира капија с три степеника, негде у првим деценијама 17. века. Током откривања степеника ски-
дан је слој с пуно пепела и угљенисаног дрвета, као и део дрвеног прага с кованицима, а сав материјал 
одговара слоју формираном по престанку коришћења зграде (17–19. век). Поново је на овом простору 
рађено тек 1973. године, проширивањем ископа у правцу првобитног обухватног зида (III–IV), где је 
нађен истодобни материјал. Ту су најпре откривене четири плоче ивичњака, насатично поређане у низу 
(у дужини од 1,2 м), око 2,23 м удаљене од улаза, а дуж самог улаза и зида мање плочасто камење од 
пешчара, сачувано у ширини од 80–85 цм, које је припадало „калдрми“, односно поменутом млађем 
плочнику пред овим улазом (сл. 133). Према обележеној површини ове калдрме (223 х 320 цм), јасно је 
да је њеним постављањем додатно уништен део унутрашњег зида 18 старијег објекта уз палату, испред 
кога је такође био (старији) плочник. Даљи радови су показали да се мимо површине с калдрмом, у источ-
ном делу сонде, поред веће измештене и косо постављене плоче у нивоу степеника за нову улазну капију, 
налазила већа количина облутака, од којих су они у доњем слоју горели, а да се ван њих, на скоро целом 
простору, на релативној дубини од 40 цм, појавила здравица. Изнад калдрме је било познатих типова 

Слика 133. Сонда са остацима млађег плочника пред улазом са степеништем, основа
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керамичког посуђа из 16–18. века, па и лончића од пећи, каквог је било у насипу уз источни зид 2 палате, 
а након скидања ситних плоча млађе калдрме нађено је мало керамике и гвоздених предмета, који 
практично припадају слоју између овог и нижег, тј. старијег плочника, који се потом појавио (сл. 134/1–2). 
Старијем плочнику приписани су плоча сачувана уз зид западно од улаза и ниво с више плоча у северо-
источном делу квадрата Б11, око 30 цм испод нивоа степеника; забележено је да је био усмерен ка 
цркви, што се, на основу овако малобројних остатака плоча и њиховог положаја, мора прихватити с 
резервом управо због њиховог положаја у простору, односно постојања оближње поплочане стазе која је 
водила од главног улаза у палату ка цркви. У средини сонде, уз раније констатовану већу укошену плочу, 

Слика 134. Сонда са остацима старијег нивоа плочника и огњиштем 7 пред улазом са степеништем: 
основа (1) и изгледи зидова (2)

1

2



178

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

на поремећеним плочама старијег плочника откривено је неколико мањих комада нагорелог камена, 
који су оивичавали огњиште 7, пречника од једног метра. Унутар огњишта је било неколико комада 
ломљеног камена, облутака и угљенисаног дрвета, а у гарежи и две животињске кости и мало уломака 
неколико одбачених глеђосаних здела које се, типолошки и техничким карактеристикама, не разликују 
од керамике сачуване над млађим плочником (сл. 135/1–3); то значи да је огњиште било укопано с 
нивоа горње калдрме, убрзо пошто су грађевине гореле и пошто је манастир био напуштен. Пошто је 
старији плочник био у нивоу темеља познијих зидова 14 и 15 и како се ивичњак млађе калдрме налазио 
управо на линији до које је очуван старији плочник, јасно је да је нова калдрма покрила и делом оште-
тила површину која је пре тога можда била унутар првобитног, тј. старијег објекта уз палату; наиме, 
линија зидова 14 и 15 је увучена за поменута 2,23 м од претпостављене линије пружања старијег објек-
та, испред кога се налазио старији плочник.

Са спољне стране епископске палате било је још налаза. На површини уз јужни фасадни зид, у 
спољном углу управног зида 1а, с десне стране улаза у зграду, у нивоу горње ивице темеља уочен је слој 
паљевине с позносредњовековном керамиком, на којој су примећени трагови горења (в. сл. 159/7; 9–12; 
161/3, 5; 163/9; 165/4; 167/7). Нека површина изразито црвене земље с траговима кречног малтера 
налазила се и уз јужни зид 9 просторије Б, лево од улаза у зграду, али није јасно за коју целину се може 
везати будући да нема налаза ни кота на којој је откривена. Касније (1973), копањем у широј зони уз фа -
садни зид, сишло се дубље него у истраживањима 1969, са још 10 откопа, тако да се доспело и испод 
ни воа који одговара времену у коме је палата била у функцији, али материјала из доба пре њене 
изградње није било. Међутим, у односу на сонду са „западне“ стране, током ископавања у сонди са 
„источне“ стране улаза у палату (уз зид 1) откривено је знатно више керамике у самом слоју под плоч-
ником трема, која је у најнижој зони била помешана са спорадичним уломцима позносредњовековне 
грнчарије (в. сл. 160/4, 8, 9; 161/3; 163/7; 164/2; 167/10), што указује на веће насипање на простору 
пред источним фасадним зидом (1) палате, вероватно због нагиба терена.

Важне податке пружио је садржај затворених целина – јама откривених уз зидове палате. Са задње 
стране зграде, уз спољни зид 3, на граници квадрата В6–В7, констатована је отпадна јама 5 и, на истом 
простору, „пепелиште“ 5а (в. сл. 56).483 У пепелишту, 15 цм испод нивоа прага северних врата на зиду 
3, нађен је већи уломак позносредњовековног бокала или крчага, украшеног сложеном зграфито орна-
ментиком (сл. 136/1). Иако, према декорацији, аналогије за њега налазимо у бокалу из Градца и њему 

483  Мада обе јаме нису уцртане на скицама, према расположивим подацима јама 5 се налази на линији ископа и граници 
квадрата, тј. на око један метар удаљености од зида, а старије пепелиште североисточно од ње, такође негде уз линију 
зида (позиционирана према мерама из књиге теренског инвентара, в. сл. 56).

Слика 135. Керамика на огњишту 7
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Слика 136. Керамика у пепелишту 5а (1); керамика из јаме 5 (2–13)
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Слика 137. Керамика из јаме 7

сродно украшеном посуђу из Сопоћана, датованом у 13–14. век, положај пепелишта уз постојећу зграду 
и друге околности везане за хронолошко опредељивање палате, ову целину смештају у прве деценије 
15. столећа, а наш примерак у репрезентативно стоно посуђе израђено можда још крајем 14. столећа. 
Културни слој с материјалом из овог доба није уочен и издвојен у сондама копаним уз спољни зид пала-
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те, али је било појединачних уломака истовремене луксузне и друге стоне грнчарије из 14–15. века (в. 
сл. 164/6–7; 166/1, 9; уп. сл. 72), без података на којој су дубини нађени у односу на њене зидове. Откри-
ће фрагментованог лонца украшеног низом урезаних линија у комбинацији с пластичном траком (в. 
сл. 169/4), у слоју којим су претходно чишћене ивице јаме 5, и једног уломка у испуни јаме, потврђује 
употребу овог типа посуда све до краја 16, а можда и почетком следећег столећа. Под слојем обрушеног 
камења с комадима опеке и распалим малтером, наиме, уочена је контура кружне јаме 5, с пречником 
од 1,2 м, испуњене рестреситом земљом и распалим малтером и с више оштећених и фрагментованих 
посуда које припадају типовима који су у манастиру Светог Николе коришћени и током 16. и 17. столе-
ћа (сл. 136/2–13). Грнчарије је било у целој испуни до дна јаме (дубине 1,2 м од површине терена), али 
су нађена и два тесана камена, као и комади опеке с печатом, који би, уз типолошки и хронолошки 
уједначену грнчарију, омогућили датовање јаме у време неких преправки зидова, тј. обнове грађевине, 
и то оне најмлађе, на почетку 17. века.

Јама 7 је, према истраживачима, констатована испод јужног фасадног зида палате, десно од улаза, 
приликом откривања лица зида 1 (в. сл. 56). Иако на скици недостаје попречни пресек кроз јаму са зидом, 
а у дневнику стоји веома нејасан опис, тешко се можемо сложити с мишљењем да је укопана под теме-
љима палате, тј. пре њеног зидања.484 Из положаја јаме у самом углу који заклапају зидови 1 и 1а, таква 
могућност се не чини реалном (уп. сл. 107/2 и 113). Укопана у здравицу, она је вероватно уочена тек при 
откривању доње ивице „темељног проширења“ зида 1. Имала је овални облик (пречник 1,54–1,62 м, 
дубина 60 цм) и садржала је, уз угљевље и малтер, један кованик, комад сребрног (?) лима и малобројан 
керамички материјал (сл. 137/1–8). У испуни јаме, делови истих посуда налажени су од површине до 
дна. Један уломак са самог дна, данас загубљен, укључен у анализу керамике сликане енгобом, М. 
Ћоровић-Љубинковић је сврстала у карактеристичну словенску грнчарију израђивану од 10. века.485 
Међутим, сачувани уломци луксузне глеђосане и зграфитом украшене керамике из 14–15. столећа, 
којима би се могао прикључити и фрагмент крчага декорисаног усправним тракама изведеним енго-
бом и зеленом глеђи, такође изгубљен, не иду у прилог датовању јаме, па ни саме зграде, најкасније до 
средине 14. столећа, како је то М. Ћоровић-Љубинковић претпоставила.486 Наиме, истом зграфито 
крчагу из јаме припада и уломак доњег дела трбуха (сл. 137/7), пронађен нешто даље, у слоју с траговима 
паљевине и с горелом кухињском и трпезном грнчаријом, при откривању „проширења“ темеља јужног 
фасадног зида 1 палате, што указује на то да је јама, као што је већ напоменуто, укопана уз постојећи 
зид, вероватно зашавши делом под линију темеља. У сваком случају, старији културни слој у углу изме-
ђу зидова 1 и 1а палате, у коме је укопана јама 7, није издвојен; како сe најмлађи материјал из јаме 
може датовати у 15. столеће, уз пепелиште с крчагом из 14/15. столећа, поред спољног северног зида 
зграде, и поменуте гореле уломке и зграфитом украшене грнчарије из 14–15. века, у слоју у нивоу горње 
коте темеља, односно на нивоу с кога су укопани темељи палате, произлази да се подизање зграде мора 
померити најраније у почетак 15. столећа. Треба подсетити да је у слоју изнад разграђеног темеља прво-
битног обзиђа (II–III) јужно од палате, који више није био у функцији након догађаја у којима је мана-
стир страдао крајем 14. столећа, нађен материјал из 14–15. столећа, али и да на простору између овог 
обзиђа и палате, на коме се сишло до мркоцрвеног слоја здравице, није било гробних укопа нити пре-
копавања, као ни налаза из старијег културног слоја.

484  Дат је доста нејасан опис, према коме јама „залази за 23 цм под, тј. 22 цм од нивоа прага с тим да су темељи од прага 
дубљи за 50 цм“ (дневник од 20. 9. 1973). Уп. Ćorović-Ljubinković 1974: 32.

485  Ćorović-Ljubinković 1974: fig. 9. Реч је о уломку који је М. Ћоровић-Љубинковић преузела ради обраде (теренски инвен-
тар 73/73) и кога данас нема у сачуваном материјалу, као ни уломка (теренски инвентар 73/73) с орнаментом у виду 
трака црне боје, који она датује у 9–10. столеће. Такав начин декорисања се заиста јавља на амфороидним крчазима из 
тог доба, на територији данашње Бугарске; уп. Дончева-Петкова 2011: 77–85.

486  Ćorović-Ljubinković 1974: 32.
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Анализом грађе која се односи на ископавања на простору око зидова саме палате потврђено је да 
су слојеви дебели више од 0,5 м представљали рушевину зграде која је горела и напуштена крајем 17. 
столећа, с веома великом количином покретног археолошког материјала, потпуно сродног оном из 
дебљег слоја рушевине унутар целе зграде. Осим новца из 17–18. столећа487 и обиља керамике, нађене 
су различите врсте гвозденог алата, оруђа и грађевинске опреме, које се могу определити у исто време. 
Са спољне стране просторије Б сачуван је танак културни слој из времена подизања палате и нешто 
млађи, с малобројним налазима из 16. столећа (в. сл. 177/4, 10); над млађим слојем, на проширеном 
простору испред јужног фасадног зида, и то око самог југоисточног угла зграде и према анексу уз улаз, 
констатован је слој кречног малтера различите дебљине, измешан са земљом, у коме је било неколико 
плоча in situ, које представљају нивелету плочника трема пред зградом, готово сасвим уништеног.488 
Као што је поменуто, то поплочање је делимично сачувано и око североисточног угла палате, а његову 
припадност раздобљу од краја 16. до средине 17. столећа потврђује и на овом месту откривена грнчари-
ја из тог доба (в. сл. 170/2; 172/3).

Палата је очигледно коришћена све до краја 17. столећа, о чему сведочи материјал откривен у 
слоју паљевине и у рушевинском слоју над подом од камених плоча у свим просторијама, пре свега 
новац из просторија Ц и Ф. Карактер највећег дела налаза у рушевини (готово искључиво стоно посуђе 
и доста алата) упућује на економску функцију приземља (оставе, кухиња, радионице), док су спратне 
просторије вероватно биле коришћене као стамбени (за боравак, тј. као резиденција епископа и, можда, 
игумана, важних гостију) и репрезентативни простор (дворана за пријем и сл.). У односу на друге мана-
стирске палате (Сопоћани, Пећка патријаршија, Павловац) и грађевине истог типа у оквиру профане 
градске архитектуре (Крушевац, Сталаћ, Маглич, Козник, Београд, Смедерево, Голубац), ова зграда 
има друкчију организацију простора, што је, иначе, међусобним поређењем уочено и код већине других, 
али није стајала слободно у простору, како је раније претпостављано.489 У систему њене конструкције 
заступљено је уграђивање вертикалних дрвених греда с унутрашње стране у зид, сачувано у западним 
деловима фасадног дворишног зида 9 и спољног зида 3. То је редак градитељски поступак, примењен и 
на зиданим ступцима палате у Сталаћу, на житници Голубачке тврђаве или на неким објектима Смеде-
ревског града,490 што је још један елеменат за датовање палате у манастиру Светог Николе Топличког 
у 15. столеће. У њеној реконструкцији је претпостављено постојање полуобличастог свода, завршеног у 
виду троугаоног забата, над степеништем на спрату, као и употреба завршних камених венаца над ула-
зом.491 Уколико није реч о мермеру из екстеријера цркве, могло би се претпоставити да декоративном и 
функционалном елементу – каменим венцима у завршној зони изнад које је формиран кров – припада-
ју комади обрађеног камена (мермера) профилисаних ивица, с урезаним жлебом уз рубове, који су, 
према белешкама истраживача, пронађени у рушевини уз фасадни дворишни зид.

Палата је урушена у пожару великог интензитета и никад више није обнављана. Њено коришћење 
све до краја 17. века кад је, након ратних догађаја који су проузроковали велико померање српског живља 
на север, манастир напуштен, посредно потврђује да се око цркве Светог Николе до тог времена живот 
одвијао у континуитету, сигурно од првих деценија 16. века, а судећи по великој количини фрагмената 

487  Сребрни талир с годином 1667. (према дневнику од 1. 8. 1968) и теренски инвентар 266/68, пара Махмуда I, 1143–1168 
H = 1730–1754.

488  Нема никаквих података о могућим елементима конструкције трема (нпр. отисци или базе дрвених стубова и сл.), али би 
га требало претпоставити према сличним решењима уз друге палате или друге манастирске објекте (Милошевић 1997: 
185; Поповић 1994: 317–320, сл. 116, 118–120).

489  Милошевић 1997: 183 и сл. 194–198. Сматра се да, уз палату у Крушевцу и палату манастира Павловца, припада грађеви-
нама израженог централног распореда (Милошевић 1997: 188).

490  Поповић 1994: 315–316.
491  Поповић 1994: 316, 365, сл. 115; Милошевић 1997: 186–187.
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керамичких посуда у другим објектима и на површинама порте, може се говорити о веома живој актив-
ности унутар манастирских зидова у 16. и 17. столећу, о којој извори ћуте.

На основу свега предоченог, једино прихватљиво решење о фазама обнове палате је следеће (в. сл. 
202). Најпре, јасно је да су обнављања извршена готово потпуно у габариту пређашњег плана. Судећи по 
изгледу и правцима пружања зидова на бочној западној страни зграде (10, 11 и 11а), верујем да се цео 
овај део објекта, заједно са северозападним углом, временом урушио након средине 15. века, када је 
манастир, по свој прилици, изгубио своју функцију, да би обновом, негде почетком 16. века, затечено 
стање било санирано тако што су зидови невешто озидани истим материјалом, а затим је уз њих при-
грађен и објекат с горњом конструкцијом од дрвета, а можда и више њих у низу према млађој трпеза-
рији. Тако се може објаснити угао на спољном зиду 3, остављен с намером да се део његове површине на 
унутрашњој страни искористи за неку супструкцију. У таквим условима су једино могли бити оштећени 
делови преградних зидова, који су санирани коришћењем блата као везива. Након пожара који је захва-
тио зграду, негде на крају 16. или на самом почетку 17. столећа, у коме су изгореле дрвене конструкци-
је објекта приграђеног уз западну страну палате, подигнуте су нове просторије, солидније грађе, а над 
изгорелим објектом, практично споља, сазидана је просторија Ф, а истовремено још једна одаја са 
спољне стране, уз северозападни угао палате. Доградњом просторије Ф подигнут је нов дворишни зид, 
који је имао и улогу обзиђа, са широким степеништем којим се улазило у порту и новим плочником 
постављеним дуж њега и целе јужне фасаде зграде. Нејасно је како се зид завршавао у наставку према 
млађој трпезарији, али он потврђује да је улаз у порту од заснивања до краја функционисања манастира 
био на истој позицији. У исто време, унутар палате је просторија Ц новим зидом 2а преграђена у две 
засебне одаје. У прву се ступало, као и раније, из улазне одаје, а у другу из просторије Д, кроз нова (про-
бијена) врата на зиду 4; у обе је, том приликом, постављен нови под од камених плоча. Тим радовима, 
из веденим вероватно у другој четвртини 17. века, окончана је градитељска активност у манастиру.

Млађа трпезарија (западна „зграда А“)
Велика зграда западно од цркве, радно названа „зградом А“, по дужини оријентисана у правцу северо-
запад–југоисток, сачувана је готово потпуно у темељним зидовима (сл. 138). Истражена је у првој кам-
пањи 1967. године, скидањем дебелог површинског, тј. рушевинског слоја унутар и око њених зидова, 
да би следеће године, откривањем зида на нижој коти, на северном унутрашњем простору констатовано 
да је постављена делимично преко зида I, који се пружа готово у правцу север–југ и припада старијој 
згради (в. сл. 74).492 Тек на основу анализе целокупне теренске грађе било је могуће претпоставити да 
„зграду А“ треба идентификовати као (млађу) трпезарију, односно приписати је оној категорији грађе-
вина, после цркве, без којих манастир, заснован као киновија, не може да функционише, иако се о 
њеном просторном и архитектонском изгледу веома мало зна.493

Димензије зграде су 16,60 х 9,25 м, а ширина зидова 95 цм.494 Њен северни зид (2) је очишћен до 
доње ивице темеља (висине 50 цм), која се налази на просечној дубини од једног метра, док је висина 
јужног темеља нешто већа – 75 цм. Откривени део северног зида, глатко фугован кречним малтером, са 
спољне стране представља доњу зону лица зида, на северозападном углу објекта очувану у висини од 95 цм 
(уп. сл. 67/2 и 68). У обрушеном грађевинском материјалу, осим камена, издвојени су и комади цигле 

492  Ljubinković 1968: 192.
493  О симболици, значају и архитектури трпезарија у српским манастирима у периоду од 12. до 15. века, више у Поповић 

1994: 104–107, 242–276.
494  У дневнику се помиње дужина подужних зидова од 18 м, што није тачно. Откривањем зидова у јужном делу објекта 1967. 

године констатовано је да је унутрашњи/источни зид ужи од јужног и западног, по истраживачима обухватног, али то у 
конзервацији није назначено, нити се види из јединог цртежа зграде у основи, који је у овој монографији представљен на 
сл. 139 (дебљине зидова су око 1 м). За разлику од откривеног дела западног зида, јужни и источни су били веома „трошни“, 
уз већу количину камена поред њих.



184

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

великог формата, с утиснутим знацима (крст, четири паралелне или укрштене линије), али и опека мањег 
формата, 13–14 цм ширине и 4 цм дебљине (в. сл. 197/4). Да је опека била коришћена у конструкцији 
ове грађевине може се судити на основу веће количине уломака у површинском слоју рушења и у унутра-
шњости јужног дела зграде, као и са спољне стране јужног зида. Ипак је немогуће утврдити да ли је била 
употребљена у првобитном градиву зидова или у неким њиховим преправкама и обновама. Због недо-
вољне очуваности зидова није уочена нивелета која би била идентификована као ниво пода, али дубина 
културних слојева унутар зидова зграде, који нису констатовани изван њих, указује на то да темељи обу-
хватају простор дубоко укопане подрумске просторије која је, по расположивим подацима, засигурно 
заузимала јужну половину грађевине.

Анализу грађе добијене током ископавања ове грађевине, која би, судећи према издвојеним нивоима, 
укопима и остацима зидова, требало да пруже јасну стратиграфску слику, отежало је такође лоше вође-
ње и документовање радова (сл. 139; 140/1–3; 141/1–3).495 Она су ипак омогућила релативно поуздане 
елементе помоћу којих се интервенције на овом месту могу сместити у одређене временске оквире. 
Имајући у виду да је унутрашњи зид зграде (1), окренут према цркви, најпре третиран као обухватни, 

495  Ретким цртежима профила и пресека преко зидова припадају овде приказане оригиналне теренске скице (сл. 140/1–3; 
141/1–2), међусобно неусаглашене (као и с основом на сл. 139), непотпуне и у неким елементима противречне нешто 
детаљнијим подацима из дневника, на основу којих је реконструисана стратиграфија, уп., нпр., различито нацртане исте 
пресеке 1–1 и 5–5 на скицама (сл. 140/1–3 и 141/2), тј. различито назначене слојеве на профилу 1–1 на два цртежа исте 
скице (сл. 140/1–3), при чему исечак профила ван зграде одговара подацима из дневника.

Слика 138. Зграда млађе трпезарије након конзервације, поглед од палате 2017. године 
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може се претпоставити да су зидови пре археолошких радова били потпуно засути јер би у противном, 
у конфигурацији било уочено да је реч о грађевини. Откривањем јужног дела зграде, којим су истражи-
вања овог објекта започета 1967. године, на простору изван остатака зидова његовог југоисточног угла 
скинути су површински слојеви с новијим материјалом, међу којим је било неколико гвоздених алатки 
и савремене грнчарије. Тада су констатовани и први гробови – остаци два скелета, који нису обележени 
бројем јер представљају укопе датоване новцем и годином на каменој крстачи изнад једног од њих у 
крај 19. столећа. Следећих неколико откопа (6–9) на истом простору садржало је пуно распалог малтера, 
опеке и камена, у сва четири квадрата (В15–16, Г15–16), чинећи такође слој рушења и наноса који се 
временом формирао над млађом трпезаријом потпуно разграђених зидова, с материјалом из 17–19. века 
(в. сл. 193/13; 196/18). Уз јужни зид 4, међутим, у 8. откопу, негде испод овог нивоа шута се нашло нешто 
уломака лонаца типичних за 15–16. столеће и посуђа украшеног зграфито техником (в. сл. 167/11, 15; 
уп. сл. 100). И спорадични налази средњовековне кухињске и сликане глеђосане керамике, које истра-
живачи помињу у најдубљем културном слоју с јужне спољне стране зграде, у који су укопани њени 
темељи, указују на то да је грађевина подигнута најраније током 15. столећа.496 У преосталим деловима 
сва четири квадрата, копање је завршено у здравици, са 26 откопа, без података о налазима. На просто-
ру зграде, међутим, копало се и дубље, кроз рушевински (старији) слој с материјалом који није сачуван, 
али се помињу грнчарија, глеђосана и већином неглеђосана, међу којом и црепуље, гвоздени нож и 

496  Реч је о грнчарији украшеној сликањем, тј. сливањем глеђи у нијансама мрке и зелене на светлој основи (енгоби), којој 
аналогије налазимо међу керамиком с Новог Брда, из Маглича или Смедерева (Ћоровић-Љубинковић 1962: 178–179, 
III/3; Bikić 2012: sl. 3/12, 7/2; Бикић 2011: 412, сл. 3).

Слика 139. Зграда млађе трпезарије, сонда у јужној половини с јамом 1 и огњиштем 1, основа
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Слика 140. Зграда млађе трпезарије, сонда у јужној половини: северни профил с пресеком 1–1’ (1–2)  
и пресек 2–2’ преко зида 4 (3)

нека алатка, уломак финијег стакла. Да је реч о два слоја рушења показују дебљине, тј. њихове дубине у 
односу на сачуване темељне зидове, али и садржај новооткривене јаме 1, која је укопана у старији руше-
вински слој (уп. сл. 140/1–3).

Најпре је, пошто је зграда горела у пожару, у потпуности затрпан унутрашњи простор укопане 
подрумске просторије, до горње нивелете темеља, с које је укопана јама 1; у профилу је тај слој рушења 
означен као „шут од камена у растреситој земљи“ и, изнад њега, прослој запечене земље с гарежи на 
нивоу 16. откопа, са слојем паљевине – пепела. Поменут горњи, млађи рушевински слој, с материјалом 
из 17–19. столећа (у профилима „шут од опеке“), констатован и унутар и са спољне стране темељних 
зидова зграде, на горњој нивелети темеља, настао је по коначном страдању објекта, након чега је усле-
дило разграђивање његових зидова до самих темеља. Да је до тог рушења дошло пре краја 17. столећа 
потврђује и налаз пробушеног новчића, тј. жетона,497 у углу зграде, под слојем шута којим су затрпани 
њени темељни зидови и у истом нивоу на коме је уочена ивица кружне јаме 1 (уп. сл. 56). Наиме, на нивоу 
паљевине у виду интензивног слоја пепела и гарежи дебљине око 50 цм, уз источни зид (1) уочен је 
обрис јаме у облику кружне површине с већом концентрацијом пепела и гарежи (в. сл. 139), на којој је 

2) пресек 1–1’

3) пресек 2–2’

1) северни профил



187

МАНАСТИР СВEТOГ НИКОЛЕ ОД ПОЧЕТКА 15. ДО КРАЈА 17. ВЕКА

било нешто мало керамике, међу којом и пећњака, типичног облика у 16–18. веку, и изразито много 
гвоздених предмета (ексери ?, брава, багламе). Пражњењем јаме испоставило се да је њен садржај био 
исти у дубини свих 22 откопа, с доста пепела, понеким уломком керамике и разноврсним предметима од 
гвожђа, међу којима су и делови грађевинске и друге опреме и кућног инвентара (кованици, реза, алат-
ка, кресиво, машице, уломци стакла), али и коњске орме и бронзана бурма.498 Јама је укопана у старији 
слој рушења грађевине, а судећи према новчићу и најмлађем материјалу у њеној испуни (пећњаци), 
припада последњем периоду становања на овом простору – 17. столећу. Како је реч о различитим пред-
метима у њеном садржају, може се претпоставити да је укопана с намером да се у њој скупи сав инвентар 
млађе трпезарије, оштећен у пожару након кога је подрум затрпан.499 То значи да се овај хоризонт па -
љевине може повезати са страдањем старијег објекта дрвене конструкције у пожару, на простору изме-
ђу ове и зграде палате, а испод накнадно дозидане просторије Ф, као и с постављањем другог, млађег 
нивоа пода у просторији Ц. Јаму 1 су накнадно оштетила два гроба истражена на њеном дну, у пепелу 

497  Теренски инвентар 38/67. Бронзани пробушени жетон, с читљивим делом натписа WOLF...GOTES... и прве две године 16.. 
?, вероватно из серије жетона произвeдених у радионици породице Лауфер из Нирнберга (судећи по делу натписа WOLF, 
или оца – мајстор 1554, умро 1601, или једног од синова истог имена – мајстор 1612, умро 1651), на чијим се аверсима 
појављује симбол као на нашем примерку (извор: http://www.mernick.org.uk/Bexley/article3.htm; http://www.ukdfd.co.uk/
pages/nuremberg-jetons.html).

498  Својевремено је М. Ћоровић-Љубинковић претпоставила да је у приземљу зграде била смештена ковачка радионица, 
можда и према налазима алата у јами, што се сада тешко може тврдити будући да готово сав материјал из прве године 
ископавања није сачуван.

499  Пошто је под зидом млађе трпезарије, у њеној северној половини, очуван старији културни слој (са стрелицом, в. сл. 
191/2), у који је укопан темељни зид I обзиђа, јасно је да подрумска просторија није постојала у целој дужини зграде.

Слика 141. Зграда млађе трпезарије, сонда у јужној половини: унутрашње лице зида 4 с пресеком 3–3’ (1); 
спољно лице дела зида 1, пресек 4–4’ (2); спољно лице зида 4 с пресеком 5–5’ (3) 

1) пресек 3–3’

2) пресек 4–4’

3) пресек 5–5’
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(обележена као V и G/67), исте оријентације као и већина новијих гробова у млађој трпезарији, тј. у 
правцу северозапад–југоисток. На истом простору, уз западни зид зграде, тада је откривена и уцртана 
површина квадратног облика, означена као огњиште 1, која вероватно представља отисак лежишта 
пећи, али о коме нема никаквих других података.500 Међутим, појава уломака пећњака у јами указује на 
то да је млађа трпезарија загревана помоћу зидане пећи у чијој су конструкцији били лончићи, али и да 
пећ није била у функцији након пожара који је оштетио грађевину. Пећ с овим пећњацима стога мора 
бити старија од 17. столећа. Код западног краја јужног зида млађе трпезарије су била још два скелета у 
једној раци, такође исте оријентације (гробови обележени као Е2 и Е3). Међутим, оба се налазе дубоко 
испод темеља зида, с тим што лобањама и горњим делом залазе у унутрашњост зграде, те представљају 
ста  рије средњовековне укопе, уз још три скелета поремећена укопавањем темеља зида 3 зграде (гробови 
Г4–6). Са спољне стране јужног зида се није више копало јер су констатовани новији интактни гробови 
и растурене кости, без икаквих других налаза до здравице. Два описана гроба, уз још неколико скелета 
оштећених при зидању млађе трпезарије, су најзападнији гробови монашког гробља на простору који 
је у новије време, током 18–19. столећа, такође коришћен за сахрањивање, након што је зграда остала у 
ру  шевинама. С њене спољне стране, дуж источног зида 1, стратиграфска слика је нешто једноставнија 
судећи по истом масивном рушевинском слоју над здравицом (в. сл. 140/1). Слој рушења и наноса, 
дебљине око 70 цм, чини шут, односно доста камења, малтера и цигле, с материјалом из 17–19. века 
(уломци грнчарије, прстење, некакве алатке, нож, медаљон начињен од сребрног западњачког новца из 
17–18. века, кованици и комади олова и згуре). Наиме, у нивоу 6–8. откопног слоја, који представља 
дубину грађевинског шута, било је више комада згуре и већи комад олова с траговима шљаке, малтера 
и угљена, што је можда било једно од места на коме су изливани куршуми. Уосталом, забележено је да 
су Турци, приликом надирања аустријске војске, оловне кровне плоче с цркве претапали у куршуме.501

Млађа трпезарија је великих димензија и чврсте камене конструкције темеља. Подигнута је у окви-
 ру великих грађевинских интервенција у комплексу, кад је сазидана и грађевина северозападно од ње 
– палата, најраније у првим деценијама 15. столећа. Изидана је преко старијег зида, пошто је терен 
претходно нивелисан на нивоу темеља зида старијег обзиђа (I). Како су остаци урушених зидова објека-
та првобитног комплекса до темеља сравњени, чини се исправним мишљење да су истовремено разгра-
ђени до приближно истих нивелета како би тако добијен камени материјал био искоришћен за градњу 
ових великих камених зграда. Осим поменутих, не располажемо никаквим другим подацима који би 
омогућили да се поуздано утврди просторно решење млађе трпезарије, односно њена намена, положај 
отвора, степеништа и сл. По позицији унутар манастирског насеља, у линији улаза у цркву, она заузима 
место уобичајено за манастирску трпезарију. Истраживања просторног развоја српских манастира 
показала су да је већ почетком 14. столећа дошло до извесних промена које су резултовале издвајањем 
трпезарија од обзиђа, најпре у близину спољних зидова, а средином истог столећа, у потпуно слободни 
простор као самосталних објеката (Бањска, Свети арханђели, Раваница, Милентија, Павловац, Каста-
љан).502 С друге стране, у неким манастирима су откривене сличне велике грађевине, чија намена није 
увек јасна.503 Већину истражених објеката који су третирани као трпезарије карактерише и апсидално 

500  На теренској скици означено као огњиште II, док је претходно описана јама обeлежена као огњиште I (уп. сл. 139).
501  Hahn 1868: 50; уп. Каниц 1985: 311. Највећа количина згуре је, иначе, нађена у земљи којом су затрпавани гробови из 

17–18. и прве половине 19. века.
502  Поповић 1994: 77–79, сл. 56, 67, 71, 75, 77.
503  Око цркве Светог Ђорђа у Мажићима код Прибоја истражене су три зграде правоугаоне основе, камених темеља, нешто 

мањих димензија него наша. Североисточно је грађевина, тј. њен подрумски простор, с неким масивним зидом по среди-
ни северног дела и са спратном конструкцијом на носећим дрвеним гредама; југозападно је друга, мања правоугаона 
зграда, конак, такође с подрумском просторијом, преградним зидом и дрвеном спратном конструкцијом (уп. Бунарџић 
2002: 47–50, сл. 24–28). Северозападно од цркве је трећа грађевина, с горњом бондручном конструкцијом, о чијој намени 
и датовању постоје различита мишљења (Бунарџић 2002: 51–54, сл. 29–33; уп. Поповић 2006: 184).
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проширење на источном зиду, које излази из његове равни или је утопљено у зидну масу на унутрашњој 
страни, затим постојање трема, као и налази фреско-осликавања и инвентара који указују на њихову 
функцију.504 Овде тога нема, али просторна позиција западне камене грађевине у Светом Николи Топлич-
ком иде у прилог њеној идентификацији као трпезарије, као и неке сличности са зградама исте намене 
крајем 14. и почетком 15. века. Тако је трпезарија у манастиру Раваници, тек на спрату имала салу за 
обедовање, с малом полукружном нишом у зидној маси, али и зидано проширење – пиластар – у среди-
шту источног зида са спољне стране, у најнижој зони, које је можда служило као ослонац апсиде.505 У 
основи трпезарије у манастиру Ресави, управо с почетка 15. века, постоји постамент у виду зиданог 
постоља на коме почива апсида, а који полази из приземља, тако да и истурена зидна малтерна маса у 
нивоу темеља зида 2, с његове спољне стране, у трпезарији Светог Николе у Куршумлији вероватно 
представља део такве конструкције (уп. сл. 67/2 и 68); тамо је такође тек на спрату била обликована 
полукружна ниша, што је решење које се може претпоставити и за млађу трпезарију Светог Николе.506

Изглед манастирске порте, тј. могућа траса зида или ограде на северу и североистоку, на површини 
источно од палате није дефинисана. Северно од цркве, у квадрату К8, а управно на јужни зид старије, 
тј. првобитне трпезарије, 1977. године је откривена „камена конструкција у виду низа камена“ у дужи-
ни већој од два метра и ширине око један метар, у правцу север–југ (сл. 142). Налазила се доста плитко 
испод површине и на знатно вишој коти него првобитна трпезарија и, мада није јасно да ли представља 

504  Поповић 1994: 242–276. У архитектонским решењима зграда трпезарија старијих од ове у Светом Николи постоје изузе-
ци, као што је, нпр., млађа зграда трпезарије у Ђурђевим ступовима, изграђена крајем 13. или почетком 14. века, која је 
утемељена на неуобичајеном месту са источне стране цркве и нема апсиду на краћој страни (Нешковић 1984: 207–210, 
цртежи 116–117).

505  Поповић 1994: 267–268, цртеж 97.
506  Поповић 1994: 268–270, цртеж 98.

Слика 142.  
Остатак зида обзиђа правца 
север–југ у квадрату K8
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остатак зида неке грађевине (с обзиром на ниво с плочама на западној страни), извесно је да је познија од 
ње. Наиме, у слојевима над њом био је разнолик материјал из 16–18. века (керамика, пећњаци, ковани-
ци и други гвоздени предмети, и згура), а на северном крају се овај „зид“ завршава управо на месту где је 
преко њега укопан гроб 670, са скелетом у каменом сандуку, при чијем чишћењу је нађена дршка већег 
средњовековног лонца с маслинастозеленом глеђи (в. сл. 159/13). Зид можда припада последњој фази 
грађевинских интервенција у манастиру, с почетка 17. века, као и већа оштећена површина с малтером 
и каменом утопљеним у њу (уп. сл. 75), десетак метара источно од палате, у квадратима З7–И7, која 
може да представља остатак објекта с разрушеном горњом конструкцијом, мада њен положај у простору 
не указује на то време. Очувани остаци и налази, као и њихови штури описи у теренским дневницима, 
ипак не дају довољно елемената за било какве поуздане закључке, тако да се и претпостављено датова-
ње мора узети с резервом.

Јужно обзиђе (VIII) са остацима објеката
Могућа траса зида или ограде из овог периода је и на другим деловима порте сасвим мало позната. С 
јужне стране, на око 15 м удаљености од јужног анекса цркве, ископавањима 1974. године уочени су 
остаци неких зидова и објеката (сл. 143–144), сасвим уништених због нивелација терена, али и кон-
стантним и густим укопавањима гробова на овом простору, као и трасом пута који је ишао преко јужног 
дела порте. Непосредно под травнатим слојем откривена је најпре површина неправилног облика, коју 
чини малтер дебљине 6–9 цм, а потом, унутар њеног оштећеног простора, и горњи ниво плочастог камења 
и опеке у низу, правца исток–запад, који је протумачен као обрушени зид укопан у здравицу (сл. 145/1). 
Плоче нису биле везане, осим у источном делу, где су сачуване у више слојева, у висини од 60 цм, и где 
има трагова малтера. Током чишћења горње, млађе малтерне површине нађено је доста керамичких 
уломака кухињског и трпезног посуђа и коничних лончића са пећи, затим више кованика, међу којима 
је један шире плочасте главе с комадом оловне кровне плоче, токарен коштани стубић, уломци опека с 
ознакама (грчка слова тета и делта) и једна турска аспра,507 који показују да се радило у рушевинском 
слоју објекта од кога је сачувана само малтерна подлога, вероватно пода, и насипу којим су ти остаци 
заравњени у данашњем добу. Због укопавања гробова 343 и 344, као и гроба детета 345, поменуто плоча-
сто камење у низу је очито померено, а малтерна површина оштећена. Плоче су скидане по слојевима 
(сл. 145/1–4). Приликом чишћења трећег, најнижег слоја плоча, које су биле укопане у здравицу, издво-
јено је више комада ћерамиде и мањих кованика, уз нешто мало уломака керамичких посуда, међу 
којима и црепуља и крчага позносредњовековне форме, које указују на то да је овај зид вероватно при-
падао некој згради, како су и истраживачи закључили (в. сл. 163/11; 164/4; 166/2). Следеће године је 
настављено копање око малтерне подлоге, али осим нешто дебљег слоја распалог малтера око већ кон-
статованих плоча зида, за који је претпостављено да припада некој старијој грађевини у овом делу 
порте, нису забележене друге конструкције ни налази у вези с њима.

Изложени подаци наводе на помисао да је реч о остацима два објекта – првог, старијег зида, који је 
могао да има само функцију обзиђа или да истовремено чини и конструкцију (јужног) зида претпоставље-
не грађевине (јужна зграда), укопаног у здравицу између три античке гробнице (I, IV, V), и другог, мла-
ђег објекта, који је подигнут над њим, с малтерном подницом и сасвим уништеном горњом конструк-
цијом. Оба објекта су на крају додатно оштећена млађим гробним укопима из 18–19. столећа. Исказану 
недоумицу у погледу идентификације старијег зида од више слојева плоча у низу (оградни зид или зид 
некакве грађевине ?) произвело је откриће још грађевинских остатака у непосредној близини. Наиме, 
се вероисточно од њега и малтерне површине млађег објекта констатован је масивни зид ширине око 1 м 
(VIII), али грађен од ломљеног камена и облутака, за које се везиво не помиње (сл. 146). Године 1977, 
пробним ровом ширине 1 м и правца северозапад–југоисток, он је најпре пресечен, а затим је праћењем 

507  Теренски инвентар 100/74 (данас недостаје у материјалу).
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Слика 143.  
Положај сонде са остацима 
малтерне поднице објекта (?) 
јужно од цркве

Слика 144.  
Остаци малтерне поднице  
млађег објекта (?)  
над зидом јужне зграде (1974),  
поглед са севера 
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Слика 145.  
Остаци зида јужне зграде: 
слојеви камена I–III са зидом 
обзиђа VIII, основе (1–3); 
пресеци преко малтерне 
површине млађег објекта (?) 
и зида јужне зграде (4)

2

3

1

4
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откривен у дужини од око 9 м, да би се испоставило да је пресекао и неке старије гробове (690–691) без 
налаза (уп. сл. 145/3). Из чињенице да се пружао у линији старијег зида под малтерном подлогом, при 
томe на приближно истој дубини у односу на површину терена, произашло је да представља наставак 
истог (оградног) зида, заправо обзиђе уз које је подигнута јужна зграда у фази велике обнове манастира 
негде током треће деценије 15. века. Недоумицу да ли је овде реч само о остацима обзиђа или, уз обзи-
ђе, и остацима неке (јужне) грађевине, осим појаве позносредњовековне грнчарије у нивоу најнижег 
реда камена укопаног у здравицу, која га је датовала, унела је, заправо, разлика у наведеним описима 
грађења тог старијег зида под малтерном површином млађег објекта и накнадно откривеног зида VIII.

Млађи објекат „лаке конструкције“ с малтерном подницом би, према налазу пробушеног сребрног 
новчића пољскoг владара Сигисмунда III на југозападној ивици малтерне подлоге, у квадрату Ј18, тре-
бало датовати најраније у другу деценију 17. столећа.508 Да је постојао и знатно касније показује то што 
је уз полукружну западну ивицу малтерне подлоге (која је јасно назначена на скицама, али се нигде не 
помиње) неколико гробова укопано тако да прате ту кривину објекта. У два од њих, 407 и 409, наиме, 
били су турски новчићи ковани у периоду од краја 18. до почетка 19. столећа,509 тако да је објекат, тј. 
његови зидови, био видљив до тог доба; чак шта више, с обзиром на његов положај и облик основе, мо  гу-
 ће је да је тек тада изграђен и коришћен као гробна капела. С њим у вези ипак може бити наредне (1976) 
године откривена отпадна јама 10, која припада најмлађим затвореним целинама у јужном делу порте. 
Њен положај унутар квадрата Ј18 није сасвим поуздан будући да није уцртан, али су неки подаци у вези 

Слика 146. Oбзиђe VIII  
током ископавања 1977. године,  
поглед са североистока 

508  Теренски инвентар 155/75, пољски краљ Сигисмунд III (1587–1632), с читљивом годином 1611. (Gumowski 1914: 1048). 
Уз ову, нађена је још једна пара, у међувремену загубљена.

509  Теренски инвентар 170/75, Махмуд II, 1223 H = 1808, ковница Мисир, и 171/75, кован крајем 18. и почетком 19. века, 
ковница Мисир.
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Слика 147. Налази у нивоу (1–14) и испод (15) малтерне површине објекта (?) јужно од цркве 
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с њом вредни пажње. У јаму су, наиме, скупљени фрагменти ћерамиде и цигала, можда управо с руше-
вине овог објекта; јама је укопана кроз танак слој новијег насипа, а над нивоом неких камених плоча, 
испод којих је нађена пробушена турска пара с почетка 18. века.510 Осим тога, помиње се и слој иситње-
не опеке на површини квадрата Ј17 и Ј18, дакле у наставку северно од објекта, који се јавља на дубини 
од 1,5 м, али је очигледно, због великог броја гробова и њихове архитектуре, којима је, пре свега, током 
ископавања посвећена пажња (већи број гробова овде има усађене плоче око скелета, а поједини и 
плоче поклопнице), било врло тешко уочити и раздвојити шта чему припада.

И ситуација у ширем појасу унутар линије коју прави обзиђе VIII, а са северозападне стране прет-
постављене јужне зграде, отежала је интерпретацију грађе. Наиме, неколико добро очуваних посуда, 
међу којима и зграфито бокала и других судова украшених овом техником, било је груписано само на 
једном месту у овом делу порте, над неком малтерном површином и јужно изван ње, у квадратима 
Ж–З/17–18; с резервом је закључено да овај малтер, дебљине 12–20 цм и димензија 200 х 170 цм, пред-
ставља подницу уништене античке гробнице VIII (уп. сл. 27 и 100).511 Као и на осталом простору јужно 
од цркве, и овде је најпре скинут слој рушевине и наноса из 18–19. столећа (према материјалу је могао да 
се прати у дебљини од једног до 5–6 откопа). Међутим, упрaво по грнчарији је било изразито уочљиво 
да се у још толико откопа, с којима се сишло на ниво поднице наводне гробнице VIII, појављује знатни-
ја количина материјала из 15–17. столећа (сл. 147/1–15; 178/6), међу којим и већи делови поменутих 
посуда типичне позносредњовековне форме и украса (в. сл. 162/9; 164/8; 165/1–2; 166/3, 6, 10–11; 167/9). 
Посебно је важно да се уломци посуда из неколико откопа над малтером (сл. 147/1; 165/1) спајају с 
уломцима испод малтера, као и то што се и испод и изнад малтера налазе исти типови здела (сл. 
147/15), мада се сада тешко може просудити да ли је таква ситуација настала као последица прекопава-
ња, тј. сукцесивног коришћења исте површине за сахрањивање, али се, у сваком случају, не може ради-
ти о античкој гробници.512 Ако се поуздамо у податак да је ваљано издвојена истоветна или хроноло-
шки блиска позносредњовековна грнчарија изнад и испод ове малтерне површине, међу којом се, 
иначе, нашла и једна мистрија (в. сл. 183/9), намеће се закључак да је реч о посуђу из инвентара још 
једног објекта с јужне стране цркве, који је био истовремен с јужном зградом, доиста на непуних десетак 
метара од зидова цркве. Ипак, немогућност усклађивања свих наведених података није дозволила доно-
шење коначног закључка о идентификацији ових остатака и функцији објеката којима припадају.

Оградни зид порте (VIII) био је у функцији све до краја 17. и вероватно током наредног столећа, 
што се може закључити и по гробовима с новцем из тог доба јер су сви укопани унутар његове линије 
(једини је изузетак гроб детета 724). Такође, индикативно је то што је током ископавања 1980. године, 
нешто западније на простору квадрата Ђ17–Е17, нађена већа количина делова грађевинских конструк-
ција – мањи и већи клинови за греде, браве, окови за врата и сл., и покућства – керамика и више групних 
налаза коштаних украса с намештаја, алатки (в. сл. 181/1; 186/5), који представљају садржај вероватно 
још једне јаме, која није уочена.

Даљи правац трасе познијег јужног обзиђа није установљен. Међутим, остаци некаквог низа каме-
на, управо у ширини од око једног метра, на истих шест откопа испод садашњег нивоа терена (коте 

510  Теренски инвентар 308/76, пара Ахмеда III, 1115H = 1703, ковница Мисир.
511  У теренској документацији, наиме, је различито третирана – као остатак поднице ранохришћанске гробнице VIII, без 

трагова сахрањивања, којој је приписан римски новчић; унета је у скице (уп. сл. 34), док се у дневнику и теренском инвен-
тару појављује и податак да то може бити остатак поднице неког објекта, због великих димензија и дубине на којој је 
нађена (плића у односу на оближње античке гробнице), али и због налаза већег комада камена малтером везаног за циглу 
и комада правилно отесаног каменог свода на истом месту.

512  На самој малтерној подлози су очишћена два дечја гроба, с новчићима из друге половине 18, односно 19. века, а између 
њих је истражен гроб с дугметом типичним за позни средњи век (теренски инвентар 601, 602 и 605/78). Збуњује податак 
да су у шуту којим је испуњена шупљина (!?) гробнице VIII нађени уломци који се спајају с онима из плићих слојева, при 
чему су у теренском инвентару неки од њих забележени као налази испод гробнице (дневник од 24. 8. 1978).
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376,64–376,79), грађеног такође у техници сухозида, уочени су током новијих истраживања у сонди 
1/2011, источно од апсиде, али нису дефинисани до краја (в. сл. 83/2).513

* * *
Нису познати (сачувани) записани подаци о било каквим дешавањима у вези с манастиром Светог 
Николе, па ни о археолошки потврђеним страдањима његових здања, једном на самом крају 14, а дру-
гом крајем 16. или на самом почетку 17. столећа. Чињеница је да се не може стриктно утврдити година 
када је манастир захватио први, насилно проузрокован велики пожар, али се, у склопу познатих исто-
ријских околности, може везати, као што је поменуто, за сам крај 14. века. Обнова великих размера, с 
којом је почела наредна значајна етапа у изградњи манастира Светог Николе, о којој је било речи у 
овом поглављу, по свој прилици је окончана већ до средине треће деценије 15. века, када су извори 
забележили учестале ратне сукобе са султаном Муратом II, који су имали тешке последице по српску 
државу, посведочене освајањем и пљачкањем Крушевца и неких других градова, на крају и опседањем 
Новог Брда (1427).514 Приликом продора Турака у Србију 1413. године, под Мусом, сином Бајазита I, 
наши летописи наводе прва страдања Крушевца и околних градова, наведених поименце „...raÂbi 
despota Stefana na Vrybynici, i rasipa Krouwevycy i Petruosy i Stalaky i Kopriän...“, да би се 
сукоби и потера за Мусом наставила к југу преко Добрич поља.515 Иако се раздобље између 1413. и 
1421. године (у време султана Мехмеда I), а нарочито прве године владе Мурата II, више не сматрају 
периодом мира и савезничких односа с Турском, то је ипак било доба за које се везују и највећи поду-
хвати у градњи и ојачању најзначајнијих утврђења – градова Београда и Новог Брда, и манастира Реса-
ве.516 Може се само претпоставити да је повод за обнову таквог обима био знатно увећање броја монаха 
у манастиру Светог Николе, настало као последица страдања других манастира у немилим догађајима 
које су произвели походи и пљачкања турских одреда у последњим деценијама 14. века.

Шта се у Светом Николи дешавало од тада до најпознијих поуздано археолошки документованих 
преправки и изградњи појединих зидова и објеката у првим деценијама 17. века, није потпуно јасно, 
али поједини подаци указују на то да је манастир средином 15. века, у догађајима који су довели до 
ко начног пада Државе српских деспота у турске руке, на неко време запустео, а вероватно је у наред-
ним деценијама био и напуштен. На то упућује најпре релативно велики број гробова у порти (с наки-
том и новцем), као и у појединим просторима цркве, који се могу оквирно датовати у период друге 
половине 15, односно шире у 15–16.столеће. Треба имати у виду и изостанак било каквих података о 
Топличкој епископији и епископима, мада О. Зиројевић сматра да се помен цркве Светог Николе изме-
ђу села Видре и Уљара, у дефтеру из 1487. године, односи на манастир Светог Николе у Куршумлији, у 
шта морам изразити сумњу.517 Познато је, наиме, да је по турским освајањима већина старих и углед-
них манастира доживела похару, стагнацију, а понекад и престанак живота, док је у некима од њих 
нормализован и настављен. Процес губљења српских епископија и митрополија одвијао се постепено, 
захватајући најпре периферне епархије, тј. оним редом који је следио турско освајање делова српске 
државе, те је Топличка митрополија вероватно доживела судбину граничних митрополија Српске па три-
јаршије будући да је, већ у време првих турских продора, реално остала на периферији. Српска црква 

513  Нажалост, сонда на овом месту није проширивана како би ситуација била дефинисана до краја, а приликом дизања каме-
на није посебно издвајан материјал у слоју над самом конструкцијом од оног испод њега. Непроверене вредности апсо-
лутних кота уз налазе, које не одговарају дубинама по откопима у којима се помињу, у међусобном односу нити у односу 
на површинске коте, нажалост, нису могле бити искоришћене у тумачењу слојева и налаза, те су закључци изведени на 
основу поређења релативне дубине, односно према откопним слојевима.

514  Стојановић 1927: 215, бр. 591 (Плочник) и 226, бр. 637 (Крушевац); уп. Константин Филозоф и његов Живот Стефана 
Лазаревића: 317 и 322.

515  Стојановић 1927: 223, бр. 620; Константин Филозоф и његов Живот Стефана Лазаревића: 307.
516  Калић 1983: 7–18.
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се као самостална одржала и после пада Државе српских деспота 1459. године, тј. све до почетка 16. 
столећа је деловала независно, али је такође познато да је под јурисдикцију Охридске архиепископије, 
већ почетком 15. века, доспела Скопска митрополија, а потом су, пред сам пад Државе, 1455. године 
потчињене друге јужне епископије, Пећ и Жича.518

Правна мишљења – фетве, као извори првог реда, пружају одговоре на питања коришћења хришћан-
ских богомоља на територијама освојеним од Турака јер су њима, између осталог, утврђивани услови 
под којима су цркве могле бити обновљене и дизане или пак срушене.519 И поред познате забране да 
хришћани подижу нове цркве,520 примери на подручју Пећке патријаршије показују да је у пракси било 
другачије.521 Та промена у односу према култним објектима иноверника се објашњава политичким и 
другим разлозима, а у случају Српске цркве, и напорима великог везира Мехмед-паше Соколовића. На 
крају, треба подсетити да су цркве „нестајале“ и због строге турске фискалне политике, тј. због повећања 
пореских намета, те су манастири који нису могли да их плате продавани, што значи да су опстајали 
само велики и богати, као и они које су помагали богати хришћани. Из наведеног је јасно да је било 
неких ограничавајућих фактора у функционисању живота у нашим манастирима, али да стриктних 
правила, која су одређивала њихову даљу судбину, није било због познате политике Османског царства 
да ојача своју власт тиме што ће олакшати локалном становништву да се уклопи у нови поредак. У 
складу с тим, тумачење према потреби закона према хришћанима било је сасвим разумљиво јер је 
црква била једини уједињујући фактор за покорени хришћански живаљ и последња препрека даљој 
исламизацији.

Како се уз име поменутог митрополита Пахомија, на почетку четврте деценије 16. века, јавља титула 
„белоцрквански“, претпостављено је да је то, с једне стране, потврда активности Топличке епископије и 
у тешким условима турске окупације, а с друге, да је њено седиште и даље било у цркви Светог Николе, 

517  Уз податак о цркви Светог Николе између ова два села, забележена је једна кућа и приход од 155 акчи; поређења ради, у 
истом попису се помиње манастир Свете Богородице у Лабској нахији, иза села Свињишта, за који О. Зиројевић поми-
шља да може бити Немањин Богородичин манастир, с једном кућом и виноградом који се не обрађује, али и приходом од 
947 акчи (уп. Зиројевић 1984: 146 и нап. 2037, и 61, с нап. 423). Иначе, она је Уљаре идентификовала са данашњим Угљарем 
код Куршумлије (тј. југозападно од Куршумлије, према Hadžibegić, Handžić i Kovačević 1972: 290, s nap. 272), а које не 
постоји као насељено место, нити сам га регистровала као топоним на територији општине Куршумлија; међутим, више 
насеља истог назива (Угљаре) постоји на Косову и Метохији, у општинама Зубин Поток, Косово Поље и Гњилане, али 
заправо Угљаре које О. Зиројевић помиње се вероватно односи на Угљаре у општини Подујево (К. О. Речица), које је југо-
западно и територијално најближе Куршумлији (извор: https://a3.geosrbija.rs/).

518  Јанковић 1985: 87–88, с нап.
519  Андрејевић 1976: 110 и даље. У начелу, поправљање цркава порушених услед земљотреса, пожара, старости и сл. је било 

дозвољено уз посебну дозволу и услове (поправка мора бити по истом плану и димензијама објекта, да у околини не ста-
нују муслимани), док црква једном претворена у џамију не може поново постати црква. Одобрење за поправке се морало 
добити и за зидове и објекте око цркве, тј. за све поправке које је требало извршити унутар манастирског комплекса. 
Затим се и дозвола за изградњу било чега унутар манастирског комплекса добијала на шеријатском суду, уз присуство 
сведока, муслимана, с тачно одређеним димензијама. Судбина затечених цркава била је донекле у вези с начином осваја-
ња града (у принципу, ако се град преда, хришћани задржавају цркве, а ако се град заузме на јуриш, губе то право, што у 
пракси није увек поштовано; Андрејевић 1976: 110 и даље; уп. Зиројевић 1984: 20–23).

520  Мада је начелно, уз одређене услове, изградња нових култних грађевина била дозвољена, познате су одредбе турских вла-
сти о забрани подизања нових цркава, као, нпр., она у канун-нами, која је стајала на почетку сумарног дефтера за Босан-
ски санџак, најстаријег комплетног турског законика за овај санџак из 1516. године (Šabanović 1957: 31). У канун-нами за 
исти санџак из 1530. године, ова одредба се понавља, с тим што се иза прве реченице додаје: „..На мјестима где ни у ста-
ром дефтеру црква није записана нове цркве су подигнуте. Нека се нареди да се такве новоподигнуте цркве разоре..“ 
(Đurđev 1957: 43), што се преноси и даље у одредбама (канунама) познијих пописних књига.

521  И пре обнове Пећке патријаршије, коју прати градитељски полет, било је мањих и већих „новоградњи“, као што је, нпр., 
заснивање манастира Свете Варваре почетком треће деценије 16. века, у који се преселило седиште Рашке епископије 
(Поповић 1995–1996: 117–118 и нап. 95–99). Цркви манастира Нова Павлица, нпр., је још 1464, неколико година по паду 
Државе српских деспота, дозидана припрата (Јуришић 1991: 10, 35–44), а у млађој фази, на крају 16. или почетку 17. 
века, осим обнове постојећих (као и у Градцу), сазидане су и три нове грађевине уз цркву (Јуришић 1991: 55–61, сл. 2) итд.
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мада у оквиру духовне власти Охридске архиепископије.522 У наосу и уз спољне зидове Светог Николе 
откривени су гробови топличких јерарха који припадају овом добу, што иде у прилог наведеној тврдњи. 
О континуитету манастирског устројства, који је морао бити видљив у приказу прихода његовог власте-
линства у турским дефтерима, наравно уколико је манастир имао своје земљишне поседе или уколико 
оно није било разорено, сведочи поменути податак у дефтеру из 1536. године, о укупно 83 манастира на 
подручју Крушевачког санџака,523 али се у њему не помиње манастир Светог Николе у Куршумлијској 
нахији. Закључак О. Зиројевић да подаци о убирању годишњих прихода од цркве Светог Николе у тур-
ским пописима из друге половине 15, односно прве половине 16. века, коју идентификује с Немањиним 
манастиром Светог Николе, упућује на то да је црква у том периоду била активна, не може се сматрати 
сасвим поузданим, самим тим што је и ауторка изразила недоумицу у погледу убицирања цркава посве-
ћених Светом Николи које ови пописи бележе.524 Познато је, наиме, да постоје тешкоће у идентифика-
цији и убикацији манастира посвећених честим и омиљеним патронима, попут Свете Богородице или 
Светог Николе, нарочито ако није забележено њихово ближе лоцирање, тако да су подаци те врсте из 
турских извора недовољно поуздани.525 Једно од објашења за изостанак помена манастира Светог 
Николе нуди оправдана претпоставка да су неке цркве и манастири могли бити пописани у другим, 
посебним дефтерима, којима су дате повластице сакралним објектима, или је пописивач просто пре-
скакао порушене богомоље које нису имале зиратну земљу или рају обавезану на феудална давања.526 
Очито је и да термини црква (kenise, односно kilise) и манастир (пише се увек на исти начин), у турским 
изворима нису поуздан репер за доказивање њиховог статуса или измене статуса,527 што се види из 
примера треће Немањине задужбине – Ђурђевих ступова у Расу.528 Тај закључак је оправдан и кад се 
упореде помени две Немањине топличке цркве у домаћим изворима. Постоји доиста и могућност да је 
седиште топличког митрополита пренето у другу цркву, можда већ у другој половини 15. столећа (када 
се топлички епископи не спомињу), будући да се први следећи помен једног топличког епископа односи, 
као што је речено, на четврту деценију 16. столећа.529 Пре Пахомија, једини помен топличког ми тропо-
лита, у измењеним историјским околностима средином 15. столећа, везује се за податак о тимару 
митрополита по имену Силојан (у дефтеру из 1444/45, с накнадним белешкама из 1453–1454. годи-
не).530 Међутим, он не мора бити доказ епископског статуса конкретне цркве, већ континуитета хије-

522  Јанковић 2000: 37.
523  Васић 1972: 60 и нап. 92; уп. Кашић 1972: 107.
524  Уп. нап. 157–163.
525  На то указује управо идентификација манастира Богородице, који се помиње уз села Вичу и Мачју Стену у попису области 

Бранковића (1455), с Немањином Богородичином црквом (Зиројевић 1984: 61); наиме, Немањина Богородичина црква 
се налазила уз тада знатно веће савремено и активно насеље и трг – Белу Цркву (Куршунлу Килисе), које није наведено, а 
поменута села истог имена се (данас) налазе на више од 15 км удаљености (путем) североисточно од Куршумлије, на 
територији општине Прокупље (Вича), односно на крајњем југу куршумлијске општине, на више од 30 км удаљености од 
Куршумлије (Мачја Стена).

526  Мацура 2001: 252.
527  Зиројевић 1984: 17–19, с нап. Уопштено је закључено да се католички манастири називају црквама, а православни мана-

стирима, с тим што у првом случају изгледа нема изузетака, док се код православних манастира користе обе речи – и 
црква и манастир. Сматра се да турски пописи из 15–16. века бележе углавном податке о манастирима будући да се уз 
њих помињу монаси и имања с којих се убирају дажбине (Зиројевић 1988–1989: 231).

528  Манастир Ђурђеви ступови је, наиме, идентификован као Чатал црква, која се редовно, у свим турским пописима, назива 
црквом, али је уз њу истовремено навођен и џемат калуђера (Зиројевић 1984: 18, 104 и 203–204). Године 1489. ту се наво-
де једна кућа и једна баштина, храстова шума и њива узета под тапију, и калуђери чије су дажбине износиле 712 акчи 
(Зиројевић 1984: 204 и нап. 3021; уп. Зиројевић 1984а: 103–104).

529  У вези са седиштем топличких црквених поглавара, постојало је мишљење да је још од времена Стефана Немање, део 
Нишке епархије припадао Прокупачкој епископији, тј. да је у Прокупљу било седиште епископа, те да су топлички епи-
скопи узимали и титулу „прокупачки“ управо према месту свог седишта (Гагулић 1957: 135 и нап. 15–20).

530  Уп. нап. 148–152.
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рархијског устројства јер се, као што је речено, већ током средњег века дешавало да се, из одређених 
разлога, седиште епископије пресели из једне у другу цркву, о чему је морало да се одлучује на сабору 
српске земље.531

О периоду дугом више од једног столећа, све до обнове Пећке патријаршије 1557. године, и поред 
сазнања о значајним подухватима на обновама, па чак и подизању нових цркава, остало је доста тога 
недовољно познатог из историје Српске цркве – њен статус под турском окупацијом, без врховног 
поглавара, као и однос према Охридској архиепископији, која је тежила успостављању старог стања још 
од времена пре издвајања Српске цркве као независне.532 Што се тиче манастира Светог Николе, из 
тумачења грађе произлази да је градитељском активношћу почетком 16. века обновљен живот у њему, 
након периода од неколико деценија, у којем је, по свој прилици, био напуштен, а црква је вршила 
функцију мирске цркве. Друго страдање, крајем 16. или на самом почетку 17. века, посведочено дебе-
лим слојем паљевине и горелог материјала уз две камене грађевине у северозападном и западном делу 
порте и на површини између њих, такође није документовано у изворима, али обнова, која је обухвати-
ла низ интервенција на свим постојећим објектима и доградњу нових конструкција, показује да је живот 
у манастиру настављен, а његово братство можда и увећано у односу на претходни период. Међутим, у 
функционалном смислу, живот монаха се одвијао углавном на ограниченом простору – у западном и 
северозападном делу порте.

Обнове у манастирима крајем 16. века, везиване за повећану градитељску активност после обнове 
Пећке патријаршије 1557. године, углавном се односе на дозиђивања или презиђивања постојећих обје-
ката (у истим габаритима) или, ређе, на подизање нових грађевина на другом месту унутар порте, као у 
случају манастира Градца, с којим постоје извесне сличности. Тамо је, наиме, извршена делимична 
обнова опустелог манастира изградњом мањих објеката у непосредној близини зидова цркве (с јужне, 
југозападне и западне стране), над нивоом нивелације грађевина из старије фазе.533 Поред тога што су 
ове градитељске активности у Градцу крајем 16. века забележили домаћи извори, разлика у односу на 
Светог Николу Топличког се огледа и у томе што је ограђени простор у тој фази знатно смањен и тума-
чен, осим лошим економским приликама у Рашкој епископији, и изменом у конфигурацији терена. 
Осим тога, и тамо су, као и у Светом Николи, у време великих грађевинских радова заравњени зидови 
из најстарије грађевинске фазе, а одмах изнад нивелисаних слојева започето је подизање лица зидова, 
да би, такође крајем 17. века, живот у манастиру био прекинут.534 Поређења ради, треба издвојити и 
манастир Сопоћане, који је делио сличну судбину са Светим Николом Топличким. Наиме, све до вре-
мена после Косовске битке, манастир с црквом Свете Тројице је био у успону, да би уследио период 
пустошења и прогона монаха током турског освајања тог краја, након чега се опоравио, али осирома-
шен и с мањим бројем калуђера.535 У таквом стању је опстајао до деведесетих година 17. века (1689), тј. 
рата који је на Балкану Турска водила против удружених хришћанских сила, када је страдао у пожару, 

531  На пример, највећа новобрдска црква је привремено, деведесетих година 14. столећа служила као саборна црква Грача-
ничке митрополије, што је посведочено у изворима, али и археолошки, откривањем гробова њених архијереја уз часну 
трпезу новобрдске катедрале (у време кад је Грачаница била оштећена у турским освајањима крајем 14. столећа, уп. Јан-
ковић 1983: 33–36 и Ћоровић-Љубинковић 1967: 266–267). Примера из 15. века је много више – седиште Дабарске 
митрополије је из Светог Николе у Бањи пренето у Милешеву, Браничевске из Браничева у Смедерево, Зетске из Светог 
Михаила на Превлаци у Свету Богородицу Крајинску и друге манастире итд. (Јанковић 1985: 89 и даље). Постоје и при-
мери везани за сасвим друге околности и време, као што је поменути пренос седишта рашких епископа из старог кате-
дралног храма цркве Светих апостола Петра и Павла у Расу у новосаграђену цркву манастира Свете Варваре, задужбину 
управо тадашњег рашког епископа Симеона, негде у трећој деценији 16. столећа, због чињенице да се тако важно црквено 
хришћанско средиште нашло на самој периферији новоосноване турске вароши (Поповић 1995–1996: 117).

532  Самарџић 1993: 14–39.
533  Јуришић 1989: 21–22, сл. 2.
534  Јуришић 1989: 21–23, с нап. 26–27.
535  Ђурић 1974а: 173–175.
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заједно с црквом; након тога Сопоћани су остали у рушевинама и пусти, све до обнове 1926–1935, одно-
сно 1951. године.536 Међутим, иако су и тамо манастирске зграде биле покривене шутом и земљом, а 
приликом прве обнове видљиви остаци зидова су заравњени, многе грађевине добро очуваних зидова 
дочекале су систематске археолошке радове 1973. године,537 по чему се Сопоћани ипак веома разлику-
ју од Светог Николе.

Током аустријско-турских ратова у 18. веку и након њих, манастирска здања и сама црква Светог 
Николе били су изложени пустошењима у више наврата, али живот у њима није обнављан. Црква, одно-
сно северни параклис, а касније и дозидана нова капела, имале су своју функцију у служби парохијског 
свештеника, док је порта у великој мери испуњавана гробовима лаика. С Великом сеобом Срба 1690. 
године завршило се једно велико историјско поглавље, а започета је мучна борба за опстанак и коначно 
ослобођење Срба од туђинске власти, у којој су цркве и манастири, као упоришта вере, обнове традици-
је и очувања идентитета, одиграли пресудну улогу, посебно у областима које су, као Куршумлија, осло-
бођење дочекале у условима готово потпуног истребљења српског народа.

536  Кандић 1984: 7–29; уп. Јуришић 1977: 63.
537  Уз све недаће које су пратиле обнову овог манастира (грешке и лош материјал у свим етапама радова на обнови цркве до 

осамдесетих година 20. века, непостојање документације о радовима, уништавање некрополе приликом ранијег рашчи-
шћавања терена око цркве ради спречавања продора влаге, заравњивање видљивих зидова манастирских зграда, до тада 
потпуно покривених шутом и земљом, у време обнове 1926–1935, када је и сав пронађени материјал бачен!), сондажним 
ископавањима која су започета 1974. године откривени су делови оградног зида у готово целој дужини и добро очувани 
зидови скоро свих манастирских грађевина, који су омогућили сагледавање опште слике првобитне просторне и функци-
оналне структуре и фаза обнова (Кандић 1984: 7–28).
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Као што је у предговору речено, због велике количине грађе проистекле из знатно обимније истражености 
него у свим другим српским манастирима, гробље и уопште сахрањивање у цркви и порти у комплексу 
манастира Светог Николе биће предмет посебне студије.538 Овде су презентовани само одређени резул-
тати анализа у којима је разматран међусобни однос гробова, као и гробова и објеката, уз поређењe 
вредности релативних дубина међу њима и према затеченом, односно првобитном нивоу терена.539 
Такође су представљени само поједини гробни налази, помоћу којих су изведени најважнији закључци 
о стратиграфији и датовању објеката. У том погледу, од изузетног значаја су ископавања спроведена у 
цркви, током којих су откривени остаци 60 индивидуа сахрањених у наосу, јужном анексу, у обе при-
прате, северној капели и кулама, као и 15 пред улазом, између кула, чији су резултати овде у највећој 
мери изнети (сл. 148).

САХРАЊИВАЊЕ У ЦРКВИ

Археолошки је испитан цео унутрашњи простор цркве. Као и у већини српских средњовековних мана-
стирских цркава, и источни делови Светог Николе нису коришћени за сахрањивање јер су били наме-
њени искључиво за обављање обреда. Истраживања су показала да олтарски простор никада није био 
прекопаван, осим на површини између олтара и ђаконикона, што се види по насилно уништеном сре-
дишњем делу темеља зида који их је делио. У оба травеја, који су формирали простор за вернике, и у 
јужном анексу, подигнутом истовремено с црквом, вршено је укопавање умрлих.

У наосу је откривено свега седам гробова (гробови 1–7/67),540 од којих је само један имао конструк-
цију начињену од камених плоча у облику сандука/цисте (гроб 1), док су уз остале скелете констатовани 
остаци дрвених сандука, тј. дасака и ексера. Први гробови су истражени на нивоу 6. откопног слоја (на 

538  Према мојој евиденцији сачињеној на основу расположивих података у документацији, у комплексу манастира је сахра-
њено 1.129 индивидуа, не рачунајући 22 с касноантичке, тј. ранохришћанске некрополе.

539  Не постоји ниједан цртеж с гробовима на који су унете апсолутне вредности кота или репера.
540  У дневнику се помиње осам гробова, без описа осмог, а уцртано је седам.

Сахрањивање
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56–60 цм релативне дубине) испод претпостављене нивелете пода, до које се сишло рашчишћавањем 
рушевине током конзерваторско-рестаураторских радова 1948. године.541 Најплиће је био укопан гроб 3 
(на дубини од 78–89 цм), испод кога је делом лежао гроб 5, а најдубљи, гроб 7, био је на дубини од 112 цм, 
што је уједно и кота доње нивелете темеља северног зида, у његовом централном делу. Сигурно је да су 
гробови 3 и 7 били прекопани и опљачкани. Управо њих је М. Ћоровић-Љубинковић означила као гро-
бове припадника властеоског рода, приписујући им надгробна обележја у виду репрезентативних плоча 
с натписима.542 Према њеном извештају, изнад гроба 7 се некада налазила плоча Вратка Чихорића, сина 
познате истоимене историјске личности из средине 14. века, с натписом који говори да се утопио у 

541  Вуловић 1953: 52, 55–56.
542  Те плоче, наиме, наводи М. Ћоровић-Љубинковић у свом извештају (Ljubinković 1968: 190); међутим, у дневнику нема 

помена надгробне плоче изнад гроба 3.

Слика 148. Положај гробова у цркви, реконструкција

0 3 m
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реци Нишави 1349. године (сл. 149).543 Међутим, нигде није забележено где је плоча затечена на почет-
ку ископавања у цркви, нити на основу чега је претпостављено да је то био њен првобитни положај јер се 
плоча уз гроб 7 не помиње у дневнику. С обзиром на положај гроба 7, затим на чињеницу да је био уко-
пан у слој шута у коме је било и делова фресака и да му је приписан налаз игле-укоснице с малом лоп-
тастом главом (в. сл. 193/3), каква је иначе карактеристична за гробове жена од краја 14. до 16. столе-
ћа, али и знатно позније, мора се изнети сумња у такву његову идентификацију и закључити да припада 
хоризонту сахрањивања који се може датовати најраније у другу половину 15, а вероватно и у почетак 
16. века. Такође, још две плоче с натписима и годинама, које су крајем 19. столећа забележене у првим 
описима цркве,544 нису регистроване током археолошких радова, мада се помиње уклањање фрагмената 
надгробних плоча из „првобитног нартекса“.545 Иако истраживачи не наводе, подаци из дневника са 
систематских археолошких радова у цркви указују на то да је већи део простора наоса био прекопаван, 
вероватно више пута, у дугом периоду од напуштања манастира крајем 17. до почетка 20. века, током 
кога је црква била добрим делом урушена и откривена; извесно је источни део ископавао Кучински у 

543  О натпису с плоче Вратка Чихорића: Стојановић 1902: 36, бр. 95; Ковачевић 1884: 358–359; Петковић 1923: 50; Томовић 
1974: 63, бр. 43; Ивановић 1984: 17–18, кат. 19, сл. 15. О породици хумских великаша Чихорића уп. Јиречек 1959а: 427–431.

544  Уп. Милићевић 1884: 358–359; Ризнић 1884: 148–149; Ђорђевић 1896: 64–65. И Ф. Каниц бележи да су „у поду наоса још 
увек лежале гробне плоче из 14. века са нечитким натписима“ (Каниц 1985: 309).

545  Дневник од 4. 8. 1967. године.

Слика 149. Надгробна плоча Вратка Чихорића, данашњи положај у наосу цркве
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другој половини 19. века, према казивању Ф. Каница, а можда и Чизмић, кога помиње М. Ђ. Милићевић.546 
Дебео слој са распалим малтером, деловима уништеног црквеног инвентара и живописа, керамике, тј. 
са разноликим, хронолошки широко опредељеним материјалом, који је констатован у северозападном 
делу наоса (у који су укопана два поменута позна гроба, 3 и 7) и уз јужни зид (с гробовима 1 и 4), очито 
представља слој грађевинског шута, који је и додатно прекопаван. Он једино није уочен у источној 
половини наоса, према олтару. Ситуација с оваквим налазима у слоју шута све до дубине на којој су 
укопани гробови показује да је ту било више нивоа девастирања и вероватно нивелисања, које није било 
могуће раздвојити јер подна опека није сачувана. У шуту је било средњовековног материјала, и то нај-
раније с почетка 15. столећа, судећи по уломцима стакленог биконичног кандила које припада типу 
поуздано датованом у крај 14. и у 15. столеће (в. сл. 176/14), као и више фрагмената грнчарије из истог 
доба (в. сл. 169/1), нађеног управо у нивоу с кога су уочене прве гробне конструкције. Све указује на то да 
је под морао бити обнављан најраније након догађаја који су проузроковали страдање манастирских 
зграда, у пожару на самом крају 14. века, када су, уосталом, оштећени и зидови цркве, што је по сведо-
чено уломцима фресака у јами 3 између кула, као и опалом штукатуром и горелом керамиком у јамама 
I и II, насталим од скеле пред олтаром, које се могу датовати у исто време. Ког обима је поправка пода 
била, не може се проценити јер не постоје профили ископа на којима би се отпратио ниво шута. Нема 
ни показатеља да познији под није био постављен у истом нивоу као првобитни. И поред прекопавања и 
девастирања у унутрашњости цркве, скелети у гробовима 1 и 2 су остали сачувани у in situ положају. 
Гроб 5, вероватно неког члана високог клира Топличке епископије, судећи по налазу делова епитрахи-
ља, као и млађи гроб 3, који је делом укопан изнад њега, затим гробови 2 и 7, свакако нису старији од 
средине 15. столећа. То се може претпоставити и за гроб 4, због његовог положаја уз саму ивицу сандука 
из гроба 1, што говори да му је временски близак, односно да је млађи, као и за гроб 6. Осим фрагмената 
тканина у гробовима 1–3 и поменуте игле-укоснице из веома девастираног гроба 7, из гроба 1 вероватно 
потиче бронзана појасна пређица (в. сл. 193/17), а уз покојника из гроба 4 био је приложен срп, данас 
загубљен. Иначе, налаз оруђа у позносредњовековним и познијим гробовима није тако честа појава као 
у ранијим периодима, а као прилог у гробу, и то укопаном у цркви, свакако представља изниман случај.547 
Како се облик српа вековима није мењао, тешко се њиме може датовати гроб, али га све околности (при-
лог, очувана даска сандука, потпуно сачувани ексери, положај и дубина гроба) сврставају међу најмла ђе 
укопе у цркви, можда и сасвим савремене.

Већи део унутрашње припрате, коју М. Ћоровић-Љубинковић назива првобитним нартексом, тако-
ђе је коришћен за сахрањивање. У југозападном углу овог простора налази се брижљиво озидана гробна 
рака (гробница IV), занимљива из више разлога, најпре због чињенице да њен положај одговара традици-
оналном месту за гроб ктитора у средњовековним гробним црквама српских владара и властеле,548 али 
пре свега због положаја који заузима у простору. Наиме, укопана је под аркосолијумом у виду дубоке, 
аркадно обликоване нише у јужном бочном зиду припрате, насупрот идентично обликованој ниши на 
северном зиду. Aркосолијуми над гробовима у првобитном просторном плану цркве још наглашеније 
потврђују фунерарну функцију овог простора. Опис гробнице у дневнику ископавања и цртеж којим 
располажем се, међутим, донекле међусобно разликују. У опису се најпре каже да су „темељи зидова крај 
источног зида цркве и јужни зид припрате зидани, за разлику од темеља цркве, веома правилно редови-
ма ломљеног притесаног камена и циглом“, да би накнадно, при чишћењу унутрашњости гробнице, 
било констатовано да су правилно зидани темељи, уочени на овом простору, заправо зидови гробнице; 

546  Каниц 1985: 309; Милићевић 1884: 358 и нап. 1.
547  Теренски инвентар 20/67. У веровању Срба, срп, као и друга сечива, има улогу заштите и одбране од демона, те се отуд 

ставља у гроб (Манојловић-Николић 2010: 81–91 и нап. 86, Т. 18–20). Није ми познат налаз српа у гробу из неке цркве с 
нашег простора.

548  Поповић 1992: 176–177; Поповић 2007: 27 и даље.



206

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

такође се наводи да се такво зидање темеља налази само у гробници (источни, западни и јужни зид), а да 
је северни преградни зид сачуван једино у доњој зони. Дно гробнице је било поплочано мањим плочама 
и малтерисано, али је било изузетно велике дебљине, око 40 цм, јер га чини још један ред мањих каме-
них плоча заливених врућим кречом над слојем „изразито великих темељних камена заливених вру-
ћим малтером“. Над јужним делом овако наливеног дна са уздигнутим узглављем налегао је преградни 
зид, накнадно подигнут.549 Скица управо показује да постоји само северни, тј. унутрашњи зид, којим је 
затворен простор нише, што потврђује да је ово гробно место било планирано приликом изградње цркве; 
поред тога, нема уцртаних скелетних остатака унутар гробнице (сл. 150).

Без података о изгледу и конструкцији горњег дела гробнице IV и евентуалног надгробног обележ-
ја, као и због одсуства било каквих сазнања о постојању и садржају зидне декорације, нема аргумената 
против закључка да је гробница зидана истовремено с црквом (иначе је у реконструкцији пода, цео про-
стор припрате, па и нише, покривен поплочањем у истом нивоу, уп. сл. 49). Гробница је била прекопава-
на вероватно због пљачке. На то указују кости које су „само делимично остале у земљи и биле разбацане 
на све стране“, преградни зид који је пробијен и налази уломака рецентне керамике и порцелана у 
гробној земљи. Може се закључити да је интактност гробнице нарушена у новије време пробијањем 
њеног унутрашњег зида, будући да јој се пришло из припрате и с дубине која показује да црква тада није 
била у функцији. С друге стране, накнадно дозидан унутрашњи зид указује на то да је она већ једном 

549  Дневник од 7–9. 8. 1967. године. У ранијем приказу гробнице IV није уочен први део описа из дневника, у коме се, између 
осталог, помињу и остаци костију, тако да је закључено да гробница уопште није ни искоришћена за сахрањивање, уп. 
Зечевић 2014: 147–148.

Слика 150.  
Гробница IV у унутрашњој 
припрати, основа (1) и пресек (2)
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раније била оштећена, вероватно из истих побуда, и да је њен зид поправљен још док се у цркви служи-
ло. Питања којом приликом су кости померене и да ли припадају првобитно сахрањеној особи, односно 
коме је гробница била намењена, остају без одговора. Значење ове гробнице морало би изнова да се 
анализира, и то у оквиру поменутог тумачења карактера црквеног езонартекса, тј. посебне архитектонске 
форме западног травеја у Светом Николи, које је у уској вези с општим разматрањем извора архитектуре 
цркве.550 Такође се мора приметити извесна подударност са истим положајем зидане гробнице под арко-
солијумом уз јужни зид нартекса манастирске цркве Богородице Елеусе у Вељуси, коју је, као своју гроб-
ну цркву, подигао грчки епископ Манојло 1080. године; у археолошким истраживањима у тој цркви са 
основом у облику четворолиста, с једновремено изграђеном припратом и бочном куполном капелом с 
јужне стране наоса, једина гробница откривена унутар цркве без сумње је приписана њеном ктитору.551

У осталим гробовима (10–19) у унутрашњој припрати нађени су лоше очувани скелетни остаци, 
већином оштећени прекопавањима или накнадним укопавањем, што показује да је сахрањивање овде 
обављано у више наврата. Покојници су били положени непосредно у земљу или у дрвене сандуке, уз 
које се налазе кованици (гробови 10, 11, 12), понекад с насатично постављеном плочом изнад главе 
(гробови 12, 13, 18).

Да би се допрло до гробова у првобитном нартексу, копало се кроз дебео слој шута, а неки од њих 
(гробови 10, 11, 17) су били и укопани у шут, тако да сигурно нису средњовековни. Међусобни однос 
гробова указује на то да је сахрањивање овде обављано у више хоризоната, па је тако гроб 12 делимично 
лежао под гробовима 10 и 11, док је оштетио старији гроб 12а. Гроб 17 је био преко старијег гроба 17а, 
у коме су кости померене у страну, а гроб 10 сигурно спада у најмлађе будући да се налази на уском про-
стору између ступца и других гробова, при чему је делимично засечен јужни део темеља тзв. „затежног“ 
зида између припрате и наоса, као што су и гробови 18 и 19 оштетили његов северни део. У земљи, при 
чишћењу гроба 10 са скелетом растурених костију, нађен је бронзани клин профилисане главе, какав се 
обично приписује деловима епископског или игуманског штапа. Међутим, осим што могу имати и неку 
посебну намену, можда при богослужењу, треба напоменути да истог облика могу бити и украсни кли-
нови о којима је висило кандило или су коришћени за учвршћивање свећа на полијелејима и стојећим 
свећњацима; једино је извесно да је гроб 10 сигурно млађи од 17. столећа. Ипак, према налазима би 
поједини гробови могли бити средњовековни. Осим једног, сада изгубљеног, лоптастог дугмета из пре-
копаног гроба 11, које не дајe могућност прецизнијег датовања укопа, у пределу левог кука покојника у 
гробу 14 пронађена је гвоздена копча с кукицом, специфичног облика, која се може датовати у крај 14. 
или у сам почетак 15. столећа (в. сл. 193/16). Овај гроб је занимљив из више разлога. Укопан је пред 
улазом у северну капелу, испод поменуте малтерне подлоге за коју је претпостављено да представља 
остатак уништеног зиданог гроба испод аркадно обликоване северне нише припрате.552 У току ископа-
вања, ту нису нађени ни најмањи трагови зидова гробнице, као ни костију изнад малтерне подлоге, али 
како је постојање репрезентативног гроба на овом месту, према симетричном положају зидане гробнице 
IV насупрот њему, врло логично, јасно је да је простор потпуно девастиран пробијањем улаза у северну 
капелу. Малтерна подлога није котирана нити је познато на ком делу и на којој површини је сачувана, 
али судећи према датовању гроба 14, никако не припада конструкцији претпостављене гробнице. Још је 
занимљивије то што је у гробу 14 откривен добро очуван дечји скелет, и то је једини гроб детета у овом 
делу цркве, по свој прилици средњовековни. Средњовековним гробовима, тј. онима над којима су могле 
да стоје поменуте плоче с натписима из 14. столећа, можда припада потпуно девастиран гроб 16, с 
фрагментованим средњовековним новчићем, данас нажалост изгубљеним, и 15 сребрних лоптастих 
дугмади (в. сл. 193/15). Још четири сребрна новчића из унутрашње припрате приписана су српским 

550  Mihaljević 2010: 115–117.
551  Миљковић-Пепек 1981: 82–92, с цртежом 10.
552  Ljubinković 1968: 190; Чанак-Медић и Бошковић 1986: 19.
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средњовековним кованицама.553 Три су нађена на једном месту, испод прага улаза у северну капелу, са 
мноштвом делова фресака и прозорског стакла, у нивоу од 6. до 12. откопног слоја.554 Нема сумње да је 
то материјал из поменуте јаме VI, наменски ископане под прагом како би се у њу покопао фреско-
-живопис отпао са северног зида унутрашње припрате цркве, пробијеног приликом отварања пролаза 
према северној капели. Као што сам напоменула, податак да је један од новчића с дна јаме VI, над 
самом здравицом, припадао српском новцу типа матапана, потврђује њено датовање и претпоставку о 
зидању северне капеле током 14. столећа. Поједини гробови на овом простору имали су надгробна обе-
лежја у нивоу пода, јер је забележено да су из „првобитног нартекса“ склоњени фрагменти надгробних 
плоча, али не и где су оне стајале.555

Јужни анекс цркве је, судећи по гробници I, био коришћен за сахрањивање, тако да је и реконстру-
исан као капела с полукружном нишом на истоку. У извештају и коначном тумачењу грађе са истражи-
вања, М. Ћоровић-Љубинковић је закључила да је анекс још приликом грађења добио намену гробне 
капеле будући да је гробница у њему зидана изједна с црквом, али и да у њој нису нађени скелетни оста-

553  Из прегледа конзерваторских књига НМБ, под редним бројем 1437, уписан је улаз седам новчића из Светог Николе, са 
ископавања М. Ћоровић-Љубинковић 1967, али без бројева теренског инвентара. Из реверса, који је сачуван, десет налаза 
из те године преузето је за конзервацију, а међу њима је осам новчића (теренски инвентар 8, 44, 59, 61, 75, 88, 89 и 92) од 
укупно девет (и теренски инвентар 42) откривених у тој години истраживања, према мојој евиденцији. Ниједан од њих 
нисам пронашла, а пет новчића је, према подацима М. Ћоровић-Љубинковић, припадало српским средњовековним кова-
њима (од тога четири управо из цркве). Према усменом саопштењу В. Радић, кустоса Нумизматичког одељења НМБ и 
збирке у којој се чува српски средњовековни новац, ту нема новца уз који стоји податак да потиче с овог локалитета.

554  Tеренски инвентар 42, 44, 61/67.
555  Дневник од 4. 8. 1967. године, стр. 12.

Слика 151. Гробница I у јужном анексу цркве,  
поглед са запада (2009)
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ци јер је првобитно била намењена за гроб ктитора Стефана Немање, који је тада био само локални 
господар.556 Међутим, подаци из дневника и са скица говоре другачије. Наиме, ту је заиста откривена 
репрезентативна гробница, брижљиво озидана (обележена као гробница I), омалтерисаних и изглетова-
них зидова, која заузима целу северну половину јужног анекса (сл. 151). На дубини од 46 цм, на зиду 
гробнице налази се испуст широк 12 цм, који представља лежиште за плочу поклопницу, чија су два 
већа уломка откривена у земљи испод њега. Над самим гробом нађен је уломак мермерне плоче „косо 
засечене бочне ивице и ванредно полиране горње површине“, која је свакако чинила надгробно обележ-
је. Гробница је очигледно била насилно отварана, тј. пљачкана вероватно још током 15. века, судећи по 
налазу фрагментоване плоче, али и коштаног стубића и уломака стаклених посуда, међу којима већина 
припада позносредњовековним кандилима, у земљи којом је била испуњена (в. сл. 176/1, 8, 13). Међу-
тим, уз констатацију да је гробница била опљачкана, у дневнику се наводи да су на њеном дну, у слоју 
који није био прекопаван, сачуване in situ само „кости ногу, од карлице наниже“ (уп. сл. 58/1). Дно 
гроба, на дубини од 1,06 цм, на месту где је била положена глава покојника, имало је косо узвишење од 
камених плоча, пажљиво углављено уз велику плочу која је покривала остали део дна. Њени крајеви 
били су подвучени под зидове гроба, односно под његове бочне ивице. На њој је било избушено пет 
већих кружних удубљења која су формирала крст, вероватно реципијенти за одливање телесне течности. 
Међутим, плоча је имала врло занимљиву супструкцију: знатно ниже, на дну укопа (1,23 м), био је слој 
малтера дебљине 4–6 цм, с мањим комадима камена и опеке; на ту подлогу био је насут слој растресите 
земље дебео око 3 цм, а преко њега веће камене плоче и опет слој растресите земље, на који је, на крају, 
на  легла велика плоча с удубљењима. Јужни зид гробнице изведен је од ломљеног камена и цигле с кречом. 

556  Извештај, документација 1458/2 из 1977. године. Уп. Ћоровић-Љубинковић 1981: 96 и нап. 9 („у овом гробу нисмо имали 
ни трага од костура, ни најмањих индиција да је у том гробу икад ико био сахрањен“). О томе у теренском дневнику од 
3. 8. 1967. године.

Слика 152. Зидана гробница 321 под темељом северне капеле:  
основа (1) и пресек са изгледом темеља северног зида наоса (2)
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Уз остатке скелета није било налаза. У погледу питања да ли је постојала конструктивна веза зидова анек-
са с темељима гробнице, треба истаћи да се копањем у преосталом, јужном делу анекса сишло нешто 
дубље од нивоа до кога је укопана. Том приликом су откривене растурене кости из гроба означеног бројем 
8, на дубини од 80 цм, а нешто дубље, на 1,1 м, и неколико скупљених костију (гроб 9), које се припису-
ју рову за темељ јужног зида гробнице I, тако да је реч о старијем гробу, оштећеном њеним укопа вањем. 
Како је гробница зидана једновремено с црквом, ово је једини пример старијих гробова под ње ним зидо-
вима. Претпостављам да је реч о касноантичком гробу, поремећеном и обухваћеном зидови ма храма, а 
не само зидом гробнице. У јужном анексу је откривена још само поменута јама уз јужни зид, знатно 
плиће укопана, с великом празном посудом поклопљеном каменом плочом (јама III), која такође данас 
недостаје, те нема могућности за њено датовање.

Ископавањима је констатовано да ниједан покојник није био сахрањен у северној капели, тј. да сви 
гробови у њој припадају гробљу и да су старији од капеле, на основу тога што су поједини скелети зала-
зили под њене зидове (гробови 30, 37, 39), док су остали били укопани на приближно истој нивелети, 
пратећи постојећи низ.557 По свој прилици, за већину гробова у параклису, осим за гроб 31, би се могло 
рећи да припада хоризонту сахрањивања пре његове изградње. То значи да је реч о средњовековним 
гробовима, поуздано старијим од 14. столећа, о чему сведочи и конструкција зидане гробнице 321, која 
је оштећена при грађењу капеле, јер западним делом залази под њен зид (сл. 152/1–2). Конструкцијом 
се издваја гроб 31, коју чине насатице постављене плоче покривене једном плочом, творећи камени 
сандук у који су брижљиво скупљене кости покојника. У међусобном односу гробова у капели уочљиво 
је још једино да је гроб 35 оштећен укопавањем млађег гроба 37. Ниједан не садржи налазе, док су оста-
ци дрвета спорадично налажени. Но, важно је истаћи да је све до нивоа најдубље укопаних гробова кон-
статовано да се ради о прекопаном слоју, тј. о слоју новијег шута с прстењем, новчићима, дугметима, 
бобцима и уломком рецентног стакла у прва три откопа, док су у нивоу 7. откопног слоја, уз јужни зид 
нађени фрагменти фресака на подлогама различите дебљине, односно, уз темељ северног зида, уломак 
обода прозорског стакла (в. сл. 179/2). О томе сведочи и податак да је у земљи испод накнадно дозида-
ног дела јужног зида, након његовог рушења, пронађено доста уломака „фресака, међу њима делови 
архије рејског одејанија и нешто фрагмената неглеђосане керамике“, као и део ланца за кандило (в. сл. 
196/15).

У спољној припрати су евидентирани остаци 23 покојника, међу којима већина припада прилично 
оштећеним и дислоцираним скелетима, тако да је од појединих сачувано веома мало костију, понекад 
само лобање. Ту су откривени гробови обележени бројевима: 20, 23 и 23б, 25 и 25а-б, 26 и 26а-б, 27, 28 
и 28а-б, 29 и 29а, 32 и 32а-б, 33, 40, 41, 42 и 42а (уп. сл. 148). Осим њих, било је могуће идентификова-
ти и седам дислоцираних група костију старијих скелета, а у југозападном углу истражен је и један ози-
дани гроб (гроб V). У овом простору, за разлику од осталих у цркви, затечен је под од камених плоча 
различитих димензија, постављен над слојем растресите земље. У његовој конструкцији су секундарно 
употребљене и опеке са знацима крста (сл. 153/1). Под је очито поправљан с обзиром на податак да су 
на неколико места откривене плоче наређане у 2–3 слоја. Слична подна поплочања у обе куле, поста-
вљена најраније у последњој трећини 19. столећа, указују на то да и ова обнова пода може бити резултат 
исте интервенције, о којој немамо никаквих писаних трагова. По скидању подних камених плоча, 
наиме, указао се дебљи рушевински слој – шут с фрагментима мермера и опеке и доста гарежи, дебљи-
не око 0,5 м (слој I на сл. 153/2). У њему нема налаза који га могу непосредно хронолошки определити, 
али извесне индиције у том погледу постоје. Судећи по већој количини гарежи и пепела на истом нивоу 
уз западни зид и оба источна угла припрате, настао је након већег пожара, оног у коме је страдала и 
палата, а вероватно и сама црква, крајем 17. века. На то да је унутрашњост припрате била не само пре-
копавана већ и да је након тога дуго била без првобитног пода и функције, осим малог броја целих ске-

557  Ljubinković1968: 191.
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лета нађених in situ (гробови 23, 28, 40–42), указује, пре свега, податак да је приближно у нивоу дна овог 
слоја, ближе североисточном углу припрате, уочено једно огњиште (уп. сл. 60). То је огњиште 3, већих 
димензија и неправилног овалног облика, с малтерном подлогом дебљине 4–6 цм. На њему је, међу 
изгорелим дрветом, било горелог камена и више уситњених делова реципијента веће стаклене боце, 
чији се облик није могао реконструисати, али по фактури свакако припада стакларији из 18–19. столе-
ћа.558 Слично, али мање огњиште 4, са знатно тањом малтерном подлогом, без податка о дубини се 
бележи уз јужни зид, источно од реципијента кружног облика у виду малог базена, на коме је међу изго-
релим дрветом било малих уломака стакла, али и фрагмент керамичког лонца карактеристичног украса, 
из серије локалне продукције у 15–16. столећу (в. сл. 169/2). Додатног укопавања из горњег слоја шута 

558  Теренски инвентар 66/67. Реч је о 29 уломака веће боце, вероватно ниског сферичног (?) трбуха и широког врата, која се 
по форми и стаклу, сасвим провидном и готово безбојном са зеленкастом нијансом, разликује од средњовековних.

Слика 153. Спољна припрата: основа (1) с пресеком преко крстионице (2)

1

2
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било је и у југоисточном делу егзонартекса, где је касније, у новом поду, опеком обзидан кружни реци-
пијент дубок свега 30 цм, који је идентификован као крстионица.559 У профилу под њим се јасно издва-
јају два слоја насипа, тј. нивелације. Наиме, испод горњег слоја шута у који је укопан овај кружни реци-
пијент појавио се још један рушевински слој (доњи шут, II) са доста гарежи, чија је доња кота испод 
нивелете дна темеља јужног зида; по његовој доњој ивици уочена је гареж у виду тањег лучног прослоја, 
што можда представља обгорело дно неког укопа на том месту. У њему није било налаза и, због чињенице 
да није познато коју је површину захватао, није јасно шта конкретно представља. Конструкција „крсти-
онице“ је, по свој прилици, укопана истовремено с постављањем последњег пода у новије време, тј. 
знатно после престанка сахрањивања у спољној припрати, а свакако тек након зазиђивања јужних врата. 
Једним својим делом, тј. косим зидом, она је налегла на источни зид зидане гробнице V.

Што се тиче гробова у спољној припрати, индикативан је податак да ни код једног скелета нису 
установљени остаци сандука, било у виду трагова дасака или кованика; заправо су на целом простору, и 
то у слоју шута, нађена свега четири кованика. Ипак је уз више скелета поменуто присуство гарежи, 
што може бити индиција да су раке окађиване. У односу на гробове у осталим деловима цркве (не рачу-
најући зидане гробнице), овде се налазе и неки најдубље укопани скелети, а при томе је евидентно да се 
дубине крећу у великом распону, од неких 50 до око 135 цм. У више случајева се може констатовати 
сукцесивно сахрањивање на истом месту, те су неки гробови, укопани кроз насут рушевински слој с 
гарежом, пореметили старије укопе, чији су остаци констатовани у истом слоју (гробови 20, 25 и 25а–б, 
26 и 26а-б, 29 и 29а). Уз неколико скелета је било незнатних остатака текстила од одеће (гробови 23, 
29), као и два деформисана и фрагментована лоптаста дугмета (гробови 20, 42), а једно такво дугме из 
слоја припадало је вероватно гробу 33, код улаза у цркву. Високо изнад скупљених костију, у гробу 29 
налази се „крстионица“; овај и гроб 29а, који спадају у најдубље укопане (на дубини од 136 цм), пред-
стављају, у ствари, групе костију скелета (међу којима је било и гарежи) поремећених вероватно поме-
нутим укопом, те би, у односу на положај и дубине „крстионице“, огњишта 4 и гробнице V, били једини 
сигурно средњовековни, док већина гробова у спољној припрати припада времену након престанка 
коришћења цркве крајем 17. века. Нема елемената на основу којих би неке старије гробове (нпр. 29а и 
поједине б. б.) протумачили као средњовековне из доба које претходи изградњи спољне припрате с ку ла-
ма. Поред јужног дела улазних врата нађен је један од поменутих, загубљених сребрних средњовековних 
српских новчића,560 који би, уз гробове 29 и 29а, индицирао да је у спољној припрати било још (спора-
дичних) сахрана током средњег века.

Зидани гроб V је заузео цео простор између западног зида егзонартекса и „крстионице“ источно од 
њега (сл. 154). У целини је сазидан од ломљених опека и делимично је зашао под косину великих цигала 
које чине зидове „крстионице“. Био је поклопљен редом плоча од ломљеног камена, које су прелазиле 
бочне ивице његових зидова, од којих су у првобитном положају сачуване само две над његовим источним 
делом, једна већа и једна на самом крају, насатице постављена. Испод веће плоче је био слој шљунка с ко -
мадима чврстог глетованог малтера, на коме се, на два места, очувао траг црвене боје, вероватно новији 
насип јер истоветан слој чини подлогу новог пода у јужној кули. У гробници је обављено двојно сахра-
њивање. Горњи скелет је раније био поремећен, када је извађен већи део костију. У растреситој земљи, у 
којој су лежали остаци скелета, било је неколико фрагмената грнчарије и један уломак стаклене посуде 
с украсом у виду пластичних бобица (в. сл. 177/9), који указује на то да је до раскопавања гробнице 
дошло још током 15. столећа, вероватно његовом средином, што је сигуран показатељ да је озидана пре 
тог доба. Испод прекопаног површинског слоја земље, у коме су нађене поремећене кости из млађег 

559  Ljubinković 1968: 190. За такву њену намену нису се определили други истраживачи (уп. Чанак-Медић и Бошковић 1986: 
26, сл. 8, где се наводи да је то кружна зидана посуда пречника 1,5 м, која је западним зидом налегла на једну гробницу, 
али да није јасна њена намена).

560  Теренски инвентар 75/67 (пречник 2 цм).
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гроба, потом је откривен старији, недирнути скелет првобитно сахрањеног покојника, с костима у веома 
дерутном стању, можда једног од топличких епископа. Нађен је само један кованик над лобањом, без 
трагова даске; осим што се евидентно ради о средњовековном гробу, тешко се може било шта више и 
конкретније рећи о времену његовог укопавања.

И дозидане куле спољне припрате су коришћене за сахрањивање. У јужној кули је, након скидања 
малобројних подних плоча и слоја подне подлоге од шљунковите земље, у коме су нађена два новчића 
кнеза Михаила Обреновића, ископано још пет слојева кроз насип земље, да би се наишло на два озида-
на гроба, означена као гробнице II и III. Они заузимају цео расположив простор приземља куле (сл. 
155/1–2). Гробница II се налазила уз јужни зид, протежући се целом његовом дужином, и била је рани-
је прекопавана. Плоча поклопница је била разбијена, као и део подне плоче. Површина лежишта за 
поклопницу се налазила на дубини од 54 цм. Дно гробнице је било обрађено исто као и код гробнице I, 
с тим што су установљени само једна плоча, слој земље и малтерна подлога на дну. Гробница је имала 
грубо омалтерисане зидове. Једино је био срушен део зида у југозападном углу, који је грађен од опеке. 
Кости скелета су биле разбацане. У гробној земљи је нађен само уломак тамносиво печене керамичке 
посуде, украшене широким тракама енгобе, тако да је укоп свакако средњовековни, а прекопаван је ве ро-
ватно по страдању манастира крајем 17. века. Гробница III, уз северни зид, остала је нетакнута. На ду би-
ни од 67–74 цм сачувана је плоча поклопница заливена малтером. Рака је озидана циглом у облику 
људског тела. Са западне стране, над главном плочом, покривајући пукотину у њој, била је постављена 
мања плоча, мада су, и поред тога, земља и влага продрле у гробницу. Дно је било од набијене земље. 
Скелет је лоше очуван, а како је рака веома уска, под леви кук и бутну кост су постављене мање цигле, 
вероватно да би се тело покојника нагнуло/искосило. Како је зид који дели гробнице II и III брижљиво 

Слика 154.  
Гробница V у спољној припрати:  
основа (1) и пресек А–А’ (2)
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зидан и малтерисан с јужне стране, за гробницу II се може претпоставити да је старија, а да је овај зид 
за гробницу III делимично коришћен као јужни, иако је рака одмакнута од ње.

У северној кули је сахрањивање обављано простим укопавањем у земљу. Уз њен јужни зид откривен 
је гроб 21, приближно у средишњем делу гроб 22, раније прекопан, а гроб 24 уз северни зид; сви су били 
доста дубоко укопани (125–136 цм) (уп. сл. 148). Нема трагова гробних конструкција, тако да, у односу 
на зидане гробнице у јужној кули, као што је М. Ћоровић-Љубинковић претпоставила, вероватно при-
падају млађим укопима. Над гробовима се налазио дебео рушевински слој с доста пепела у свих пет 
откопа, дебљине 0,5 м, који је копан као површински; две гвоздене мотике биле су у дну тог шута, и то 
под једном плочом у северозападном углу куле, а уз њен источни зид је откривено огњиште 2, с уломци-
ма рецентне керамике, што све говори да је простор куле дуго био ван употребе у својој примарној 
функцији (уп. сл. 64). Доста истопљеног олова у југоисточном углу показује да су оловне плоче страда-
лог кровног покривача секундарно употребљене, можда у последњим борбама за ослобођење Куршу-
млије. Уколико поменута плоча у нивоу 6. откопа представља ниво подног поплочања у кули, као што 
су истраживачи претпоставили, оно је морало бити постављено у новије време, у последњим деcенија-
ма 19. века, највероватније пре подизања објекта над остацима северне куле, тзв. нове капеле. У прилог 
томе говори ситуација унутар јужне куле, где су у подлози пода нађени новчићи из 19. века.561

561  Дневник од 4. 8. 1967. године, стр. 13.
562  О јами 3 в. на стр. 85–86.

Слика 155. Гробнице II–III у јужној кули, основе с пресецима
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На простору између кула се такође сахрањивало. Откривено је укупно 10, делимично или у целости 
сачуваних скелета, уз које су биле скупљене кости пет старијих скелета. Анализом података о гробним 
укопима на овом простору, пре свега њиховог положаја и очуваности, показало се да су утемељењем 
накнадно подигнутог западног зида међу кулама пресечени и делимично уништени скелети у гробови-
ма 218, 219, 220, 222, 229 и 231. Ни у једном гробу није било налаза. Некима од њих поремећени су ста-
рији укопи, из којих су кости биле скупљене у гомиле, а делимично и дислоциране. Важне хронолошке 
оквире даје стратиграфска слика овог простора, са затвореним целинама о којима је било речи, пре 
свега с јамом 3.562 Она показује да је сахрањивање овде обављано пре средине 15. столећа, када је 
сигурно постојало поплочање у трему између кула, и да накнадног сахрањивања, осим гроба 233 на 
улазу у северну кулу (подно поплочање у том делу је било пробијено), више није било. Без налаза нема 
начина да се одреди доња граница укопавања. Међутим, у групи гробова западно од јужне куле уцртан 
је гроб 381, у коме је био скелет чије потколенице залазе под темељ њеног западног зида, док се скелет 
из гроба 385, од карлице наниже налазио под тротоаром, а костима ногу вероватно под истим зидом 
јужне куле (сл. 156). Овим гробовима из времена пре дозиђивања припрате с кулама, тј. из хоризонта 
који је истовремен са зидањем саме цркве, можда треба додати још неке који стоје у низу на малој 
међусобној раздаљини и укопане на приближно истој дубини (нпр. 383, кога је оштетио 385). Нема поу-
зданих показатеља да ли том хоризонту треба приписати и неке гробове на простору међу кулама и у 
спољној припрати, односно поменуте групе костију из старијих поремећених гробова. Уз чињеницу да 
нема других скелета који залазе под било који зид егзонартекса, али да се помињу скупљене кости из 
старијих, тј. поремећених гробова уз саме зидове, увек без налаза, тешко се било шта може коначно 
закључити у том погледу, нарочито стога што једини налаз припада управо гробу 381, у коме је, у пре-
делу карлице, откривена једноставна, сасвим фрагментована гвоздена кружна пређица без трна, данас 

Слика 156. Група гробова западно од јужне куле, с гробовима 381 и 385 под њеним зидом

0 2 m
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изгубљена. Осим тога, у дневнику ископавања је забележено да том гробу, или неком суседном, можда 
припада масивна надгробна плоча, која је раније извађена, али нигде није документована.

* * *
Ископавања у другим манастирским црквама су показала да постоје одређена правила у погледу 
сахрањивања унутар њих. Као што су епископи имали право да се сахране у катедралној цркви своје 
епархије, тако су и ктитори имали право на гроб у својим ктиторијама, те се чак мисли да би један од 
мотива за зидање цркава од стране владара био управо обезбеђивање гробног места.563 Богородичина 
црква у Студеници, као (гробна) црква родоначелника династије Немањић, постала је у много чему узор 
при градњи потоњих рашких храмова, па и прототип за владарске гробове у вековима који су уследили. 
Положај владарског гроба произлазио је из строго хијератског схватања простора. За гроб Немањин 
(иначе неистражен), са саркофагом изнад, одређен је простор у западном травеју, уз јужни зид, и то је, 
без изузетка, постало место за сахрану ктитора.564 И подаци из историјских извора су показали да је 
студеничка црква просторно и програмски заснована као гробна црква, у циљу чувања и уздизања угле-
да и моћи оснивача светородне династије Стефана Немање и његових наследника.565 Уз ту чињеницу 
остаје отворено питање коме је, онда, била намењена зидана гробница у јужном анексу Светог Николе, 
ако се прихвати мишљење већине истраживача да је Немања сазидао саму цркву. Сматрам да та гроб-
ница (I), с очуваним костима покојника, може бити само аргумент више да се не сме одбацити теза о 
обнови старије цркве у Немањино време, доградњом спољне припрате с кулама.566 Пример Студенице 
Хвостанске, где такође постоји гробница у јужном параклису, подигнутом истовремено с црквом, пока-
зује да овој теми није посвећено довољно пажње. В. Кораћ, истраживач тог комплекса, је сматрао да је 
тамошња гробница била намењена неком лицу које се заложило за градњу целог параклиса и егзо нар-
текса, али да намена тог простора није била фунерарна већ литургијска, па је капела искоришћена за 
сахрањивање, као и други делови цркве (!?).567 Мермерна плоча косо засечених бочних ивица, над 
гробницом I у јужном анексу Светог Николе (која данас не постоји на локалитету), судећи по опису 
припада типичним надгробним обележјима из српских манастира. Реч је углавном о епиграфским 
плочама, понекад с неким клесаним орнаментом, које су, према натписима (без година), датоване 
већином у 14, али и у крај 13, односно у прву половину 15. века, ретко касније, и представљају тип над-
гробника који је карактеристичан пре свега за Рашку област; клесане су и од пешчара и од кречњака, 
најчешће без натписа и украса, и стајале су над монашким гробовима на некрополама формираним 
око манастирских цркава,568 али и лаичким у порти569 и, сасвим ретко, над укопима унутар цркава.570 
Део такве плоче изнад гробнице у јужном анексу Светог Николе је по свој прилици припадао обележју 

563  Троицки 1935: 122.
564  Поповић 1992: 24–47, 176–177. Ктиторске сахране у средњовековној Србији су, иначе, подражавале делом модел визан-

тијских, нарочито оних из периода Палеолога и Комнина, тако да су, поред свих својих локалних специфичности, по пра-
вилу обављане на простору западног травеја цркве, с јужне стране, као што је то случај у Студеници.

565  Немања је заповедио Светом Сави „Сакупив грешне моје кости беднаго тела пренећеш их у земљу мојих људи, и положи-
ћеш их у цркву, коју сам сазидао у месту званом Студеница“, Старе српске биографије I: 124 (Живот Светога Саве од Тео-
досија монаха).

566  На податак да приликом археолошких истраживања у гробници јужног анекса цркве Светог Николе нису нађени било 
какви трагови који би указивали да је у њој неко икад био сахрањен, надовезивали су се и други закључци, па тако М. 
Шупут износи да је место те гробнице у куршумлијској цркви постало основ по коме су касније постављане владарске 
гробнице и саркофази у нашим црквама (Шупут 2000: 177 и нап. 24).

567  Кораћ 1976: 113.
568  Филиповић 1983: 39 (Сопоћани); Поповић 1984: 52–55 (Петрова црква); Јуришић 1989: 61–68 и Поповић 1992а: 51–61 

(Градац); Поповић Д. 1995–1996: 55–61 (Кончулић); Чанак-Медић 2002: 260–266, сл. 191, 272–274, 277–288 (манастир 
Светог Ахилија у Ариљу); Поповић Д. 2015: 383, Т. I/4–10, Т. II/1–10, III–V (Студеница) итд.; уп. Ердељан 1996: 45, 50–51, 
87–90, с нап.; Зечевић 2005: Т. I/1-ђ, 27, 31, с нап.
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неког гроба изван цркве, девастираном у истим догађајима као и сама гробница у коју је доспео (можда 
и како би се сачувао ?), при неком поновном уређењу порте и цркве.

Кад је реч о бочним просторима у другим српским манастирским црквама, треба одмах истаћи да 
нема сасвим поузданих података о њиховом коришћењу за сахрањивање будући да археолошка истра-
живања у многима од њих нису вршена или су извођена само у једном њиховом делу. Судећи по посвети, 
тј. програму живописа, бочне капеле су иначе често настајале захваљујући донаторима, како би у одвоје-
ним просторима – анексима издвојеним од цркве, славили култ посебно поштованог светитеља заштит-
ника.571 У цркви Светог Стефана у Бањској се у северној капели налази гробница откопана давне 1915, 
потом и 2007. године,572 а Д. Поповић је претпоставила да је и јужна капела имала гробну намену, иако је 
нагласила да тамо гробнице и трагова сахрањивања нема, тако да је закључила да је храм Светог Стефа-
на у Бањској, међу немањићким владарским гробним црквама, први пример у којем су обе капеле 
имале фунерарну функцију; по правилу, јужна капела је до тада била посвећена Светом Симеону, што 
потврђује програм фреско-сликарства којим је прослављан, док је северна могла да има намену према 
жељи ктитора.573 У Жичи, у капелама цркве постоје гробнице; она у јужној капели је озидана сигом и 
блатом, а две су у северној, од којих је једна грађена од опеке с блатом, али све су из новијег времена, тек 
из 19. века.574

Шта знамо о гробовима епископа у црквама које су, као и Свети Никола, постале епископске катедре 
1220. године? У Ђурђевим ступовима, седишту будимљанских епископа, откривен је само гроб ктитора, 
у уобичајеном положају – уз јужни зид западног травеја, с украшеном плочом за коју се мисли да је нак-
надно постављена на њега, у нивоу плочника, али нема података о гробовима епископа за које се само 
претпоставља да их је било у цркви.575 Најпознатији епископски гробови су гробови рашких архијереја у 
Петровој цркви код Новог Пазара. Сматра се да већина гробова у тој цркви и њеним параклисима, а пре 
свега зидане гробнице (с више сахрана, од којих само две новије нису прекопаване) припадају клиру 
Рашке епископије, тј. митрополије, но њихово датовање и идентификација углавном нису обављени.576 
У манастиру Бањи, с црквом Светог Николе, седишту дабарских епископа, потврђен је гроб једног од њих, 
али је реч о гробу с плочом под аркосолијумом, који је припадао епископу Николи III, обновитељу цркве 
из треће деценије 14. века, уз јужни зид наоса, испод ктиторске композиције.577 Из доба краља Милути-
на потиче аркосолијум над гробом који се приписује призренском епископу Дамјану, у јужном зиду 
јужне капеле, уз апсиду јужног брода Богородице Љевишке, катедре призренских епископа; сматра се 
да је капела служила као целина одвојена од цркве, и по литургијској намени и по посвети посебном 
светитељу, можда Светом Николи, епископовом патрону.578 У седишту липљанских епископа из истог 

569  Поповић 1988: 498–499 и Поповић Д. 2015: 391–392, Т. IV/1. То је плоча истог типа, с натписом раба божија Анастасија, 
датована у 13. век и приписана властелинки (!?), као и две анепиграфске с гробова жена, у којима је нађен накит из 15. 
века; уп. Поповић 2015: 78–79, с нап. 254–258, 260.

570  Поповић 1989: 233, сл. 10 (надгробна плоча Марине Витославе у дечанској припрати, 1374. година); Поповић Д. 2015: 
387, Т. V/4 (надгробна плоча Антонија јеромонаха, у припрати цркве Светог Николе у Студеници, 15. век).

571  Панић и Бабић 1988: 65 и нап. 38.
572  Мадас 2013: 62–65.
573  Поповић 1992: 99.
574  Минић 2000: 235.
575  Чанак-Медић 1989: 103, сл. 25.
576  Љубинковић 1970: 187–192, 213–215. Поуздано средњовековне су зидане гробнице III, IV и V, а сматра се да је најстарија 

била гробница III, према поклопници саркофага који обрадом наликује саркофагу архиепископа Саве II у Пећкој патри-
јаршији (Љубинковић 1970: 191, 214, Т. XXV), односно идентичном споменику из Светог Ахилија у Ариљу, седишта 
моравичких епископа (Поповић 1984: 56, сл. 6).

577  Шакота 1970: 35 и сл. 10; уп. Пејић 2009: 51, 57–60 и сл. 35, 135–136.
578  Панић и Бабић 1988: 65.
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доба, у Грачаници, један гроб под аркосолијумом у јужној капели припада епископу Теодору, док се још 
два неидентификована налазе у северној капели и јужном опходном броду.579 Постоје и различита ста-
новишта о сахрањивању у аркосолијумима интегрално зиданим с црквом, од оног да су у средњовековној 
Србији служили искључиво за гробна места највиших свештених лица580 до мишљења да су били наме-
њени највишим и световним и духовним личностима, те да их, у складу с касновизантијском праксом 
примењеном и у нас, у задужбинским црквама треба идентификовати као гробове првобитно намењене 
ктитору.581 У случају Светог Николе у Топлици, аркосолијуми дуж јужног и северног зида унутрашње 
припрате свакако не могу бити места првобитно намењена за гробове топличких епископа јер је црква 
много касније постала епископско седиште.

Из неких примера се види да су епископски гробови имали особена надгробна обележја. У мана-
стиру Лешку, гробови црквених великодостојника у рангу епископа били су обележени саркофазима.582 
Саркофагом с профилисаним постољем, од кога су очувани делови сандука и плоче поклопнице у облику 
зарубљене пирамиде, означен је и гроб моравичког епископа Меркурија; стајао је над гробницом зида-
ном од блокова седре, уз северни зид унутрашње припрате Светог Ахилија у Ариљу.583 Због поклопнице 
истог облика, са истом специфичном декорацијом (крст Хетимасије, који симболизује Васкрсење и 
Страдање) као на примерцима нађеним у Петровој цркви и над гробом архиепископа Саве II у Пећи, 
претпоставља се да овакви саркофази могу да представљају тип споменика који обележавају гробове 
највиших представника клира.584 Дуго се сматрало да је од сахране архиепископа Арсенија (&1266) у 
Светим апостолима, католикон пећког манастира постао маузолеј највиших архијереја Српске цркве, са 
саркофазима као главним обележјем њихових гробница.585 Новијим истраживањима је закључено да 
заправо жички саркофази обликом и декорацијом представљају прелазни, али препознатљив вид над-
гробног обележја чланова високог клира, који је у 14. веку добио коначну форму у репрезентативним 
пећким саркофазима.586 У Светом Николи Топличком нису пронађени споменици тог типа, а данас не 

579  Ћурчић 1988: 50–53, сл. 14, 87–91.
580  Поповић-Филиповић 1985: 78–79 и нап. 33.
581  Ћурчић 1988: 141–147, с нап., 155–156, с нап. 4. Из сажетог приказа употребе аркосолијума од ранохришћанског до 

касновизантијског доба, види се да они нису честа појава у средњовизантијском периоду и да је питање њихове намене 
још увек отворено. У складу с традицијом и положајем Немањине гробнице у Студеници, аутор сматра да је аркосолијум 
у јужном опходном гробу у Грачаници био намењен краљу Милутину (Ћурчић 1988: 146).

582  Саркофаг ктитора цркве Светог Атанасија, јеромонаха Антонија, потоњег првог полошког епископа Јоаникија, с натпи-
сом, нађен је in situ уз јужни зид десне певничке апсиде, поред архијерејског стола, а уломци слично орнаментисаних 
плоча још два саркофага у истом простору и у нартексу цркве (Грујић 1933: 60–62, сл. 23–24 и 26–27).

583  Чанак-Медић 2002: 249, сл. 254–258.
584  Поповић-Филиповић 1985: 83–84.
585  Ђурић, Ћирковић и Кораћ 1990: 43, 115; уп. Поповић 1992: 64 и нап. 20. Чињеница је да је у Пећи сахрањено више старе-

шина српске цркве, и то у свим просторима: саркофази aрхиепископа Арсенија I (1233–1263) и Саве II (1264–1271) уз 
јужни зид наоса, и првог српског патријарха Јоаникија II (1346–1354) у првобитној унутрашњој припрати Светих апостола; 
саркофази архиепископа Никодима (1317–1324) и патријарха Јефрема (1375–1379 и 1389–1392), Спиридона (1380–1389) 
и Саве IV (1354–1375) у северној цркви Светог Димитрија, Никодимовој задужбини; архиепископи Сава III (1309–1316), 
sic! и Данило II (1324–1337) у јужној, Богородичиној цркви, Даниловој задужбини; у припрати, у гробницама, архиепи-
скоп Јевстатије I и патријарх Макарије Соколовић (1557–1575), а изван, под тремом испред капеле Светог Николе, 
патријарх Максим (1655–1674) у саркофагу (Ђурић, Ћирковић и Кораћ 1990: 115–120, с нап. 3). Једино је архиепископ 
Јоаникије I (1272–1276), врло привржен Урошу I, кога је пратио у Хум по збацивању с престола, сахрањен у Сопоћанима, 
у наосу насупрот Урошевом саркофагу. Његов наследник Јевстатије I (1279–1286) припремио је себи гроб у Жичи, где је 
умро и сахрањен, али је касније његово тело пренето у Свете апостоле. Обликом и украсом, неки од пећких саркофага су 
упоређени с византијским саркофазима на подручју данашње Грчке (Ђурић, Ћирковић и Кораћ 1990: 117 и нап. 6). Нови-
ја истраживања, међутим, подвргла су критичком преиспитивању фунерарну функцију Светих апостола у Пећи (Марко-
вић 2009: 133–134), тј. показала су да у 13. веку они нису имали функцију маузолеја, а да је у 14. веку већина сахрана ту 
обављена на основу ктиторског права (Поповић 2013: 27–29, с нап. 4–19, 45–46).

586  Поповић 2013: 31–38, 43–46.
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располажемо ни било каквим другим надгробницима који би се поуздано могли приписати гробовима 
епископа. Налазима, пре свега делова богослужбене одеће, потврђено је да су у појединим гробовима 
сахрањени припадници топличког клира. Наведени примери из српских манастира не омогућавају ни 
извођење коначних закључака о избору места за сахрањивање епископа. Недовољна истраженост и изо-
станак археолошких података о поуздано утврђеним и испитаним гробовима који се њима могу припи-
сати, не дозвољавају ни упоредну анализу елемената гроба и гробне конструкције који чине целину с 
надгробним обележјем.

Правила, уз понеки изузетак, постоје и кад су у питању остале сахране унутар храма. Насупрот вла-
даревом гробу, уз северни зид наоса углавном се налазио гроб неког од чланова уже породице, као што, 
осим Студенице, показују и примери у Градцу и Раваници.587 Само у једном случају, у Сопоћанима, као 
што је речено, на том месту је сахрањен архиепископ Јоаникије I (1272–1276, &1296).588

У унутрашњој припрати сахрањивани су други чланови владарског дома, а по правилу и жене (изу-
зев у Дечанима), као што је случај у Студеници, Сопоћанима и Бањској.589 У Сопоћанима су истражени 
и антрополошки обрађени сви скелети из припрате цркве, када су констатовани (не рачунајући гроб 
испод фреске на којој је композиција с представом смрти краљице Ане Дандоло, уз северни зид, и гроб 
непозна тог игумана насупрот њему) остаци 18 индивидуа у 17 гробова, од којих су већином биле особе 
мушког пола, једна женског, а у два случаја се радило о деци у првим годинама живота.590 У Немањиним 
Ђурђевим ступовима у Расу, у припрати је откривено више гробова и гробница, делимично зиданих или 
укопаних у стену, прекопаваних, испуњених шутом и с лоше очуваним скелетним остацима који су у 
фрагментима били растурени у свим деловима нартекса.591 У студеничкој припрати, археолошки је 
истражено и антрополошки обрађено, уз гроб Ане – Анастасије, и више скелета из још пет гробова уз 
јужни зид, који су припадали индивидуама мушког пола (4) и деци (2).592 У Светом Ахилију, у унутра-
шњој припрати, наспрам места које се поштује као гроб Светог Ахилија је репрезентативно надгробно 

587  У Студеници, гроб Стефана Првовенчаног, чије су мошти након годину дана пренете у Жичу, био је преко пута Немањи-
ног, Вуканов гроб, покривен плочом, био је испред Немањиног саркофага, као и гроб Урошевог рано преминулог сина, в. 
Поповић 1988: 494–496, сл. 3 и 4; уп. Микић и Тодоровић 1988: 249–251, 253 (гробови 5, 6 и 10). Новијим истраживањи-
ма изнесено је другачије виђење сахрана вршених у западном травеју студеничког католикона (Поповић 2015: 64–65, 
71–73). У Градцу, насупрот двојној ктиторској гробници уз јужни зид западног травеја, налазио се, уз северни зид, сарко-
фаг над гробницом зиданом од сиге, за који је претпостављено да припада ћерки краљице Јелене и краља Уроша (Кандић 
2005: 154–155). У Раваници је насупрот претпостављеном месту гроба кнеза Лазара, у југозападном простору цркве, био 
гроб приписан његовом брату Вуку Лазаревићу (Поповић 1992: 125).

588  Поповић 1992: 64–65. Разлог за то се нашао у чињеници о блиском односу краља Уроша и његовог пријатеља и саветника 
Јоаникија. Гробница краља Уроша је ископавана 1982. године (Поповић 1992: 61–62 и нап. 9–10).

589  Поповић 1992: 105 (у Дечанима, нижи саркофаг уз краљев био је припремљен за другу жену Марију Палеологину, те би, 
уз градачку двојну гробницу, представљао редак пример заједничког гроба владарског пара). У Студеници, гроб Ане – 
Анастасије је истражен 1985. и антрополошки идентификован у југоисточном углу старе припрате, уп. Поповић 1992: 
32–34; Микић и Тодоровић 1988: 249, 252–253 (гроб 4), а гроб мајке Урошеве, краљице Ане Дандоло, у Сопоћанима је био 
уз северни зид припрате, испод сцене на којој је приказана њена смрт – то је гробница истражена 1985. године (Поповић 
1992: 66–67); у вези са идентификацијом скелета Ане Дандоло, уп. Живановић 1984: 245–246 и Микић 1986: 176, 178. У 
Бањској је давне 1915. године, у припрати откривена, између осталих, и гробница у којој је био златни прстен с двоглавим 
орлом, приписан од стране већине истраживача краљици Теодори (Вујовић и Вуковић 2016: 39–48, 50).

590  Микић 1986: 173–178 и нап. 2 (према усменом саопштењу А. Јуришић, руководиоца археолошких радова, њихово дато-
вање сеже најдубље до 13. столећа!). Претпоставља се да појаву гробова деце треба везати за њихов висок социјални ста-
тус, тј. припадност делу краљевске породице (Микић 1986: 178).

591  Дневник од 16–17. и 19. јула 1960. године (документација АЗПСВ).
592  Микић и Тодоровић 1988: 248–251 (гробови 1, 2, 3, 8 и 9). Гробница 2, са скелетом детета (?) и мушкарца, под натписом 

уклесаним на венцу сокла на јужном зиду унутрашње припрате, мало иза Анастасијиног гроба, се управо према податку 
из извора да је један син Вуканов сахрањен у Студеници, приписује Растку, у монаштву Теодосију, који би могао бити тај 
син, према стрицу назван Растко, а то је иначе и гроб у коме је нађен доњи потковани део штапа (Поповић 1988: 495 и 
нап. 23–26).
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обележје епископа моравичког Меркурија, испод фреске са сценом његовог опела.593 Дечанска при-
прата представља посебан пример кад је реч о сахрањивању јер се ту, у североисточном травеју, налази 
неколико надгробних споменика само властеле (саркофаг, две плоче с натписима и уломци три или 
више плоча, секундарно искоришћених за под).594

Спољне припрате су током времена такође добијале намену гробног места. Археолошка истражи-
вања у Студеници су показала да су све до 15. века ту сахрањивани само чланови породице, а након 
тога, по турском освајању, у наосу и спољној припрати су то право имали само најугледнији сродни-
ци.595 Монаси, па ни старешине манастира, то право нису имали, јер су истраживања такође показала 
да је с јужне стране цркве било одређено место за сахрањивање игумана. Наиме, на фасади јужног зида 
Богородичине цркве сачувана су два натписа која откривају да су ту сахрањени „први“ игуман Игњатије 
и „бивши први игуман“ Дионисије, а тај обичај је овде поштован све до краја 17. и почетка 18. века, о 
чему сведочи и надгробни натпис игумана Симеона из 1571, на истој фасади.596 У комплексу манасти-
ра Градца, један од његових игумана у 14. столећу, јеромонах Јаким, био је сахрањен у цркви, али не у 
гробној цркви краљице Јелене, већ у малој цркви Светог Николе, вероватно у зиданој гробници под 
подом, уз северни зид.597 У Сопоћанима су сачувана гробна обележја двојице игумана; уз југозападни 
угао унутрашње припрате, под подом постављеним 1954. године, нађена је плоча с делом натписа, која 
је припадала саркофагу непознатог, вероватно првог игумана манастира, будући да се налазио преко 
пута гроба ктиторове мајке Ане Дандоло.598 Гроб другог сопоћанског игумана, Герасима (који се пои-
стовећује с личношћу Гргура, најстаријег сина Вука Бранковића), био је обележен скромнијим белегом 
у виду мермерне плоче с натписом, која га датује у крај 14. и почетак 15. столећа; нађена је под дана-
шњим, а у нивоу првобитног пода у капели Светог Георгија, уз северозападни угао (над неистраженим 
гробом).599 Једином средњовековном сахраном у цркви манастира Жиче сматрана је гробница у севе-
роисточном углу првобитне припрате, поменутог архиепископа Јевстатијa I, коју је саградио за живо-
та.600 Како се сматра да одсуство гробова у овом храму има везе с чињеницом да је црква Светог Спаса 
подигнута као седиште архиепископије јер је, између осталог, служила и за крунисање владара и хиро-
тонију верских поглавара, она не може да буде пример за поређење (као донекле и Богородичина црква 
у Студеници), мада је после новијих истраживања закључено да у њој има више средњовековних сахра-
на.601 У Милешеви су испитивања у спољној припрати показала да је ту могао бити сахрањен и угледни 
анахорета, а не само члан владарске породице, тако да су у северном и западном делу овог простора 
били гробови монаха који су то право стекли још за живота, па је углавном реч о једноставним укопима 

593  Чанак-Медић 2002: 90.
594  Поповић 1989: 232–235, сл. 2–12.
595  У припрати је, испод зиданог саркофага у северозападном углу, истражена накнадно изграђена гробница од сиге и кречња-

ка, једина интактна на том простору, у којој је сахрањена старија монахиња, али не пре друге половине 15. столећа, што је 
поуздано утврђено новчићем убаченим у гроб (Јанковић 1986: 10, 14, сл. 3/6). О сахрањивању у Студеници: Радан-Јовин, 
Јанковић и Темерински 1988: 45–49, с нап. Другачија тумачења изнета су у најновијим истраживањима, уп. Поповић 
2015: 64–74, 90–93, с нап.

596  Радан-Јовин, Јанковић и Темерински 1988: 45; уп. Поповић 1988: 497–498, сл. 5 и 8, 502 и сл. 9 (гроб још једног студе-
ничког игумана с краја 13. или почетка 14. столећа, претпоставља се изван цркве, обележавала је плоча с делом натписа, 
секундарно уграђена при некој обнови у под старе припрате, Поповић Д. 1988: 498 и сл. 6).

597  Јуришић 1989: 60, уп. Кандић 2005: 167–171, 188, сл. 138–139 и 152, Т. V/7; Поповић 1992а: 57–58.
598  Јуришић 1986: 167–168.
599  Јуришић 1986: 169–172.
600  Минић 2000: 231–232 и нап. 21, сл. 7, 234. На челу архиепископије био од 1279. до 1286. године. Гробница је зидана од пет 

редова опеке везане глином, правоугаоног је облика, без поплочаног дна. Пљачкана је и секундарно искоришћена за сахра-
њивање пошто су мошти овог архиепископа пренете у Пећ убрзо после његове смрти (уп. Поповић 2013: 31–37, с нап.).

601  Поповић 2019: 375–378 (на основу цртежа фрагмената идентификована су још два саркофага с гробова на простору 
егзонартекса, приписана Јевстатију II и Сави III, који су овде сахрањени на основу ктиторског права).
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без конструкције и без надгробних обележја.602 Према другим примерима (Студеница, Милешева, 
Сопоћани, а потом и Љубостиња и Ресава) јасно је да је у егзонартексима вршено и накнадно, тј. позније 
укопавање гробова.603 Спољна припрата у Жичи је једини простор интензивно коришћен за сахрањива-
ње, али у времену кад је била ван употребе и делом у порушеном стању (17–19. век), служећи као пре-
дворје.604 Новијим истраживањима, као што сам напоменула, ипак је утврђено да је жички егзонартекс 
имао фунерарну функцију и у средњем веку, па и касније, и да су се два саркофага, чији су делови сво-
јевремено уочени и документовани, само ту могла налазити.605 У сваком случају, показало се да је 
већина сахрана у спољној припрати, али и у унутрашњој припрати и наосу Светог Николе Топличког, 
као и у Жичи, извршена управо након напуштања манастира и оштећења цркве крајем 17. века. Такође 
је установљено да у спољној припрати Светог Николе постоји гробница V, по свој прилици припремље-
на за неког топличког епископа још у средњем веку, односно пре средине 15. века, искоришћена нак-
надно за сахрану још једног топличког поглавара.

Треба истаћи да су обичне раке или зидане гробне конструкције антропоморфног облика, као што 
је гробница III из јужне куле Светог Николе, које представљају вид опонашања саркофага у које су тела 
полагана, познате и у византијској сепулкралној пракси од 10. столећа.606 Рака у облику тела, без зида-
не конструкције, усечена у старији зид под зидом северног параклиса цркве, откривена је у Давидовици, 
те може бити старија или истовремена с грађењем цркве (1281).607 Истог облика је рака гроба 32, ози-
дана и поплочана квадерима сиге, која је приписана неком члану црквеног клира и млађим гробовима 
унутар данашњег храма Светог Николе у Бањи код Прибоја.608 Таква је и рака усечена у стену у Нема-
њиним Ђурђевим ступовима у Расу, код јужног улаза у цркву, тј. у јужном вестибилу, и код неколико 
гробова ван цркве, без налаза и без претпоставке о датовању. Утврђено је, према млађем слоју живописа, 
да су ту приземља кула-звоника претворена у капеле, у време другог ктитора цркве, краља Драгутина, 
када је и улазна манастирска кула преиначена у (гробну) капелу, иако нема помена гробова у кулама.609 
Дневници са ископавања у Ђурђевим ступовима, међутим, указују на то да је у унутрашњости кула обавља-
но сахрањивање јер су у јужној откривене две гробнице, а у северној су, у два нивоа, констатована четири 
гроба усечена у стену; сви су били без налаза и већином прекопавани, али и испуњени шутом с уломци-
ма фреско-малтера, керамике, стакла, камене пластике и фрагментованим предметима који не припа-
дају мобилијару цркве, тако да нема елемената за ближе датовање гробова, мада се може закључити да 
су пљачкани и затрпани након неког већег страдања манастира, вероватно оног на крају 17. века.610 
Фреско-сликарство из прве зоне у јужној кули Ђурђевих ступова се опредељује у прву половину 13. сто-
лећа, а његов иконографски програм уз зидане гробнице у њеној унутрашњости показује, као што је 
наведено, да је већ тада приземље куле коришћено као капела. Видели смо и да је приземље јужне куле 
у Светом Николи било претворено у капелу, иако идентификација сцена на лоше очуваном и горелом 
живопису у њој није сасвим поуздана.

602  Кандић, Минић и Пејовић 1995: 12.
603  Поповић 1992: 176.
604  Минић 2000: 235.
605  Поповић 2013: 35–38, 41–43. Сматра се да она није била првобитно замишљена, већ да jе интервенцијом Јевстатија I, у 

току обнове Спасове цркве, након пустошења жичког манастира крајем 13. века, егзонартекс добио фунерарну функцију 
(Поповић 2013: 44).

606  Поповић 2007: 35 и нап. 54–55.
607  Љубинковић 1961: 113–116.
608  Бунарџић 2011: 399, 402–403, сл.1.
609  Нешковић 1984: сл. 10. Гроб с налазом, откривен испод темеља северног зида припрате, на улазу у северну кулу, се иначе 

сматра јединим показатељем да су Ђурђеви ступови подигнути на старијем култном месту (Нешковић 1984: 15 и цртеж 4).
610  Дневник ископавања (у рукопису) од 15. до 19. 7. 1960. године (документација АЗПСВ). Уп. Зечевић и Радичевић 2001: 

27–28, с нап. 31–35.
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Својевремено је М. Ћоровић-Љубинковић, према ретким прилозима у гробовима, као и према 
налазима у гробној земљи, закључила да готово сви, ако не и сви гробови у комплексу саме цркве Све-
тог Николе припадају средњем веку,611 што се показало као нетачно. Док су у наосу, јужном анексу, 
јужној и северној кули припрате нађени само гробови одраслих мушкараца из различитих периода, у 
осталим просторима било је и ретких гробова жена и само један гроб детета (гроб 14 у унутрашњем 
нартексу). Судећи по две плоче с натписима, али и по налазима из гроба 16 у унутрашњој припрати, гроб-
но место у цркви су имали и чланови угледних властеоских породица у 14. и 15. столећу. На питање 
колико је гробова било обележено надгробним плочама немам одговор, али на то да их је било више ука-
 зују белешке ранијих истраживача и путописаца, из којих се види да је све до краја 19. столећа било укуп-
но пет сачуваних, од којих неке и у поду наоса. Ти подаци индиректно говоре о очуваности пода до тог 
доба, или неког његовог дела, али ако се и прихвати да је податак о постојању тих плоча тачан, то не 
значи да су оне стајале у првобитном положају, тј. да при последњој обнови пода нису секундарно иско-
ришћене, као што то показују многи примери из српских цркава.612 С друге стране, сахрањивање углед-
них световних лица у манастирским црквама сматра се доказом да су то били нови ктитори.613 Међутим, 
они су, кад је реч о катедралним црквама, били само почасни ктитори, који нису имали стварних кти-
торских права, као што је право својине у погледу објекта.614

Како нема археолошке потврде да су се у наосу налазили гроб и плоча Вратка Чихорића, коју је по 
свој прилици наручио неко од чланова породице, и како је гробно место у цркви у то време морало бити 
обезбеђено великим приложништвом, тј. ктиторством, претпостављам да се оно односи на подизање 
параклиса уз северни зид наоса као породичне капеле. У том случају остаје нејасно где је у капели био 
његов гроб. Треба поновити да је у том простору раније забележено постојање гробнице с грубо профили-
саном каменом плочом, из које су, по ослобођењу Куршумлије и доласку Срба (1878), извађена два скеле-
та завијена у црну свилену тканину.615 Међутим, приликом копања у рушевинском слоју, у капели није 
констатована никаква гробна конструкција, али постоји мањи празан простор на коме је уцртано место 
налаза „разбијене“ плоче с једном заобљеном ивицом, у нивоу изнад гробова (уп. сл. 148). Нема инди-
ција за посвету северне капеле; ипак, како се изградња параклиса и према другим елементима смешта 
у 14. столеће (начин зидања, фреске, јама с новцем испод прага на улазу у капелу), уз примере сличне 
праксе у другим црквама, ова претпоставка се чини могућом. У том погледу, важна је паралела са слу-
чајевима сахрањивања поред епископске цркве, као права које је стицано ктиторством. Тако се сахрана 
чланова властеоске породице Војиновић седамдесетих и осамдесетих година 14. столећа, уз манастир-
ску цркву Светог Николе у Бањи Прибојској, седиште Дабарске епископије, везује за доградњу паракли-
са Успења Богородице уз припрату цркве с јужне стране.616 Друга, чини се мања могућност је да је у 

611  Ljubinković 1968: 191.
612  Ћурчић 1988: 159–160, цртежи XVII–XVIII, сл. 93–94 (претпоставља се да су некада стајале у припрати призиданој у 14. 

веку); Пејић 2009: 102–107, сл. 69–72, с нап. Под данашње цркве Светог Николе у Кончулићу, обновљене у 19. веку, која 
лежи над остацима старијег храма, сачињен је од уломака мермерних надгробних плоча из 14–15. века, с урезаним крсто-
вима, натписима и представама покојника, секундарно искоришћених (Вукадин и Минић 1980: 301–302). Далеко је 
мањи број примера надгробних плоча с натписима и именима припадника српске властеле сачуваних in situ, као што су 
дечанске плоче из припрате (Поповић 1989: 233–234, сл. 10–11).

613  Шакота 1970: 45–46; уп. Јанковић 1987: 145.
614  Троицки 1935: 93.
615  Каниц 1985: 309. Он бележи да је „по доласку Срба отворена гробница у северном параклису са два скелета“, што може 

указати на породичну гробницу. Вероватно се то односи на поменуто копање капетана Л. Чизмића под дебелим слојем 
рушевине у капели, које описује М. Ђ. Милићевић (Милићевић 1884: 358 и нап. 1). По њему, Чизмић је открио остатке 
„патоса“ од камених плоча неправилног облика и часну трпезу над њима, а на две стопе под патосом и остатке дрвета и in 
situ доње екстремитете скелета, уз констатацију да су изгледа „два лица била укопана у том параклису“, да су сачуване 
кости ногу једног скелета покривене свилом, а да је место где би требао да се налази његов „труп“ уништено ранијим пре-
копавањем.
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параклису Светог Николе био сахрањен један од топличких епископа јер су, као што је поменуто, забе-
лежени (ретки) случајеви сахрана епископа у бочним капелама (Грачаница).

Може се такође претпоставити да су неки гробови у наосу цркве Светог Николе Топличког (1–5) 
били обележени плочама у нивоу пода, судећи по прекопавању простора уз зидове, управо на месту где 
су се оне могле налазити. Показало се да ниједан од њих није био укопан пре средине 15. столећа, а 
неки су, по свему судећи, били гробови припадника топличког клира, сахрањиваних у својој катедри и 
након престанка њене функције и у добу када је Топличка епископија припојена Нишкој епархији. У 
односу на њих, гробнице зидане изједна са зидовима просторије у којој се налазе (спољне припрате и 
куле) сигурно су средњовековне. Оне у јужној кули се разликују и по начину коришћења простора за 
укопе и по гробним конструкцијама, и можда се ради о гробовима првих топличких епископа. У север-
ној кули, с друге стране, било је више укопа, а изразито много гробова било је на оба простора између 
кула и параклиса, међу којима мањи број припада средњовековном хоризонту сахрањивања.

На крају, поновићу, када је реч о сахрањивању у цркви Светог Николе, остаје нерешено и отворено 
најважније питање – чије сахране су планиране и обављене у гробници I у јужном анексу и у двема 
гробницама под сводовима ниша (под аркосолијумима) уз спољне зидове првобитног нартекса. У сва-
ком случају, њихово постојање у првобитном плану цркве несумњиво указује на то да је она заснована 
као гробна црква.

616  Пејић 2009: 105 и нап. 26, 109. Изнесена је претпоставка да су Војиновићи овде преузели право и ктиторску обавезу у 
периоду Душанове и Урошеве владавине, односно до септембра 1373. године, када је окончано владање ове породице 
страдањем Николе Алтомановића у Ужицу (Шакота 1981: 16 и нап. 62). По жељи српског велможе Николе Радоње, брата 
Вука Бранковића, у гроб под аркосолијумом у југозападном дограђеном параклису Светог Николе (изнад егзонартекса) у 
манастиру Светог Јована Претече на Маникејској гори, око 1365. године пренете су и сахрањене кости његове жене Јеле-
не, сестре деспота Угљеше, и две кћери, о чему сведочи фреско-натпис на западном зиду параклиса (Суботић и Кисас 
1975: 164, 178–179). На крају, редак пример сахрањивања властеле у посвећеном простору цркве, тј. у североисточном 
травеју припрате (потврђен in situ споменицима и ктиторском композицијом), представљају поменути дечански гробови 
Ђурђа Остоуша Пећпала (&1377), члана хумске породице Пећпал и властелина цара Душана, који је био ктитор, тј. пору-
чилац живописа у припрати Дечана, и уз њега поменуте Марине Витославе (&1374), сестричине деспота Јована Оливера, 
удате за Брајка Пећпала, као и Иваниша Алтомановића, сестрића кнеза Лазара, због чега се истиче да тај простор има 
одлике породичне капеле (Поповић 1989: 232 и нап. 51).



224

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

Археолошки налази

Од многобројних налаза прикупљених током вишегодишњих археолошких истраживања у комплексу 
манастира Светог Николе, до данас је опстао већи део. При томе, сачувана је знатнија количина мате-
ријала уписаног у теренски инвентар, који је описан и документован, од оног издвојеног у систематску 
збирку, али је према подацима из дневника очигледно да је један број предмета, пре свега уломака 
керамичких посуда, одбациван и приликом самих ископавања. Истовремено, неки од најзначајнијих 
предмета из инвентара, попут посуда погодних за реконструкцију или средњовековног новца, као и 
готово сви налази из прве године истраживања, нису до данас пронађени или сачувани.

ПРЕДМЕТИ ОД КЕРАМИКЕ

Керамичко посуђе
На већини локалитета, керамичко посуђе за свакодневну употребу у кухињи и на трпези спада у највећу 
групу налаза, било да је реч о насељу или о манастиру. Као и у другим манастирским комплексима, и у 
Светом Николи добу заснивања и најстаријој фази живота у манастиру припада веома мало покретних 
налаза. Наиме, њихова већа количина се јавља у слојевима страдања, тј. доспева у земљу у моменту кад 
су свакодневно одржавање реда и устаљени ритам живота монашке заједнице прекинути неком невољом 
– пожарима, похаром, насилним или природним рушењем или бежанијом. Керамика је сачувана углав-
ном у фрагментима, и то већим, који представљају делове оштећеног посуђа одлагане у отпадне јаме 
или ван ограђеног простора порте, односно уломке посуда затечених у простору који је урушен, као што 
је случај с материјалом из палате, или у мањим уломцима, у слојевима насипања. Ови други, уситњени 
уломци су веома присутни и на простору гробља, услед нивелација и денивелација које су углавном 
обављане у новије време, у више наврата, или уклањања шута с једног места и његовог депоновања на 
друго, као и у циљу презентације терена и сл. Појава материјала из различитих епоха у истом слоју, па 
чак и старијег у нивоу изнад млађег, уочена је управо на површинама на којима се сахрањивало, што је 
мањим делом настало због спирања с падине, а већим због поменутих новијих интервенција приликом 
уређивања порте. У сваком случају, овде анализирана грнчарија не представља стварну количину кера-
мичког посуђа коришћеног током живота у манастиру, нарочито у његовој најстаријој фази.
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На стратуме који претходе времену када је Стефан Немања засновао манастир Светог Николе у 12. 
столећу односи се мали број керамичких посуда, које представљају прилоге у гробовима из касноантич-
ког хоризонта. Поменути примерци праисторијске керамике, који илуструју најстарије трагове живота 
на овом месту, из доба неолита, нису сачувани до данас. Више не располажемо ни уломцима које је М. 
Ћоровић-Љубинковић приписала словенској грнчарији из 10–11. века и типичној бугарској керамичкој 
продукцији из 10. века. Из прва два века старије средњовековне етапе (хоризонт IV), након које је мана-
стир доживео потпуну измену у структури просторне организације, сачувана је мала количина грнчари-
је. Другој, млађој средњовековној етапи, хоризонту V (прва половина 15. века), а посебно раздобљу под 
турском окупацијом (хоризонт VI), с којим се живот у манастиру завршава, припада највећа количина 
покретних налаза откривених у свим деловима порте и у најмлађим објектима, с тим што се мора 
нагласити да у морфолошком и формалном погледу, посебно када је реч о огњишној керамици, нема 
разлике међу примерцима из 14. и 15. столећа. Како су површине с интактним слојевима биле доста 
мале, а притом и недовољно пажљиво документоване, то су додатну вредност добиле затворене целине, 
које ће бити нешто детаљније обрађене. Сачувана су и у ову анализу су уврштена 11.382 уломка грнча-
рије, од чега 9.456 припада неглеђосаној керамици (кухињској и трпезној) и, у знатно већој мери, 
последњем столећу у коме је манастир функционисао.617

617  Целих средњовековних посуда готово нема, а већином су загубљене и фрагментоване посуде које су се могле реконструи-
сати. Осим тога, већи број кеса с фрагментима грнчарије, као што сам више пута напоменула, до данас није сачуван. Из тих 
разлога је било отежано сврставање у одређене функционалне групе и онемогућена, у највећем броју случајева, типолошка 
обрада керамике на устаљен и општеприхваћен начин.

Слика 157. Керамика из 11–13. века



Из средњовековних хоризоната (IV–V) потичу типови посуда које су уобичајено биле у свакоднев-
ној употреби. У њима се храна припремала, кувала или пекла у пећи или на огњишту (лонци, зделе, 
црепуље, вршници, поклопци), коришћене су на трпези за послуживање/приношење и држање хране и 
пића на столу (бокали, крчази, зделе, тањири), а било је и већих посуда (лонци, ћупови) за дуже скла-
диштење прехрамбених производа, евентуално и за њихово транспортовање. Најбројнија је прва група, 
односно кухињска грнчарија. Већа количина уломака средњовековног кухињског посуђа сачувана је 
само на једном ограниченом простору, где су констатовани остаци зграда монашког насеља, тј. око 
зидова и објеката првобитног обзиђа западно и северозападно од цркве и у неколико затворених целина 
(огњиште 5, јама 13). Спорадични налази уломака грнчарије из 14–15. века присутни су и у другим 
деловима порте (нпр. пред улазом у цркву), такође углавном у слојевима над којима су, након првог 
страдања манастира почетком 15. столећа, започети уређење и обнова комплекса.

Стратиграфски је издвојена, а затим и сачувана веома мала количина грнчарије из прва два века 
живота у манастиру (сл. 157–158). Мањи број уломака трбуха лонаца исте песковите ситнозрне фактуре 
и начина израде на спором витлу, од којих поједини имају карактеристичан украс у виду урезане више-
струке валовнице, као и свега неколико делова обода из истих слојева могу се уврстити у производе из 
11–13. столећа, рађене по узору на старије словенско грнчарство (сл. 157/2–5, 9–12). Мањем лонцу та-
њих зидова и профилисаног обода са жлебом аналогије налазимо у примерцима из стратиграфски де-
финисаних слојева из 12. и с почетка 13. столећа на подунавским и другим локалитетима у унутрашњо-
сти Србије (сл. 157/2).618 Посебну намену имао је лонац извађен из југоисточног пандантифа, одломљен 
у пределу врата и шупљином окренут према унутрашњости зида, као један од ретких боље сачуваних 
примерака грнчарије из времена градње цркве (сл. 157/1).619 По један сличан лонац, у функцији поја-
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618  Popović 1999: kat. 261, tip II/1; Поповић и Иванишевић 1988: сл. 27; Бикић 1994: сл. 5/19–20; Манојловић-Николић 2001: 
Т. II/1–2, 4.

619  Вуловић 1953: 56; Вуловић 1956: 65.

Слика 158. Керамика из 13–14. века



чања акустике цркве, налазио се при дну осталих пандатифа.620 Подаци из дневника истраживања о 
два уломка трбуха крчага, једном, с површине јаме 8, на коме је очуван и орнамент сликан црвеном бо-
јом, и другом, из слоја југоисточно од цркве, уз сачуван фрагментовани сисак крчага с танким златастим 
премазом у виду лискунастог праха (сл. 157/7), указују на постојање ретких примера импортоване ке-
рамике из овог доба у инвентару манастирске трпезе; ова керамика је углавном заступљена у насеобин-
ским слојевима на српским локалитетима из 11–13. столећа, а честа је на тлу Бугарске, где се њена по-
јава везује за период византијске доминације у 11–12. веку и престаје после почетка 13. столећа.621

Генерално, лонцима припада највише уломака грнчарије из средњовековног раздобља. Опште 
одлике лонаца из хоризонта 13–14, али и прве половине 15. века, су разноликост у профилацији обода, 
релативно уједначена израда од добро припремљене глине с примесом ситнозрног песка, понекад и 
млевеног калцита, приближно иста дебљина зидова и печење већином у нијансама сиве и смеђе или 
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620  Таквих примера у нашим црквама има више, а реч је о посудама различитог облика и величине, са или без глеђи, углав-
ном секундарно коришћеним у функцији резонатора, уп. Bajalović-Hadži-Pešić 1981: 71–73; Ненадовић 2003: 434–443; 
Булић и Црнчевић 2010: 110–111. Више о пореклу, функцији и функционалности акустичних резонатора у средњовековној 
градитељској пракси уп. Булић и Црнчевић 2010: 103–130.

621  Бикић 1990: 63–67; Borisov 1989: 218–220 i nap. 111–119.

Слика 159. Лонци из 14–15. века



Слика 161. Глеђосани лонци из 14–15. века

мрке боје. Краси их једноставан украс, најчешће изведен урезивањем, ређе утискивањем и аплицирањем 
трака (сл. 158; 159; 160/1–9; в. сл. 93/3; 99/4; 137/1–2). У изради огњишних лонаца коришћено је ручно 
и ножно витло. Неки од њих носе трагове горења на спољној страни, а понекад су приметне и на слаге 
гарежи на унутрашњим зидовима. Такав је лонац који је, иначе, један од малобројних готово у целини 
сачуваних, али је пронађен изван манастирске порте током истраживања 1948. године (сл. 158/4), с 
аналогијама у материјалу из 13–14. века из средњовековног предграђа Београдског града.622 Ретки су 
лонци с рељефним ознакама на дну, какве се јављају на грнчарији и у позном средњем веку (сл. 160/10; 
161/1) и у првом периоду под османском влашћу, што показују и примери с других налазишта (крст у 
кругу, круг, концентрични кругови).623 Дршке лонаца су често украшене дубљим урезима у вертикал-
ном низу, редовима уреза или јамица по средини или по ивицама, па и малим дугметастим апликација-
ма (сл. 159/5, 7, 9; 161/4; в. сл. 77/2; 82/5) и троугластим јамицама изведеним радлом, која је употребља-
вана и на глеђосаним лонцима, што је редак начин украшавања у позном средњем веку (сл. 159/6, 8). 
Лонци из 13–14. столећа се технологијом израде не издвајају од многобројније грнчарије коришћене 
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622  Бјелајац 1978: 137, Т. I, тип II/24.
623  Bikić 2003: 39, tip II/7.
624  Бикић 1994: сл. 8/1–4, 23/2, 6; Минић 2000: Т. 4/10–11; Minić i Vukadin 2007: sl. 41–42; Зечевић и Радичевић 2001: сл. 

2/4–5, 3/2–4; Цуњак и Јордовић 1982: Т. IV/2–3; Минић 1980: Т. /1–5; Popović 2012: sl. 104; Пејовић 1988: сл. 31/2, 4.

Слика 160. Украс на лонцима из 14–15. века



крајем 14. и у 15. столећу (уп. сл. 158 и 159; в. сл. 82; 99/2, 4; 137/1–6), што сведочи о њиховом локал-
ном карактеру, а типолошки и од истодобних лонаца с других локалитета у Србији.624 Посебно су чести 
уломци једног типа лонца веће запремине, исте фактуре, увек украшени комбинацијом урезаних лини-
ја и рељефне траке с урезима, присутни у слојевима и затвореним целинама с краја 14. и из прве поло-
вине 15. века (в. сл. 81/9–10; 82/2), али у знатно већој количини у млађем хоризонту VI, закључно са 17. 
ве ком, о којем ће још бити речи. Један од ретких у целости сачуван лонац (в. сл. 137/1), који се квалите-
том израде донекле разликује од већине oчуваних огњишних посуда, веома је значајан за датовање 
садржаја јаме 7, у којој је нађен, укопане под зидом палате, али и подизања ове зграде; његове директ-
не аналоги је налазимо у материјалу с краја 14. и из прве половине 15. столећа, с оближњих, али и 
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Слика 162. Зделе и тањири из 14–15. века
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нешто удаљенијих налазишта – на Хисару изнад Прокупља, у Крушевцу и комплексу цркве Светог Сте-
фана у Милентији.625 Реч је о лонцу израђеном на брзом витлу, од добро прочишћене глине, уједначене 
црвене боје печења.

Од неглеђосаних здела је сачувано веома мало уломака обода, што је отежало њихову идентифика-
цију, па су стога издвојени само примерци који се могу датовати и на основу аналогија. Таквима припа-
да тип коничне зделе, присутне углавном у материјалу из 13–14, па и прве половине следећег столећа 
(сл. 162/1–4).626 Посебно је карактеристичан облик дубље коничне зделе, врло налик вршницима и по 
облику и по украсу у виду пластичне траке са зарезима у комбинацији с таласастим и водоравним 
линијама (сл. 162/1; в. сл. 93/2).

625  Кузмановић-Цветковић 1999: 193, сл. 10 (уп. Кузмановић-Цветковић 2006: 101, сл. на стр. 103); Минић 1980: 45, Т. I/2; 
незнатно мањих димензија, готово идентичан лонац потиче из гроба 2 у припрати цркве Светог Стефана у Милентији 
(АЗПСВ, инв. бр. 24_4714).

626  Minić i Vukadin 2007: sl. 46; Минић 2000: Т. 4/1–4; Вукадин 2000: Т. II/1–5, 10–11.

Слика 163. Поклопци и црепуље из 14–15. века
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Уломци приписани вршницима су дебљих зидова, са више додатака зрна калцита у глини, неравних 
површина, с аплицираним тракама, понекад с урезаним орнаментом (сл. 163/1–4; в. сл. 77/1). Поклопци 
имају коничну форму и већином пречник који одговара лонцима средње величине; често су с рељефном 
траком уз ивицу обода, а поједини примерци су украшени урезима или су, ретко, глеђосани (сл. 163/5–7; 
в. сл. 82/12). Особит и мање заступљен тип представља конични поклопац с ивицом извијеном у виду 
стопе, украшеном низом јамица, с траговима маслинастозелене глеђи (сл. 163/8). Црепуље су нешто 
више присутне у односу на вршнике; уједначене су форме и фактуре, грубе површине, од глине с крупним 
зрнима калцита и доста ликсуна, печене у смеђим и црвеним тоновима, а сачуване су углавном у виду 
ситних уломака (сл. 163/9–11; в. сл. 82/10). Врло мало се разликују од бројнијих црепуља из млађег (VI) 
хоризонта манастира, што говори да су проистекле из исте грнчарске радионице која је подмиривала 
потребе манастира за огњишном керамиком у дужем периоду. Уочљиво је да се највећа концентрација 

Слика 164. Крчази из 14–15. века
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Слика 165. Бокали из 14–15. века
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уломака црепуља налази у северном делу порте, на линији пружања првобитног обзиђа, у слоју с траго-
вима гарежи и распалог малтера, што показује да је западно од првобитне трпезарије постојао још неки 
објекат с економском функцијом (кухиња, можда и остава), вероватно дрвене конструкције уништене у 
пожару крајем 14. столећа. Генерално, сва кухињска грнчарија у Светом Николи представља кохерент-
ну целину у технолошком погледу, док се према морфолошким особинама не разликује знатније 
(можда једино по већем броју лонаца с дршкама) од познатог репертоара посуђа коришћеног у кухиња-
ма других манастира и у многим урбаним средиштима Србије током позног средњег века.

Средњовековно трпезно посуђе допуњује ову слику будући да готово свим облицима, у типолошком 
погледу и према декорацији, налазимо аналогије међу производима познатих домаћих грнчарских 
радионица, и то превасходно оних које су се развиле при регионалним центрима Моравске Србије 
(Крушевац, Сталаћ, Ново Брдо), као и у области старог Раса. Репертоар је разноврстан, те се осим једно-
бојно глазираних лонаца, на којима је глеђ нанета преко урезаног или орнамента сликаног енгобом (в. 
сл. 161/3–5), посебном декоративношћу одликују бокали и крчази, међу којима је и мали број посуда 
без украса или скромно украшених само урезима (сл. 164/1, 4, 5, 7; 165/4, 6). Од крчага су углавном 
сачувани делови обода различитих профилација, с дршком украшеном урезима или дугметастим апли-
кацијама, ређе карактеристични изливници у виду сиска (сл. 164).627 Најлуксузнији примерци бокала 
и крчага декорисани су у техници сликања или колоритног зграфита (сл. 165/1–3; 166/1–6, 8–13).

За једнобојну глеђосану керамику треба истаћи да код свих облика преовлађује тањи премаз масли-
настозелене глеђи нанет на површину суда (в. сл. 99/1; 159/6; 161/1–4), ређе у дебелом слоју, и то на 
већим судовима или неким типовима крчага (сл. 166/9; в. сл. 159/13). Поједини типови су дуго трајали 
и били су присутни и у млађој етапи живота манастира (хоризонт VI), што је приметно управо код 
не ких облика глеђосаног посуђа. Тако је, нпр., тип лонца издуженог тела, мање или више усправног 
обода са задебљањем по средини и различито обликоване ивице, некад с премазом маслинастозелене 
глеђи на целој површини суда или преко орнамента сликаног енгобом у горњем делу, заступљен у мате-
ријалу и слојевима из 14–15, спорадично и из 16. столећа (в. сл. 99/1; 161/5; 168/1, 4), а то потврђују 
студенички и други аналогни примери;628 од 16. века се јавља чешће у варијанти са истим украсом, али 
с глеђи само на горњем делу судова, који су сада тањих зидова и бољег печења (в. сл. 136/9). Слична је 
ситуација и с типом дубоке коничне зделе, изнутра глазиране у целости, а споља само у горњем делу, 
која је стратиграфски констатована у слојевима из 16–17, али и 15. столећа (над паљевином и подови-
ма просторија палате, али и у јамама 4 и 5; в. сл. 72/1; 136/12–13). Овај тип зделе је и на другим лока-
литетима констатован у хоризонтима из 15.629 и 16–17. века,630 али је уочљиво да његову појаву треба 
везати за радионице у области старе Рашке (нема га, нпр., у материјалу из Сталаћа ни с Новог Брда).

Мањи број уломака припада крчазима и бокалима глеђосаним на исти начин као поменути лонци 
– танким премазом маслинастозелене глеђи на целој површини посуде; испод глеђи се појављује лине-
арни орнамент изведен енгобом, нанет четкицом на дршку и дуж водоравно урезаних линија на раме-
ну, некад у комбинацији с тачкама (пегама), тако да ове посуде вероватно потичу из исте радионице (в. 
сл. 137/8; 164/8), можда неке новобрдске, будући да су познате читаве серије грнчарских производа 
декорисаних на исти начин, откривених током истраживања некрополе саборне цркве у Новом Брду.631 
Стара византијска техника сликања белом енгобом, распрострањена од 12. столећа и широко присутна 

627  Типови крчага са сиском су заступљени у позносредњовековном материјалу на више локалитета – у Сталаћком и Смеде-
ревском граду, манастирима Ђурђеви ступови, Градац, Нова Павлица и Студеница (Minić i Vukadin 2007: 87–88, s nap. 
200, sl. 58, 59/1–3; Поповић 2015: сл. 123/7, 12).

628  Пејовић 1988: кат. 70, 111–112; Popović 2012: кат. 2.
629  Popović 2012: kat. 65; Бикић 1994: сл. 25/2; Јуришић 1989: сл. 36; Цуњак 1998: Т. XLI/5.
630  Bikić 2003: tip I/2; Поповић и Бикић 2004: кат. 72.
631  Ћоровић-Љубинковић 1962: 177, Т. II/1; VI/1, 2, 4; VII/1, 3, 5; уп. Зечевић 2017: 286–287.
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Слика 166. Крчази из 14–15. века, украшени сликањем и зграфито техником
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на керамици у земљама византијског културног круга у 13–14. веку (на територији Србије, Бугарске, 
Румуније, Грчке), наиме, постала је једна од омиљених у српској продукцији у 14–15. веку.632 У Светом 
Николи, на тај начин су украшени лонци различитих профилација, који се могу стратиграфски опреде-
лити у период 14. и 15, али су евидентно коришћени и током наредног столећа, што показују и примери 
на другим налазиштима.633 Група посуда сликаних енгобом, при чему линије творе укрштене и мрежа-
сте орнаменте, према расположивом материјалу и документацији нађена је само на једном месту, у 
испуни бунара, и представља недефинисану целину будући да није сачувана.

За сликање је коришћен и зелени пигмент. Треба издвојити појаву линеарног мотива сликаног 
јасном зеленом бојом на дебелом слоју беличастог премаза, у Светом Николи присутну на тањирима, 
која није честа на средњовековној керамици (в. сл. 162/6–8).634 Чешће је сликање трака зелене боје на 
светлој позадини, примењено на крчазима углавном истог типа (сл. 166/10, 11, 13). Комбинацијом 
усправних трака енгобе и зелене глеђи био је декорисан загубљени крчаг из јаме 7 уз зид палате, чију 
аналогију налазимо међу посудама у Новом Брду, где је то једна од карактеристичних техника украша-
вања стоног посуђа, као и глазирање у више боја (зелена, мрка и окер), при чему је орнамент нанет 
немарно или је сливен, што се такође јавља у Светом Николи (в. сл. 162/9; 166/12).635

Већина стоног посуђа украшеног зграфито техником стратиграфски припада слоју којим је затворен 
старији хоризонт (IV) живота манастира, односно продукцији с краја 14. века; међутим, реч је о посу-
дама које су у подједнакој мери коришћене и израђиване и током прве половине 15. столећа (хоризонт 
V). То су препознатљиви и познати типови крчага, бокала, здела и тањира. Међу њима се може правити 
разлика само у начину украшавања будући да су истог квалитета – рађени су на ножном витлу, од добро 
пречишћене земље, углавном с додатком ситног песка и мало лискуна, и печени на вишим температу-
рама, па преовлађује црвена боја, по чему се, у начелу, разликују од кухињске грнчарије. Уломци посу-
ђа украшеног зграфито техником у слоју над остацима темеља обзиђа на простору између две велике 
камене зграде западно и северно од цркве – млађе трпезарије и палате, у сондама I и I1–I2/1970, где 
није било гробова и укопа који би пореметили стратиграфију, имају посебну важност за датовање фазе 
велике обнове у 15. столеће. Њима припадају делови већег крчага, чији се облик може реконструисати, 
с орнаментом у виду концентричних кругова на дршци, испод које је, на трбуху, медаљон са спиралама 
(сл. 167/4). Значајно је да је у слоју с горелом грнчаријом, уз саме зидове палате, који је уједно и најду-
бљи културни слој на овом простору, изнад здравице нађен и уломак друге посуде са истим мотивом 
концентричних кругова (сл. 167/1), као и источније, на линији северног обзиђа и објеката горелих у 
пожару (сл. 167/2–3). У сваком случају, услови налаза зграфито керамике у слојевима на површини међу 
зградама указују на то да простор између зидова обзиђа и палате није био коришћен сигурно пре краја 
13, а вероватно ни пре краја 14. столећа, судећи и по садржају две отпадне јаме (5а и 7) уз зидове палате 
(в. сл. 100; 136/1; 137).

На свим зграфито посудама коришћена је жута и зелена глеђ у различитим тоновима, док су урези 
наглашени мрком бојом. Тако украшени бокали нарочито су карактеристични за сталаћко стоно посу-
ђе, поуздано датовано у 14. столеће, иако се мотив концентричног круга јавља на посудама различитог 
облика већ од краја 13. столећа.636 На исти начин је декорисана тракаста дршка бокала с монограмом, 
из налаза око пирга у манастирском комплексу Светог Ахилија у Ариљу, која представља и директну 
аналогију нашем примерку, или велики лонац из Ђурђевих ступова.637 Од осталих типичних зграфито 

632  Ćorović-Ljubinković 1974: 27–36; Minić i Vukadin 2007: 83 i nap. 191–195.
633  Bikić 2003: 102–103, sl. 3.
634  Bikić 2012: sl. 2/1–7.
635  Ћоровић-Љубинковић 1962: T. III/3, VI/4.
636  Minić i Vukadin 2007: 79 i sl. 74, 87–88 i sl. 59–60, s nap; Зечевић 2003: 92–96.
637  Цуњак и Јордовић 1982: 239–240, сл. 9 (уп. Чанак-Медић 2002: 154, сл. 132); Зечевић и Радичевић 2001: 52, сл. 17.
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орнамената, познатих с многих примера из других манастирских целина или насеља, посебно се издва-
јају мотиви који су углавном нашли примену на крчазима и бокалима – медаљон с розетом или спирала-
ма, тзв. ружа ветрова, у различитим стилизацијама (сл. 165/1–2; 167/9–14),638 затим комбинација правих 
и изломљених линија наглашених употребом глеђи различите боје, махом зелене и смеђе (в. сл. 99/3; 
137/7; 166/1–2; 167/6–7),639 и мрежаста шрафура, често примењена на истим посудама (сл. 166/3–4; 
167/5), или спирални завијуци (сл. 167/15).640 Ређе су заступљени и други мотиви, попут реалистично 
приказаног листа (сл. 167/8) или изузетно маштовите и сложене комбинације линеарних и тачкастих 
орнамената који густо покривају горњу површину крчага (или бокала) из јаме 5а (в. сл. 136/1), који има 

638  Пејовић 1988: кат. 33, 52; Јуришић 1989: сл. 40; Јуришић 1983: Т. II/1, IV/1, V/2, VIII/1; Зечевић и Радичевић 2001: сл. 20/1, 
22–25; Љубинковић 1970: Т. VI/3; Минић 2000: Т. I/1; Minić i Vukadin 2007: sl. 55/1–4, 58/2, 3, 5, 59/3–4, 11, 14–15, 60/8–9; 
Минић 1980: Т. II/2–3; Popović 2012: 128–129, kat. 85–86; Bikić 2012: sl. 5–6, 7/8–9.

639  Пејовић 1988: кат. 41; Popović 2012: 128–129, kat. 83, 88; Јуришић 1989: сл. 39; Јуришић 1983: сл. 2; Јуришић 1991: сл. 70. 
Из инвентара керамике пронађене у комплексу цркве Светог Стефана у Милентији код Бруса потиче више тако украшених 
фрагмената (АЗПСВ, необјављено).

640  Пејовић 1988: кат. 52; Minić i Vukadin 2007: sl. 54/1, 59/8–9, 12; Минић 1980: Т. II/5. Исти мотив заступљен је и на улом-
цима керамике пронађене у Милентији (АЗПСВ, необјављено).

Слика 167. Зграфито орнаменти на уломцима керамичких посуда из 14–15. века 
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аналогије у готово идентично украшеним посудама из манастира у области Раса (Градац, Сопоћани, 
Ђурђеви ступови).641 Паралеле у облику и украсу постоје и међу зделама из овог доба с поменутих 
ло калитета, мада у Светом Николи нема уломака раних зграфито здела, које су иначе ретке и у другим 
српским манастирима, а нешто су чешће у већим насељима дуж путева.642 Наиме, посудама са зграфи-
то украсом, којих има у материјалу с подручја Раса, а забележене су и овде, припадају и зделе с аплици-
раном водоравно постављеном плочастом дршком полукружног или троугаоног облика, зелено глеђо-
сане, без или такође с мотивом концентричног круга; од њих су евидентирани ободи три зделе, 
откривени у различитим слојевима и целинама у порти Светог Николе, од којих један има зграфито 
украс на дршци (в. сл. 162/5).643 Углавном су налажене приликом истраживања манастирских ком-
плекса (Петрова црква, Ђурђеви ступови, Сопоћани, Градац, Нова Павлица, Студеница и удаљенија 
Раваница), те је претпостављена њихова превасходна употреба у култу, али се свакако може рачунати и 
с коришћењем посуда овог облика на трпезама у насељима, судећи по примерцима откривеним током 
ископавања сталаћког Малог града и два профана објекта у Магличком замку.644 Датоване су у период 
од краја 13. до у 15. столеће, а мотив концентричног круга је далеко највише заступљен у њиховој деко-
рацији.645 Јединствена по украсу у грнчарији из Светог Николе је мања калотаста глеђосана здела, од 
које је очуван обод с фризом у виду стилизоване лозице на унутрашњој страни, изведен зграфито техни-
ком (в. сл. 162/10); такав фриз спада у најлепше и најзаступљеније украсне мотиве на различитим 
ти повима здела, крчага и бокала с наших градских и манастирских трпеза крајем 14. и почетком 15. 
века, као и с бугарских из доба Другог бугарског царства, што указује на исти усвојени образац и исхо-
диште на тлу Византије.646 И бокалима тролисног отвора и са зграфито мотивима из Светог Николе, 
ти полошки најближе паралеле налазе се у једном типу сликаних бокала из Сталаћа, у зграфито украше-
ном бокалу из Маглича и појединим студеничким примерцима;647 с друге стране, већина крчага при-
пада типу с вертикалним ободом и мањим реципијентом, какав је заступљенији међу трпезном грнча-
ријом у старој Рашкој области. По украсу изведеном чешљем, у виду наизменичних низова водоравних 
и таласастих линија, особен тип представља жуто глеђосан крчаг нађен у више примерака, и то у виду 
уломака груписаних у једном делу јужне порте, око остатака малтерних површина неких објеката (в. 
сл. 166/7); идентични крчази, типолошки и према декорацији, су иначе веома присутни у новобрдској 
керамичкој продукцији.648

Овај реперотар посуђа из средњовековних хоризоната IV–V у Светом Николи допуњавају и нешто 
ређи облици, као што су буклије, идентификоване на основу уломака њихових карактеристичних дело-
ва. Наиме, препознати су фрагменти реципијента буклије са зграфито украсом (в. сл. 173/1), откривени 
уз зид 1 палате, у слоју под поплочањем трема, с другим уломцима позносредњовековне грнчарије, као 
и стопе две буклије пронађене у стратиграфски поремећеним слојевима у југоисточном делу порте, с 

641  Јуришић 1983: Т. VI–VII и сл. 3; Зечевић и Радичевић 2001: сл. 30.
642  Потпуно, наиме, недостају луксузне зделе из 12–14. столећа, увезене или рађене по узору на производе из византијских 

радионичких центара, какве су нађене у неким другим манастирима (додуше у малом броју) и насељима у Србији, а 
посебно често на локалитетима у суседној Бугарској (уп. Bajalović-Hadži-Pešić 1981: 111–123; Бајаловић-Хаџи-Пешић 
1997: 146–151, сл. 3–4; Бикић 2015: 338–342, с нап., сл. 1–4, 6; Чангова 1962: 25–33).

643  Теренски инвентар 24/72 (у земљи гроба 255, квадрат Ј11). Друга, зелено глеђосана дршка (теренски инвентар 141/68) 
нађена је под темељима нове капеле. Велика дршка троугаоног облика и валовите ивице, постављена испод обода зделе, у 
целини глеђосана маслинастозелено, нађена је у насипном слоју изнад остатака првобитне трпезарије (теренски инвен-
тар 466/77).

644  Minić i Vukadin 2007: sl. 51/1–4, kat. 37; Popović 2012: 163, kat. 66–67, sl. 82 i 106.
645  Зечевић 2003: 81–88, Т. IX.
646  Minić i Vukadin 2007: sl. 50/4–5, 54. Идентичан украс појављује се на здели из комплекса цркве Светог Стефана у Милен-

тији код Бруса (АЗПСВ, необјављено); Георгиева 1974: 91, обр. 65.
647  Minić i Vukadin 2007: sl. 57 (tip VIII/10); Popović 2012: kat. 88; Бикић 2015: сл. 13/4.
648  АЗПСВ (инв. бр. 24_3522, 3577 итд.; идентична дршка 24_3778, необјављено).
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Слика 168. Лонци из 15–17. столећа
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беличастим гушћим премазом вероватно на већем делу површине посуда, преко кога је сликано зеле-
ном бојом, можда и урезан неки мотив особен за овај облик суда, а потом је нанет танак слој жутозелене 
глазуре (в. сл. 173/2); стопе су украшене на начин и с колоритом који одликује примерке из овог хори-
зонта. Исти манир декорисања, немарним сливањем зелене и смеђе боје преко дебљег белог премаза на 
спољашњој, као и испод обода на унутрашњој страни, примењен је и на посуди широког отвора, налик 
крчагу, али можда с две дршке (?), која потиче из слојева с помешаним материјалом у јужном делу 
порте (в. сл. 173/3). Како сликаном керамиком, у правом смислу, треба сматрати једино ону код које се 
користи четкица, уситњеност уломака у Светом Николи, као и на другим локалитетима,649 не дозвоља-
ва њено јасно разграничење од посуда украшених техником колоритног зграфита, на којима такође има 
сликаних детаља.

Из хоризонта VI потиче знатно већа количина сачуваног керамичког посуђа, заправо све посуде 
које се типолошки и стратиграфски могу поуздано определити у 16–17. столеће, тј. у период под осман-
ском влашћу, који је значио почетак живота у измењеним политичким, друштвено-социјалним, адми-
нистративно-територијалним, верским и културним приликама. Ипак, нове околности нису драматич-
но утицале на облике и особине грнчарских производа, пре свега оних за свакодневну употребу, јер се 
ослањају непосредно на продукцију која је постојала на подручју Србије у раздобљу позног средњег 
века. Они понављају форме познате из претходног столећа и, као што је већ уочено, с једне стране су у 
блиској вези с домаћим средњовековним керамичким наслеђем, и по морфолошким и по техноло-
шким карактеристикама, док с друге имају особине керамике из широког круга оријенталне занатске 
уметности, које се уочавају најпре у неким елементима стила, омиљеним формама и серијској произ-
водњи.650 Керамика пронађена у Светом Николи, у слојевима и целинама који поуздано припадају 
овом добу, нарочито у погледу репертоара облика показује сличност с познатом истодобном грнчаријом 
из других манастира, а количином и разноликошћу типова представља знатно већу групу у односу на 
средњовековну. Без улажења у комплетан приказ типологије облика, овде ће бити представљени неки 
типови посуда који пружају општу слику ове продукције. Налази из јама, у којима су и сачувани највећи 
комади посуда, готово у целини приказују особеност керамике из овог доба, а то је серијска производ-
ња, која је условила уједначеност облика и начина израде (ножно витло, добро печење већином у црве-
ним тоновима, глина готово без примеса код највећег броја посуда, уједначене нијансе зелене, мрке и 
окер глеђи). Генерално, заступљени су готово сви облици посуда (односно групе одређене намене) који 
су познати преко налаза из познијих хоризоната других манастирских комплекса, а пре свега из поу-
здано издвојених стратиграфских целина из 16–17. века; то је потврђено пре свега материјалом из сло-
јева рушења регистрованих унутар свих просторија палате у комплексу манастира Светог Николе.651

У групи огњишне керамике су уобичајено најбројнији лонци, већином сачувани у ситнијим уломци-
ма обода и других делова, недовољним за детаљнија разматрања о њиховој профилацији или величини 
(сл. 168/1–10). Издвојићу две типолошки различите групе лонаца, којима се могу потврдити ретки са-
чувани подаци из извора који показују да су манастири у својој економији имали и израду керамике.652 
Реч је о већој количини производа истог квалитета, облика и начина израде, на основу којих се може 
говорити управо о серијској производњи за потребе манастира. То је, најпре, поменути тип лонца, од 

649  Bikić 2012: 247. Сликање белом бојом (размућена бела глина у води, углавном коришћена као подлога за глазуру у боји, 
називана слип, премаз, енгоба/ангоба), у гушћој варијанти, након чега је нанета глазура у боји, у различитим техникама 
је стил украшавања омиљен и у продукцији из османског периода (Bikić 2003: 130–132).

650  Bikić 2003: 95–105, 116 i dalje.
651  Керамички материјал из овог доба није био предмет посебног интересовања археолога. Иако је налажен на (истим истра-

живаним) средњовековним локалитетима (као што су, нпр., манастирски комплекси Петрове цркве, Сопоћана, Градца, 
Нове Павлице), често су изостали анализа и приказ његовог археолошког контекста како би се могао типолошки развр-
стати и јасно одвојити од средњовековног (као што је случај у Студеници и Милешеви).

652  Bajalović-Hadži-Pešić 1981: 9–17, s nap.
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истраживача означен као „словенски тип“ због специфичне фактуре и украса у виду комбинације ути-
снутих водоравних и таласастих линија и пластичне траке с јамицама на већем делу суда, који се стра-
тиграфски може испратити у целинама од краја 14. до краја 16. века: у слојевима над и под горелом 
гредом (темељачом) првобитне трпезарије (в. сл. 82/2), у јами 5 (в. сл. 136/4; сл. 169/4), на огњиштима 
4 (сл. 169/2) и 5 (в. сл. 93/3), тј. у слојевима с другим материјалом из 14–15. (у цркви: сл. 169/1; у север-
ном делу порте: сл. 169/7–12; на јужном обзиђу: сл. 169/5) и 16. века (сл. 169/3, 6; в. сл. 81/9–10). Тако 
украшени кухињски лонци јављају се на многим налазиштима с територије српске државе, у хоризон-
тима из 13–15. века, као и у нешто познијој грађи из 16. столећа, тако да се може претпоставити да при-
падају различитим локалним производним круговима, као што је случај с куршумлијским примерци-
ма.653 Да је реч о локалном производу потврђује и већа количина црепуља исте фактуре, од глине с 
пуно крупног песка и зрна калцита, а пре свега лискуна, печених у истим црвенкастосмеђим тоновима, 
храпаве површине и различитих пречника (сл. 170/6–10; в. сл. 40/1–3), као и ређе заступљени вршни-
ци, међу којима има и глеђосаних (сл. 170/1–2; в. сл. 40/4). Други тип лонца који је масовно израђиван 

653  Цуњак и Јордовић 1982: T. I/1, II/3; Зечевић и Радичевић 2001: сл. 4/1–5; Јуришић 1989: сл. 29; Јуришић 1991: сл. 60; 
Минић 1984: Т. I/1–2; Popović 1978: fig. 3; Калић и Поповић 1986: 144, сл. 28/2; Бикић 1994: сл. 24/6; Minić i Vukadin 
2007: 63, sl. 44/1; Поповић 1995–1996: сл. 6 и 17, итд.

Слика 169. Тип лонца локалне продукције (крај 14. – 17. век)
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Слика 170. Вршници и црепуље из 16–17. века
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припада углавном овој, млађој фази манастира (16–17. столећу), а реч је посудама с једном дршком, 
најчешће веће запремине, танких звонких зидова и изразито црвеног уједначеног печења, с једностав-
ним линеарним украсом или „пегама“ белог пигмента, нанетим потезима четкице на рамену и унутар 
обода, са или без глеђи на горњем делу. Такво сликање енгобом или гушћим беличастим пигментом, 
дакле, примењено је на сличан начин као и на лонцима из позносредњовековних хоризоната. Лонце 
ове групе одликује већа разноврсност у профилацији обода (в. сл. 124/2–6; 125/11; 131/3–4; 40/18, 19, 
22), а на исти начин су украшене и истовремене посуде веће запремине, лонци-ћупови за чување и 
складиштење хране (в. сл. 127/7, 10) и бокали (в. сл. 127/6).

Типолошком разноврсношћу се посебно истичу зделе, коничних, калотастих и биконичних облика, 
дубље или плиће, на ниској или високој коничној стопи, ретко равног дна, већином глеђосане или укра-
шене сливањем глеђи или енгобе, ређе сликањем у више боја, а приметно је потпуно одсуство здела деко-
рисаних у техници колоритног зграфита (сл. 171/1–12, 16–17). Рађене су углавном од добро пречишће-
не земље, црвене боје печења, у различитим нијансама. Присутне су и у садржајима јама и огњишта (в. 

Слика 171. Типови и украси здела и тањира из 15–17. века 
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Слика 172. Крчази и бокали из 16–17. столећа 

сл. 40/5–8; 135/1–3; 136/10–13), у нивоима становања или насипима из хоризонта VI (в. сл. 81/12; 
106/7; 114/7–10; 147/1–2), у рушевинским и нивелирајућим слојевима најмлађих зграда (в. сл. 109/1–7, 
10–11; 124/14, 15; 127/2; 131/1–2), као и у површинским слојевима у порти. Паралеле за већину типова 
налазимо у издвојеним целинама из 16–17. столећа с Београдске тврђаве и из Крушевца,654 у материја-
лу из Маглича и Смедеревске тврђаве,655 али и из познијих хоризоната других средњовековних српских 
манастира.656 У мањем броју су заступљени тањири, који се због уситњености уломака нису увек могли 
раздвојити од здела (в. сл. 109/8–9; 114/5–6; 127/5; 131/8; 171/14–15). По разноликости, за зделама сле-
де крчази, судећи по сачуваним горњим деловима посуда, којима аналогије такође налазимо на поме-
нутим локалитетима (сл. 172/1–17; в. сл. 40/9; 125/5–8; 127/8–9; 130/6).
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Међу малобројније облике посуда из овог хоризонта, већином поуздано стратиграфски опредељене у 
16–17. век, спадају дубоке зделе равног дна, изнутра глеђосане (сл. 173/4), посуде с дршком, на ножица-
ма (сл. 173/5), лонац с једном дршком, тракастог обода и с густо урезаним линијама на трбуху (сл. 173/6), 
нешто чешћи тип лонаца-ћупова (сл. 173/7–8; в. сл. 131/6), ђевђири/цедиљке (в. сл. 131/7, 10), као и кот-
лајке и тестије особених облика и украса, знатно присутније у новијој етнографској грађи (сл. 173/9–10).657 
С неколико примерака је заступљен облик калотастог поклопца, вероватно за неку врсту чиније, и то у 
две варијанте: скромнија, без глеђи и украса, и лукусузнија, представљена уломком од мајолике са сме-
ђим сликаним орнаментом (сл. 173/11–12). Сасвим изузетну појаву представља готово у целости сачу-
ван тањир из продукције тзв. сиво глачане (метализиране) османске керамике (сл. 173/13),658 као ре-
дак пример увозне грнчарије, уз још неколико веома ситних уломака мајолике са сликаним плавим и 
окер орнаментима.

Остали предмети од керамике
Малобројнијим групама израђевина од печене земље које су коришћене у свакодневном животу житеља 
манастира Светог Николе припада техничка/грађевинска (пећњаци, акустични лонци) и култна кера-
мика, као и неки предмети из кућног, тј. црквеног мобилијара и за личну употребу (свећњаци, луле, же-
тон, пршљенци, тегови).

У тзв. грађевинску керамику спадају пећњаци, односно лончићи у конструкцији зидане пећи, који су 
забележени на многим локалитетима из позног средњег века и раног турског раздобља (сл. 174/1–15). 
Углавном је у базу, тј. ложиште пећи уграђивано више пећњака различитог облика, или истог облика у 
више величина, док су на врху стајали украсни завршни пећњаци, који су у Светом Николи малобројни 
(сл. 174/1–2). Пећњаци оба заступљена типа су изнутра зелено глеђосани. Уломци ређе варијанте првог 
типа, у облику лончића с попречним ребром, код кога је спољна површина горњег конуса украшена ка-
нелурама, налажени су само у палати, у слојевима деструкције над подовима просторија Б и Ц (сл. 
174/3–4). Његова типичнија варијанта (без канелура) јавља се у много већем броју примерака, и то углав-
ном у слоју деструкције у истим просторијама ове репрезентативне грађевине (сл. 174/5, 6, 7, 8) или у 
шуту изван њених зидова, између подова у просторији Б (сл. 174/9), али и у јами 1 у млађој трпезарији, 
као и у рову за темељ западног зида између кула припрате, односно у слојевима наноса којима су врше-
не нивелације, тј. уређење порте у последњем периоду живота манастира (сл. 174/10, 11, 12). Реч је о 
коничним лончићима различите висине и с варијацијама у профилацији обода који може имати жле-
бове на горњој површини, израђеним од глине с примесом песка, претежно црвене боје печења; њихова 
појава у конструкцији пећи у две репрезентативне камене грађевине стратиграфски је посведочена у 16, 
а посебно током 17. столећа. Други тип, малобројан, заступљен је уломцима лончића уског равног обода 
и дубљег коничног тела, са изразитим траговима витла на унутрашњој површини; нађени су у јами 11, на 
плочнику уз зид 1–1б у палати и изнад малтерне површине у квадрату И7, што их стратиграфски такође 
сврстава у налазе из хоризонта VI  (сл. 174/13–15).659

654  Bikić 2003: tip I/1–34; Марјановић-Вујовић 1973: сл. 20, Т. I–II; Минић 1979: сл. 5/3–6.
655  Popović 2012: kat. 73, 76–78; Цуњак 1998: T. XL–XLII.
656  Јуришић 1991: сл. 83; Зечевић и Радичевић 2001: сл. 6–11, 12/4, 13/2–7; Пејовић 1988: сл. 72–73; Љубинковић 1970: Т. 

VIII/5, XVIII/1; Кандић, Минић и Пејовић 1995: кат. 47–53.
657  Већина типова ових посуда има аналогије у материјалу из 16–17. столећа с Београдске тврђаве (уп. Bikić 2003: tipovi I/13, 

II/6, II/26, 28, X/1, 3).
658  Реч је о скупини посуда од одлично пречишћене земље, глатких зидова и основне сиве боје печења, често с украсом 

распоређеним у зонама, као на нашем тањиру, најбоље илустрованој примерцима крчага и поклопаца-запушача (уп. Bikić 
2003: 145–150, sl. 32).

659  Највећи број пећњака потиче из просторије Ц, око 20 лончића, и то њих пет из слоја између подова. Међу њима је било и 
целих примерака, који су у међувремену загубљени, као и пећњаци из јаме 1, у згради млађе трпезарије.
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Осим поменутих здела с водоравним дршкама, ретким керамичким посудама које су могле бити 
коришћене у култу и чије представе налазимо у фреско-сликарству, у сценама причешћа, крштења и 
сл., припада чаша на виткој нози, у облику путира, зелено глеђосана (в. сл. 40/15). Слична је примерци-
ма од метала, али постоје и керамички путири који потврђују примену оваквих глеђосаних пехара у 
13–14. столећу.660 У мноштву уломака грнчарије, данас загубљене, у јами 11, скупа с поменутим пути-
ром, нађен је и део ребрасто профилисане стопе свећњака израђеног на исти начин – на витлу, са зеле-
ном глеђи преко белог премаза (в. сл. 40/14). Глеђ, такође зелене боје, задржала се изнад слоја енгобе 
на стопи свећњака украшеној јамицама, нађеној у просторији Ц у палати (в. сл. 125/2), а у непосредној 
близини, у насипним слојевима с помешаним материјалом, међу којим је било и доста комада згуре, 
налазили су се делови још два глеђосана свећњака (сл. 174/16–17). Слични свећњаци из 16–17. века по-
знати су из градских средина и манастира.661

Из хоризонта VI потичу готово све до данас сачуване керамичке луле, укупно девет, које се међу-
собно разликују према врсти обода, дужини чибука и облику реципијента (сл. 175/2–10). Само једна је 
откривена у слоју насипа образованом над остацима горелог објекта са апсидом, тј. првобитне трпеза-
рије, по свој прилици прекопаваном будући да са истог места потиче разнолик материјал, међу којим је 

660  Глеђосани путир за вино сличног облика, али шире стопе, који је служио за причешће, нађен је у апсиди параклиса Свете 
Тројице у Хиландару, из 13. века, као и у цркви Светог Димитрија у Солуну (Bajalović-Hadži-Pešić 1981: 67 i nap. 102–103, 
sl. 66, T. XXV/1). Такве чаше су приказане у сценама причешћа апостола из Леснова и Грачанице, 14. век (Bajalović-Hadži-
Pešić 1981: sl. 28–29).

661  Bikić 2003: 85–87, tip XV/1/2; 105, s nap. 104, sl. 4.

Слика 173. Ређи облици керамичког посуђа из хоризоната V (1–3) и VI (4–13)
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било стакла и зграфито керамике из 15. века, али и грнчарије из 16–17. века; овај примерак би стога тре-
бало приписати најстаријим налазима ове врсте, можда и првим деценијама 17. века (сл. 175/1).662 Две 
луле потичу из затворене целине пошто су нађене у слоју испод плоча млађег пода просторије Ц у пала-
ти (сл. 175/2–3), што горњу границу њихове употребе смешта у сам крај 16. или вероватније на почетак 
17. века, док откриће у рушевинском слоју, у улазној просторији палате, једну лулу опредељује у налазе 

662  Студијска збирка 343а (1976). Од овог броја сачуваних лула, четири су уведене у теренски инвентар (сл. 175/2, 7, 9, 10). У 
пописима студијске збирке пронашла сам помен још шест лула, углавном из површинских слојева, које су данас загубљене.

Слика 174. Пећњаци и свећњаци из 16–17. века (хоризонт VI): вршни пећњаци (1–2); пећњаци, тип 1, 
варијанта 1 (3–4), тип 1, варијанта 2 (5–12), тип 2 (13–15); свећњаци (16–17)
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Слика 175. Керамичке луле (1–10) и жетон (11)
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старије од краја 17. века (сл. 175/4). За све остале примерке нема поузданих стратиграфских података 
и само се оквирно могу датовати у млађи хоризонт (VI) манастира, мада не треба искључити могућност 
да су неки познији од краја 17. столећа.

Међу предметима израђеним од керамике је и усамљен површински налаз мање кружне плочице 
– жетона, направљеног од секундарно обликованог уломка глеђосане посуде (сл. 175/11).663 Жетони у 
виду кружних керамичких плочица били су нарочито популарни у античком добу, а коришћени су за 
неку врсту друштвене игре на табли, тако да се могу наћи у насељима, утврђењима, али и у гробови-
ма.664 Треба, међутим, напоменути да су такве плочице, било да су кројене од рециклираног керамич-
ког материјала (с перфорацијом или без ње) или су обликоване наменски (са или без украса), појава 
која се може пратити од неолита до позног средњег века, да их има на целој територији данашње Србије, 
али и да се њихова намена врло различито тумачи.665

Керамички пршљенци за вретена су веома ретки у материјалу из Светог Николе Топличког (в. 
186/10–12). Коришћени су у кућној радиности, уз друге предмете за обраду коже, шивење и ткање (в. 
сл. 186/1–9). Различитих облика, боје и фактуре, и релативно чести археолошки налази, они су дуго 
трајали и у неизмењеним облицима могу да се прате од праисторије до касног средњег века. Биконични 
пршљенак нађен је у нивоу изгорелих греда бондручне зграде – првобитне трпезарије, у слоју с матери-
јалом с краја 14. и почетка 15. века (в. сл. 186/10).666 Други, кружни пршљенак је био у сонди 1/2011, 
крај скупљених костију обележених као гроб 856 (кота 376,63), у нивоу горње површине сухозида, с ње-
гове источне стране, али у слоју поремећеном гробним укопима, у коме је било мешаног материјала, па 
и рецентног (в. сл. 186/11).667 Већи кружни плочасти пршљенак, начињен од фрагмента керамичке по-
суде изнутра превучене слојем енгобе, представља површински налаз уз зид 3 палате и тип коришћен у 
дужем периоду средњег века (в. сл. 186/12);668 како су на нашим налазиштима пршљенци ове врсте ма-
лобројнији у односу на биконичне, претпоставља се да су могли да имају специфичну намену, тј. да су 
употребљавани за неки ређи посао него што је предење.669

Од два предмета израђена од керамике, једном, с попречним ребром, занимљивом и по томе што је 
био у гробу 95, се поузданије може приписати функција тега, док се за други, масивнији, цевастог обли-
ка, то може само претпоставити;670 израђен је од слабо пречишћене глине и нађен је у слоју над нивоом 
касноантичких гробова у јужном делу порте, те је можда средњовековног порекла, но употреба оба при-
мерка у функцији рибарских тегова није сасвим поуздана (в. сл. 186/15–16).671

663  Теренски инвентар 153/58.
664  Јовановић 1977: 131–142.
665  Уп. Гачић 2019: 47–59.
666  Пречник 2,6 цм и отвор 6 мм (теренски инвентар 382/76, квадрат Ј7, данас загубљен). Из истог времена је група пршље-

нака истог облика из Сталаћког града (Minić i Vukadin 2007: sl. 86/1–7), но чести су и у материјалу с ранијих налазишта, 
нпр. у тврђави Рас, изнад средњовековног Трговишта (данашњег Пазаришта код Новог Пазара), и на другим локалитетима 
широм Балкана, из 11–12. века (Popović 1999: 266, s nap. 935, kat. 532).

667  Теренски инвентар 54/2011 (сонда 1).
668  Теренски инвентар 360/69. Два таква су нађена у објектима средњовековног Сталаћа (Minić i Vukadin 2007: 136, sl. 86/8–9, 

kat. 239, с аналогијама у материјалу с румунских и бугарских средњовековних налазишта), али и у Студеници, где су 
датовани у 13. и 14. век (Поповић 2015: кат. 103–104), Давидовици (Булић 2001: Т. 45/8), као и у тврђави Рас и широм 
Балкана, на другим локалитетима из 11–12. века (Popović 1999: 266, s nap. 935, kat. 529).

669  Minić i Vukadin 2007: 136. Ипак, скренута је пажња да су овакви равни пршљенци веома бројни у насељима из 9–11. века, 
на северној црноморској обали, односно унутар истовремених насеља неких номадских народа (Minić i Vukadin 2007: 
136, s nap. 473).

670  Теренски инвентар 135/68 (дужина 4 цм, пречник 3,3 цм) и 559/77 (дужина 7,6 цм, пречник 2,5 цм), данас загубљени.
671  Сличан, нешто мањи ваљкасти предмет из Студенице, сврстан међу пршљенке, потиче из слоја 14. века (Поповић 2015: 

кат. 100, с аналогијама), али цевастих керамичких рибарских тегова има у средњовековном материјалу, уп. Нешева 1985: 
214, обр. 84б.
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ПРЕДМЕТИ ОД СТАКЛА

Стаклено посуђе
Више од 50 идентификованих различитих стаклених предмета (посуда и прозорског стакла), с преко 
200 уломака, представља знатну количину с обзиром на то да стакло припада категорији луксузне робе, 
при чему је реч о налазима с простора манастирског комплекса.672 Важно је нагласити да се, иако је ве-
ћи на фрагмената била веома ситна, могло установити присуство свих средњовековних облика посуда 
– чаша, боца, лампи-кандила, као и прозорског стакла (равног и окулуса). Код поуздано утврђеног средњо-
вековног посуђа уочљиво је да преовлађује мање или више провидно стакло, готово безбојно, са смећка-
стом или жућкастозеленкастом нијансом, углавном танко и с ваздушним мехурићима у различитој 
концентрацији. Израђено је на различите начине, слободним дувањем или дувањем у калуп, док је за 
украшавање коришћено неколико техника – апликовање („капи“ и „гирланде“), уметање (траке стакла 
различитих боја), увијање („канеловани“ врат боце). Мноштво ситних фрагмената стакла сачувано је у 
слојевима у цркви и порти, али и у другим објектима и уз гробове.673 Појава стаклених посуда у гробо-
вима из касног средњег века, посведочена на више локалитета, различито се тумачи.674 Судећи по свим 
расположивим подацима, у Светом Николи се у три случаја могу констатовати стаклене посуде у функци-
ји гробних прилога, од чега две припадају средњовековним бочицама тзв. Манасија типа (в. сл. 178/1–4), 
а једна је боца из 17–18. столећа (в. сл. 178/6). Како је из многих примера јасно да је посуђе коришћено 
и приликом даће над гробом, коју прати обичај његовог ритуалног разбијања (као и данас), не треба да 
изненађује појава веће количине уломака стаклених посуда на гробљима, у гробовима и над њима, при 
чему треба имати у виду да детаљни и прецизни подаци о месту, количини и врсти налаза стакла у ве-
ћини случајева не постоје, те их у анализама треба узети с резервом.

Највећи број уломака стакла у Светом Николи припада висећим лампама различитог облика – 
кандилима, која нису ретка приликом археолошких ископавања средњовековних цркава. Коришћена 
су на разним местима у унутрашњости цркве (изнад икона, гробних места, часне трпезе), истовремено 
осветљавајући њен простор. Стаклене светиљке истог облика употребљаване су и за осветљење профаних 
грађевина,675 а судећи по налазима, у просторијама палате и у другим пратећим манастирским објек-
тима биле су у тој функцији. Немамо индиције где су стајала кандила из саме цркве. Кандила чији су 
уломци пронађени у испуни зидане гробнице I у јужном параклису, вероватно су била коришћена и у 
цркви и у анексу јер је реч о бар три примерка, два конична и једном биконичном (сл. 176/1, 8, 13), 676 
која су се, по свој прилици, ту нашла приликом затрпавања гробнице након што је насилно отворена, и 
то вероватно средином 15. века, када је манастир доживео пустошење и накратко запустео; наиме, уз 

672  Количину већу од 50 посуда треба узети као релативну вредност с обзиром на то да је добијена на основу разврставања 
према разлици у боји и дебљини стакла, а не само обода или дна посуда. Свега 20 уломака стакла, од 11 различитих посу-
да, данас недостаје у односу на укупни број комада забележених у дневнику и теренском инвентару налаза. Према спи-
сковима студијског материјала, који су сачувани, још педесетак веома ситних уломака је било издвојено у студијску збир-
ку и они углавном недостају.

673  Посуде од стакла су се, према правилима за клир Српске цркве из времена цара Душана, употребљавале и у литургији јер 
се, наиме, помиње забрана разбијања чаша које служе за причешће младенаца (Соловјев 1935: 37). С друге стране, може 
се претпоставити да су чаше могле бити коришћене и у функцији лампи.

674  У гробовима на некрополама средњовековног Трговишта (Пазариште) код Новог Пазара и манастира Каленића, бочице 
су нађене у истом положају – вертикално постављене, с грлићем навише, уз лобање скелета, јасно потврђујући карактер 
налаза (уп. Јовановић, Минић и Ерцеговић-Павловић 1990: 30, сл. 11 и 12; Пејовић 1997: 228–229, сл. 2). О другим при-
мерима, али и о тумачењима обичаја полагања посуђа у гроб, више у: Бикић 2011а: 285–306.

675  Делови кандила-светиљки нађени су, нпр., унутар Магличког замка, у слоју деструкције над малтерним подом, на про-
стору између југозападне грађевине и јужног анекса палате (Popović 2012: 129, kat. 120–121, sl. 114).

676  Под истим бројем теренског инвентара 26/67 је уведено 15 уломака четири различите посуде – сва три кандила и посуде 
у облику зделе.
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Слика 176. Стаклене лампе-кандила: коничне (1–12), биконичне (13–15) и звонолике (16)
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делове мермерне покривне плоче и неког комада црквеног намештаја, била су присутна и конична кан-
дила обе варијанте које се јављају у Светом Николи, пре свега она старија, посведочена налазима из 
овог доба. Фрагменти кандила нађени у порти, на местима где је обављано сахрањивање, нису гробни 
налази, већ представљају делове оштећених, односно неупотребљивих посуда, који су закопани или су 
се затекли у насипним и равнајућим слојевима, и накнадно су укопавањем гробова додатно уништени и 
растурени. Место и услови налаза појединих кандила (испод прага или на одређеном месту уз олтарски 
простор), на неким локалитетима, као уосталом и у Светом Николи, испод прага северних врата нар-
текса, потврђивали би претпоставку да су могла бити намерно закопавана, указујући на посебно пошто-
вање предмета који су коришћени приликом црквених обреда или су чинили инвентар цркве, као што 
је случај и с деловима оштећених фресака, камене пластике и тканина.677

У Светом Николи су издвојени карактеристични уломци који, за сада, сигурно указују на употребу 
два типа висећих лампи. То су тип коничног кандила заобљеног дна и тип биконичног кандила купасто 
увученог дна; и једна и друга кандила су имала по три дршчице, за које су били везани ланци помоћу 
којих су висила с таванице или зидова (сл. 176/1–15). Први тип има реципијент коничног, тј. калотастог 
облика, с мање или више заобљеним и задебљаним дном, и прстенасто повијену ивицу обода, испод 
кога су равномерно распоређене дршчице. Према пречнику и профилацији обода, као и месту налаза, 
било је могуће евидентирати делове 18 кандила овог типа (до данас је сачувано 16),678 а још неколико 
ситних уломака обода и реципијента би могло припадати оваквим лампама. Само су делови три или 
четири кандила овог типа нађени у просторијама палате означеним као Е и Ц, и то током чишћења 
пода, док су готово сви остали из слојева поремећених укопавањем гробова непосредно у близини цркве, 
на различитим дубинама. Међу њима је уочена разлика, тј. могу се раздвојити у две варијанте. Једну 
чине кандила плићег реципијента, израђена од стакла различитог степена прозирности и готово безбој-
ног, са смећкастим и жућкастим нијансама и с мање ваздушних мехурића (сл. 176/1–7); другу варијан-
ту одликују дубљи конични реципијент и, у већини случајева, нешто мање дршчице, тање стакло сличне 
фактуре као код претходне, али у тоновима сивкасте и светлосмећкасте боје (сл. 176/8–12). Пречници 
обода код обе варијанте износе од 11 до 16 цм. Посебно је значајно кандило друге варијанте јер је то је-
дини готово у целости сачуван примерак нађен на нивоу пода просторије Ц у палати, приликом њего-
вог чишћења (сл. 176/10), уз уломке још два кандила истог типа, данас загубљене.679 Дебљи слој гарежи 
и пепела, констатован на више места изнад нивоа пода ове и других просторија палате, сведочи о раз-
мери разарања објекта у великом пожару, али и о времену у коме се то догодило; наиме, у слоју осталом 
иза паљевине сачуван је разнолики материјал, заправо оно што се у том моменту затекло у грађевини, 
између осталог и два новчића Сулејмана II, која одређују време страдања палате у последњу деценију 
17. столећа.680 Међутим, раније датовање друге варијанте овог типа лампе, у крај 14. и прву половину 
15. столећа, потврђено је налазом таквог примерка (сл. 176/9) на простору северно од цркве, заједно, тј. 
на истом месту у слоју, с новцем угарског краља Жигмунда,681 што сведочи о њеној дугој производњи и 
употреби током 15. и 16, а вероватно и 17. столећа; дакле, јавља се истовремено с првом варијантом 

677  Минић 1989: 67 (указује, за пример, на налазе у цркви III у средњовековном Трговишту, односно Пазаришту код Новог 
Пазара и у цркви Светог Срђа у Колочепу). Уп. Јуришић 1981: 174–175. Више уломака кандила од стакла различите боје 
нађено је у манастиру Давидовици, где је већа количина стакла, констатована испод подних плоча у јужном параклису, 
такође навела на мишљење о намерном закопавању оштећених примерака (Булић 2001: 42, Т. 31/1–3).

678  То су уломци 10 кандила прве (теренски инвентар 26–1/67, 226/68, 164/68, 665/80, 667/80, 702/80, 218/75; сл. 176/1–7 и 
188/75, 627а/80, 654/80) и шест кандила друге варијанте овог типа (теренски инвентар 26–2/67, 110/68, 417/69, 399/69; 
сл. 176/8–12 и 417а/69).

679  Теренски инвентар 415/69 и 432/69. Исти тип кандила нађен је на подводној локацији у близини рта Ратац на острву 
Колочепу код Дубровника, датован такође у 17. столеће (Medici and Radić-Rossi 2015: 480, fig. 3/e, f).

680  Уп. нап. 477–478.
681  Жигмунд Луксембуршки (1387–1437), теренски инвентар 111/68 (Huszár 1979: no. 576).
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плићег коничног кандила, којој аналогије налазимо у примерцима с Новог Брда, стратиграфски поуз да-
но опредељеним у период од средине 14. до краја 15. столећа.682 Конична кандила прве варијанте, са-
чувана у целости или у уломцима, налажена су на више локалитета, углавном у црквама или у њиховој 
непосредној близини, тј. на некрополама формираним око њих (Петрова црква и цркве у Пазаришту 
код Новог Пазара, новобрдска катедрална и Сашка црква, Студеница, Градац, Намасија, цркве у Шумни-
ку и Радошићима код Рашке итд.),683 али и у насеобинским слојевима (средњовековно Трговиште код 
Новог Пазара, Маглички замак),684 и датују се у дуг период од средине 13. до почетка 17. столећа. Међу 
примерцима с наведених налазишта није вршена подела на варијанте, због чега многобројни налази 
коничног кандила у Светом Николи имају посебну вредност, пружајући могућност конкретнијег типо-
лошког и хронолошког опредељења варијанти једног истог типа.

Биконична кандила су заступљена с пет или шест примерака, сачуваних у више уломака (сл. 176/ 
13–15).685 Имају сферични реципијент с левкасто развраћеним горњим делом и незнатно задебљаним 
непрофилисаним ободом, мање или више купасто увучено дно прстенасте ивице, а на трбуху три ручице 
карактеристичног облика. Целе лампе овог типа или њихове уломке налазимо на мањем броју локали-
тета на простору данашње Србије (Ново Брдо, Жича, Милешева),686 али на више налазишта и у знатно 
већој количини на Јадрану (Котор, Свети Срђ на Колочепу, Брибир, Сплит),687 при чему треба напоме-
нути да међу свим тим кандилима постоје битне разлике у величини, боји стакла и у боји самих дршки. 
Датована су најраније у крај 13. (Котор), односно у 14. и 15. столеће; међутим, уломке само једне лампе 
из Светог Николе (сл. 176/13), према условима налаза и сродности с новобрдским примерцима, може-
мо датовати у 15. столеће, док остале вероватно спадају у нешто млађи период. Ту, пре свега, треба увр-
стити фрагменте откривене испод подне плоче бр. 1 у јужном делу просторије Ц у палати, што је пода-
так који овај тип кандила поуздано смешта у сам крај 16. столећа.

Уз ове типичне облике лампи, у Светом Николи је нађен и уломак који није специфичан за наше 
поднебље, а који се може сврстати у кандила. То је дугметасти шупљи завршетак који врло наликује 
врху поклопца посуде у облику већег врча, с украсом од вертикално аплицираних белих нити, из позна-
тог налаза стакленог посуђа потопљеног у бродолому код острва Гналића, с краја 16. века (сл. 176/16).688 
Као поклопац је протумачен и дугметасти завршетак украшен на исти начин, откривен у цркви Светог 
Михаила у Котору, где је доспео из радионица у Мурану, у којима су израђиване посуде с филигран-
ским украсом у 16. веку.689 Међутим, и висеће лампе, типолошки сродне cesendello лампама из 16. и 17. 

682  Zečević 2009: 449–450. Међу уломцима стакла пронађеним на истраженим просторима две новобрдске цркве, највеће, 
главне градске и катедралне цркве православних српских житеља и тзв. Сашке, римокатоличке цркве изван утврђеног 
подграђа, издвајају се делови ових лампи од стакла исте боје и фактуре, карактеристичних углавном за простор српске 
државе у 14–15. столећу. На тој чињеници и налазима стаклених отпадака који указују на секундарну производњу, засно-
вана је претпоставка о локалној продукцији стаклених посуда у Новом Брду (Zečević 2009: 417).

683  Љубинковић 1970: Т. I/6; Минић 1989: 63, сл. 2–3; Zečević 2009: fig. 4/b, c, d; Пејовић 1988: кат. 45–48, 85–86; Јуришић 
1989: 52, сл. 49–50; Брмболић 1985: 91, сл. 15–17; Булић 2013: 54, Т. 6/9; Булић 2015: 104–105, Т. 15/15, 19/1). Треба 
напоменути да су међу овим налазима ретки они из хронолошки поуздано и уско опредељених целина и да их је тешко, 
само на основу цртежа, без додатне и детаљније анализе, међусобно упоређивати.

684  Минић 1989: 66 и нап. 28; Popović 2012: 168, kat. 120–121, sl. 114.
685  Уз уломке на сл. 176/13–15 (теренски инвентар 26–3/67, 9/67, 502/77), под подном плочом 1 у просторији Ц нађени су 

уломци само једне посуде која је поуздано идентификована као лампа овог типа (теренски инвентар 450/69). Дршчица 
кандила од зеленог стакла (теренски инвентар 544/77), идентична онима на лампи на сл. 176/14, нађена је међу средњо-
вековним гробовима у квадрату Д1, док би још један уломак обода, из слоја поремећеног укопима гробова на простору 
међу кулама припрате цркве, такође могао припадати овим лампама (теренски инвентар 235/768).

686  Ćorović-Ljubinković 1965: pl. I/4, 5; Zečević 2009: fig. 4/a; Вукадин 2000: 252, Т. IV/2; Кандић, Минић и Пејовић 1995: кат. 14.
687  Крижанац 2001: 50–53, кат. 97–118; Хан 1981: Т. II/4, III/1–3, 5–6, IV/1, 4–8; Delonga 1987: 93, T. XV/1; DeMaine 1979: 

130, fig. 49.
688  Lazar and Willmott 2006: fig. 41–42, Pl. 6/2, 7/2.
689  Крижанац 1993: 81–82, Т. II/11.
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века, веома популарном типу светиљки у Венецији, али и у Отоманском царству, имају идентичне ку-
гличасте врхове.690 Због карактера налазишта, верујем да се фрагмент из Светог Николе, нађен испод 
малтерне подлоге млађег објекта јужно од цркве, може приписати управо једној тако луксузно украше-
ној светиљци, увезеној током последњих деценија живота у манастиру.

 Другу, бројнију групу стаклених посуда у Светом Николи чине чаше које припадају углавном ти-
пичним облицима позносредњовековне продукције (сл. 177/1–7). У чаше тзв. Бискуп типа спадају 
уломци три посуде (сл. 177/1–3) и, што је веома значајно, све три су нађене на релативно уском просто-
ру западно од првобитне трпезарије, неколико метара удаљене једна од друге; међу њима је посебно 
важан фрагмент изнад јаме 8 (сл. 177/2), у гомили урушеног камења, поред кога су била свега два гробна 
укопа.691 Други уломак је нађен управо у једном од њих, међу костима добро очуваног скелета у гробу 
512; с обзиром на то да на том месту нема прекопавања и поновног сахрањивања, не може се тврдити да 
је реч о посуди из гроба (сл. 177/1). Ове чаше коничног облика, украшене вертикалним пластичним ре-
брима, познате су у домаћој литератури као „Бискуп“ чаше, према најстаријем познатом примерку овог 
типа из гроба 6 на гробљу Санковића, у селу Бискупу код Коњица, датованом у период око 1370. године, 
а у муранским радионицама су израђиване још од друге деценије 14. столећа.692 Уломци или у целости 

690  Највећи групни налаз лампи с једноставном декорацијом од вертикално постављених белих нити потиче из другог позна-
тог бродолома у Далмацији, из 17. века, који се десио у Колочепском каналу код Дубровника (локалитет Древине), а који-
ма је сродан и један примерак из старог градског језгра Задра (Jović-Gazić 2018: 128 i nap. 31, fig. II/V).

691  Теренски инвентар 286/75 (квадрат И6), 252/75 (квадрат И7; сл. 177/2) и 377/76 (квадрат К7–Л7).
692  Vego 1957: 137–138; Хан 1981: 80 и нап. 49.

Слика 177. Стаклене чаше и купе
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очувани примерци чаша с ребрима, различитих варијанти, налажени су на локалитетима у Србији (Па-
зариште, Ново Брдо, Милешева, Студеница итд.), али знатно више у Босни и Херцеговини (Бискуп, 
Краљева Сутјеска, Благај, Бобовац, Доњи Какањ), где су опредељени у крај 14. и већином у 15. столе-
ће.693 Куршумлијске чаше су и најисточнији налази овог типа у Србији. Имајући у виду место њиховог 
открића, у слоју формираном након урушења вероватно обзиђа, као и објекта дрвене конструкције, тј. 
првобитне трпезарије, изгорелог у пожару на крају 14. столећа, не могу се датовати у време пре 15. столе-
ћа; такође, места налаза тих и других типова стакленог посуђа из овог доба потврђују постојање истог кул-
тур ног хоризонта с почетка 15. века и на простору изван првобитног обзиђа и објеката који су до тада 
били у функцији (уп. сл. 100). Наиме, у овом делу порте пронађени су и уломци чаша познатог „Kraut-
strunk“ типа, и то поуздано свега два, на којима су сачувани украси у виду већих апликованих спљоште-
них капи, по којима је овај тип препознатљив (сл. 177/4–5).694 За чаше с украсом од великих пластичних 
капи, за које је сматрано да представљају карактеристичан производ радионичких центара у средњој и 
западној Европи, нарочито немачких, данас је извесно да су током 15. века израђиване и у радионица-
ма Мурана (у муранској архивској грађи gotti gropolosi или cieti gropolosi, али су познате и под називом 
„немачке“, тј. coppe todesche), а почетком 16. столећа и у Дубровнику.695 Уломци или целе чаше овог 
типа, од стакла разне боје, коничног тела и с капљичастим, односно бадемастим апликама различите 
величине и облика, налажене су на готово целом простору бивше Југославије, где су датоване у оквири-
ма 15. и 16. столећа.696 Међутим, стратиграфски контекст налаза једне куршумлијске чаше, у слоју из-
гореле земље и гарежи објекта страдалог у пожару крајем 14. столећа, заједно с фрагментима зграфито 
керамике, која се такође може датовати у сам крај 14, односно прву половину 15. века (в. сл. 167/12), 
потврђује употребу ових посуда на нашем тлу у ранијем периоду њихове појаве у унутрашњости балкан-
ског простора.697 Уломци обода једне и купасто увученог дна друге посуде, с назубљеном траком (гир-
ландом) по ивици, припадали би такође типу коничне чаше, можда неком од два поменута (сл. 177/6–7), 
као и више ситних уломака трбуха и данаца од стакла различите боје и фактуре.698 У трећи тип такође 
коничне чаше спада већи уломак обода и реципијента украшеног косим, веома плитким пластичним 
ребрима, од изразито танког, готово безбојног полупрозирног стакла, нађен у нивоу дна јаме 11 (квадрат 
З6), заједно с налазима који га опредељују у хоризонт VI (сл. 177/8).

Међу многим фрагментима препознат је и тип плитке чаше, тј. купе с брадавичастим капима (сл. 
177/9). Према аналогним примерцима муранског стакла из Млетачке лагуне, овом типу чаша израђених 
дувањем у калуп и датованих у период од 1330. године до 15. столећа699 припада уломак из гробнице V у 
нартексу цркве Светог Николе. Занимљиво је да су на некрополи око цркве Светог Пантелејмона у Нишу, 

693  Хан 1981: 81 и нап. 247, Т. VIII/2–3; Минић 1982: 19–22, сл. 1; Јанковић 1986: 14, сл. 6/3; Поповић 2015: сл. 139, кат. 
114а-ц; Anđelić 1975: 170, T. II/7–8, III/ 9–11. Занимљива је претпоставка о раном датовању појединих студеничких нала-
за чаша овог типа (у другу половину или крај 13. века) с обзиром на то да су, као што исти аутори наводе, чаше с ребрима 
(bicchieri incostati) у муранским радионицама израђиване „још“ од друге деценије 14. века (Поповић 2015: 223; Стаменко-
вић 2015: 364 и нап. 15).

694  Теренски инвентар 253/68, у квадрату Г9, и 415/76, у квадрату К7.
695  Хан 1981: 136–137, с напоменама. По ауторки, Дубровник је вероватно био центар израде оваквих чаша пронађених у 

унутрашњости Балкана, па и на тлу Србије и Босне и Херцеговине.
696  Којић и Wenzel 1968: сл. 11/4, Т. III/7; сл. 12/5, Т. III/8; сл. 12/6; Крижанац 1994: сл. 11/76–78; Delonga 1987: T. IV, V; 

Korošec 1984: T. II/13–20; Хан 1978: Т. I/1; Ćorović-Ljubinković 1965: Pl. I/2.
697  Задарска чаша овог типа нађена је у затвореној целини, с керамиком која се датује у другу половину 14. века (Fadić 1985: 

243–253). Занимљиво је да оваквих чаша нема међу налазима из средњовековног Сталаћа.
698  Неколико обода различите боје стакла и профилације, с незнатно задебљаном или посувраћеном ивицом, од којих је један 

нађен уз делове више лампи у гробници I (теренски инвентар 26–4/67), могло би да припада чашама, евентуално лампама 
(теренски инвентар 235/68, 152/75). Међу данас загубљеним комадима, судећи по цртежима и описима у теренском инвен-
тару, препознају се уломци дна с назубљеном траком по ивици и неколико обода, које такође треба приписати чашама.

699  Gasparetto 1975: 147, T. II/4a-c.
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у слојевима у квадратима Д–Е3, на приближно истој дубини пронађена два уломка доњег дела реципи-
јента купе с пластичним бобицама и благо увученим дном, можда и исте посуде, а чини се и истог обли-
ка као код примерка из Светог Николе, осим што су од тамноплавог стакла.700 Јасно је да је наш уломак 
доспео у испуну гробнице V након њеног отварања, почетком или вероватније средином 15. столећа, 
током похара и разарања која су донела турска освајања ових области.

Да стаклено посуђе није било реткост у манастирском свакодневном животу у столећу по доласку 
Турака на ове просторе показују примерци украшени луксузним техникама филиграна, вероватно до-
спели као поклон. Осим поменутог дугметастог завршетка, који сам приписала кандилу, ту спада и мали 
уломак обода из квадрата Г9 и слоја формираног уз јужни зид палате (сл. 177/10), који припада купи, тј. 
посуди у облику зделице полулоптастог реципијента; такве посуде су могле да имају ниску стопу или да 
буду сужене при дну, као што су готово у целости очуване зделе из гроба III у Петровој цркви код Новог 
Пазара или примерак из которске цркве Светог Михаила.701 Декорација ренесансном техником фили-
грана (vetro a filigrana), било у виду аплицирања или уметања мрежастог сплета млечнобелих нити у 
масу стакла (vetro a reticello), била је омиљена врста украшавања у муранским радионицама током 16. 
столећа или у онима које су радиле према муранским узорима средином тог века.702 Посуде различитог 
облика с филигранским украсом нађене су на више локалитета на простору Балкана и суседних области 
и датују се у 16. столеће, као и наши примерци.703 Ови налази стакла у Светом Николи, уз многобројнију 
истовремену грнчарију (16–17. столеће) и друге предмете за свакодневну употребу, показују да се живот 
у манастиру мирно одвијао све до краја 17. столећа.

Код стаклених боца, у Светом Николи се издвајају два посебно значајна типа средњовековних бо-
чица. Четири примерка припадају типу боце који се у домаћој литератури назива боцом-ампулом или 
фи олом, са спирално стригилираним, тј. косо канелованим вратом, или тзв. Манасија типом (сл. 178/ 
1–4).704 То је код нас једини случај појаве више комада ових боца на једном локалитету. Сматра се да је 
Византија била посредник у преношењу античких традиција у изради оваквих боца, из источних у за-
падне области Медитерана, и да су оне током 12. века представљале масовни производ, употребљаван 
потом до 17. столећа на широком европском простору као тип развијен и раширен из Венеције.705 Током 
каснијег средњовековног раздобља, оне су чешће и на налазиштима у нашем региону. На локалитетима у 
Србији, у градским насељима и на некрополама нађено је више целих и делова ових боца од стакла разли-
читог квалитета и боје (Београдска и Смедеревска тврђава, Сталаћки град; некрополе новобрдске катедра-
ле, пећинског манастира архангела Михајла изнад Пазаришта и манастира Каленића).706 Примерци с 
нашег тла су углавном датовани у 15. столеће, када су настале и представе ових боца на помену тим фре-
скама у манастирским црквама Манасије и Каленића. Тек се за појединачне примерке претпоставља да 

700  Кораћ 2002: 114, бр. 50 и 60, Т. XII. Како нема никаквих података о условима налаза ни о датовању, пошто је нађена на 
површини с густо распоређеним гробним укопима, могла би се приписати налазу из неког гроба, што би померило дато-
вање и самог гробља.

701  Љубинковић 1970: 189, 214, T.VII/1; Крижанац 1993: 78, Т. I/2; Јанковић 1984: 153, сл. 8/3.
702  Хан 1981: 179. Иначе, према теренском инвентару, у Светом Николи су налажени и уломци посуда од плавог стакла, међу 

којима је један имао уметнуте разнобојне нити (теренски инвентар 4/71), док други, веома мали уломак задебљаног 
обода, који је сачуван до данас, може бити део купе или чаше од плавог полупрозирног стакла (теренски инвентар 230/75).

703  Хан 1981: 178–180.
704  Уломци три бочице су инвентарисани под бројевима теренског инвентара 538/77, 547/77, 224/68, док за четврту, најбоље 

сачувану боцу недостају подаци о месту налаза, као и број инвентара. Верни прикази ових боца налазе се на фрескама 
Манасије (представа Царске гозбе), насталим између 1410. и 1418. године, али и других цркава из прве половине 15. сто-
лећа, нпр. у Каленићу (сцена Свадба у Кани), чије је сликарство датовано у 1407–1413. годину, уп. Хан 1969: 25, сл. 29 и 
Хан 1978: 169 и нап. 6–7; Крижанац 2001: 39–40.

705  Antonaras 1999: 37–40.
706  Хан 1978: Т. I/2; Цуњак 1998: 194–197, Т. XXV; Minić i Vukadin 2007: 105, sl. 67/9; Zečević 2009: fig. 3c; Ercegović-Pavlović 

1980: 236, fig 91; Пејовић 1997: 228–229, сл. 2.
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Слика 178. Стаклене боце
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се могу определити у нешто позније време, у 16. столеће.707 У том контексту је посебно значајан налаз 
делова две боце овог типа у Светом Николи, у квадрату К8, на простору на коме је откривен дрвени 
објекат са апсидом на истоку, тј. првобитна трпезарија (сл. 178 /1–2). Наиме, гроб 730, у којем је нађена 
једна од њих, укопан је у слој наталожен над остацима овог објекта страдалог у пожару, јасно опредељен 
новцем деспота Стефана Лазаревића, кованим у раздобљу до 1402. године, што потврђује да гроб не може 
бити старији од почетка 15. века.

Мањи уломак трбуха с ребрима припада другом средњовековном типу, тзв. Паник боци, чији нала-
зи код нас нису бројни (сл. 178/5). Примерак из гроба на локалитету Црквине у Панику, у Херцеговини, 
по коме су ове боце и добиле име код нас, датован је различито, најраније у прве деценије 14, односно 
у прву половину 15. столећа.708 Уломак боце истог типа из Студенице, мрке боје стакла, нађен је у слоју 
па љевине с материјалом из 14–15. века.709 Наш уломак је у књизи теренског инвентара приписан гробу 
521 (квадрат И8), али не и у дневнику, те како осталих фрагмената боце није било и будући да је прона-
ђен практично у земљи којом је покојник затрпан, не може да представља прилог у гробу; овај гроб, нај-
дубље укопан у саму здравицу и једини с очуваним скелетом међу свега неколико укопа на овом месту, 
по свему судећи не може бити старији од средине 15. века и заправо се може најкасније датовати у среди-
ну 16. столећа због налаза новчића из тог доба на истој нивелети.710 Најмлађим стакленим посудама у 
Светом Николи припадају фрагменти две боце с данцетом истог облика (сл. 178/6).711 То је тип боце од 
тањег стакла, уског грла и цилиндричног тела које се продужава у веома задебљано дно с увученим сре-
диштем у виду шестокраке розете. Стратиграфски контекст указује на то да оба уломка не могу бити 
старија од 17. столећа. Такође, мноштво уситњених фрагмената нађених у поремећеном слоју спољног 
нартекса припадало би једној боци, која се према фактури може уврстити у инвентар стакленог посуђа 
из 16–17. столећа.712 Још неколико уломака различито профилисаних данаца показује да је унутар 
порте било више средњовековних посуда – чаша и боца (сл. 178/7–10), које типолошки не могу поуздано 
да се класификују.713

На крају треба истаћи да међу налазима од стакла из комплекса манастира Светог Николе није про-
нађен ниједан уломак обода или реципијента с украсом изведеним хоризонтално аплицираним стакле-
ним нитима кобалтно или модроплаве боје; такав украс је примењен на различитим типовима чаша, не-
ким типовима купа и боца или биконичних лампи, честим у инвентару позносредњовековних налазишта 
на централном и западном Балкану.714 Такође, нису препознати ни делови двоконусних боца какве су 

707  Јовановић 1989: 103 и нап. 13–17; Поповић и Бикић 2004: сл. 55, кат. 381; Цуњак 1998: 197, Т. XXVI.
708  Хан 1981: 38, с нап. 202–207. За још један примерак боце овог типа, с прстенастим проширењем на врату и ребрастим 

телом, који је идентичан нашем уломку по боји стакла и изражености ребара, претпоставља се да можда потиче с просто-
ра бивше Југославије, а датован је у 13. век, уп. Baumgartner and Krueger 1988: kat. 303 (Rippenflaschen). И представе ових 
боца препознате су у сценама са живописа из цркава српских манастира. Хан 1969: 21, сл. 16 и нап. 130.

709  Јанковић 1986: 18, сл. 6/1.
710  Теренски инвентар 294/75, Фердинанд I (1526–1564), денар из 1547. године (Huszár 1979: no. 950).
711  Обе боце (теренски инвентар 598/78 и уломак дна из студијског материјала) су нађене у непосредној међусобној близини, 

над малтерном површином – подницом млађег објекта „лаке конструкције“ јужно од цркве.
712  Теренски инвентар 66/67.
713  Под теренским инвентаром 454/77, уз ситне фрагменте реципијента, издвајају се делови дна и обода с вратом вероватно 

исте боце (сл. 178/10), а под теренским инвентаром 454а/77, са истог места (квадрат Л17, 4. откопни слој) је издвојено 
више ситних уломака, могуће чаше, иако је стакло идентичне боје и фактуре као код боце – полупрозирно, млечнобеле боје, 
без мехурића, али изразито танко и с уломцима који указују на то да је друга посуда имала купасто увучено дно.

714  У Сталаћу су, нпр., различити типови чаша украшених на тај начин најзаступљенији, мада чаше и други облици посуда с 
декоративним нитима од обојеног стакла нису чест налаз у српским манастирима (Minić i Vukadin 2007: 104, sl. 67/1–4; 
Јуришић 1991: 86, сл. 73; Кандић, Минић и Пејовић 1995: кат. 12–14; Поповић 2015: кат. 111, 112; Стаменковић 2015: 364 
и нап. 21, сл. 1/12–14). На тај начин украшени примерци различитих типова посуђа, нарочито чаша, изузетно су бројни у 
налазима стакла с територије Босне и Херцеговине.
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пронађене у окружењу.715 У сваком случају, велика количина и врсте стакларских производа, односно 
изостанак појединих типичних облика стакленог посуђа из комплекса манастира Светог Николе, мора-
ли би бити разматрани у контексту шире појаве различитих типова посуда у материјалу из манастирских 
целина са свих простора српских земаља, о којој још увек немамо јасну слику. Нема сумње да стакло 
представља значајну грађу која сведочи о живој трговини с производним и дистрибутерским центрима 
на Јадрану (Венеција и Дубровник), али не треба искључити ни могућност постојања и рада локалних 
радионица у залеђу, тј. у континенталним деловима балканског простора.

Прозорско стакло
Уситњени уломци прозорског стакла – окулуса и равних стаклених плоча, издвојени у студијски мате-
ријал и инвентар, налажени су у свим деловима манастирског дворишта, на дубинама од 3. до 15. откопa, 
што указује на обим девастирања слојева и интервенција на уређивању, тј. нивелацији порте у различи-
тим временима. Идентификовано је тридесетак фрагмената, од чега само седам припада ободу диска, 
и то окулуса различитих профилација и пречника, од 20 до 30 цм, као и боје стакла (тонови зелене и 
плаве, црвеносмеђе) (сл. 179/1–5). Занимљиво је да су у подједнакој мери заступљени ободи с уобичаје-

715  Више боца тог типа у старијој варијанти, чија се производња везује за муранске радионице, потиче из Сталаћког града, а 
нађене су и у Новом Брду (Minić i Vukadin 2007: 105, sl. 76/6–8; Zečević 2009: fig. 3b).

Слика 179. Прозорско стакло – окулуси
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ном посувраћеном, тј. пресавијеном ивицом у виду поруба и други, са задебљаном закривљеном ивицом. 
Остали уломци су релативно мали, али је према дебљини и боји стакла, односно према месту налаза 
било могуће раздвојити делове окулуса од делова равног стакла.

Посебно су упечатљиви окулуси у веома широкој палети нијанси зелене боје (светлозелена, масли-
настозелена, зеленоплавичаста, смарагднозелена). У погледу датовања, значајни су фрагменти пет оку-
луса нађени скупа с уломцима четири равна прозорска окна, а реч је о 12 уломака у различитим нијан-
сама зелене и плаве, као и светлорозикасте и црвеносмеђе боје, сакупљених на једном месту, у 12 
откопа којима је пражњен садржај јаме VI, под прагом северних врата која су из нартекса водила у се-
верну капелу (сл. 180/1–12). Збуњује чињеница да је на истом месту, с овим стаклом и већом количином 
делова фресака нађен и средњовековни српски новац, међу којим је био, како казују подаци из теренске 
документације, и новчић који припада типу матапана, кованом у периоду од свега неколико деценија 
(од владавине краља Драгутина до краља Душана). Наиме, на основу њега је претпостављено и датовање 
интервенције на пробијању пролаза, као и изградње саме северне капеле у 14. век; но, онда се поставља 
питање, пошто је по свој прилици реч о стаклу с првобитних прозорских окана, с ког отвора оно потиче 
и којом приликом се ту нашло. Будући да нема никаквих индиција да је пре самог краја 14. века било 
догађаја који су могли да проузрокују нека већа оштећења на цркви (а тек тада је могло да дође до зази-
ђивања прозора у горњим партијама зидова у наосу цркве, о чему сведочи и горела керамика у испуни 
укопа за скеле), може се помишљати да се ради о стаклу с неког окна из приземне зоне, вероватно са 

Слика 180. Прозорско стакло из јаме под пролазом из наоса у северну капелу:  
равно стакло (1–4) и делови окулуса (5–12)
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зида једне од апсида; наиме, разлике у начину зазиђивања прозорских отвора у наосу цркве, уочене то-
ком конзерваторско-рестаураторских интервенција на обнови,716 могле би да укажу и на различито 
време у коме су настала. Ликовним изворима, тј. представама на фрескама из српских цркава посведо-
чено је коришћење окулуса од 13. века, што је и потврђено налазима у многима од њих, док је питање 
порекла оваквих дискова откривених у границама средњовековне Србије још увек отворено, иако је по-
знато да су израђивани и у Дубровнику или су његовим посредством набављани из Венеције, барем кад 
је реч о примерцима с почетка 15. века.717 Уломци окулуса су евидентирани и у гробовима, али они за-
право представљају налазе из земље којом су гробови затрпани, односно потичу из слојева у које су уко-
пани, указујући на то да су те сахране обављене знатно након догађаја у коме су прозорски отвори на 
цркви, што значи и сама црква, оштећени.

ПРЕДМЕТИ ОД КОСТИ И РОГА

Према функцији, коштани предмети из комплекса манастира Светог Николе могу се сврстати у неко-
лико група. Највећој скупини припадају украсни токарени стубићи с конструкција различитих комада 
црквеног намештаја (сл. 181/1–6; в. сл. 40/17). Судећи по белешкама из дневника ископавања, нађено 
их је далеко више него што то показује материјал сачуван до данас, али се ниједан не може поуздано 
приписати старијем (IV) хоризонту живота у манастиру.718 Расположиви подаци показују да је већина 
стубића откривена у насипним и девастираним слојевима, на различитим дубинама (од 3. до 13. отко-
па), ближе зидовима цркве, углавном на простору јужно од ње, у квадратима Ж16, Ђ17 и Е17. Готово 
половина је констатована на уској површини у квадратима Ђ17–Е17, где су пронађени и делови дрвета 
од налоња, с рупама у које су стубићи углављивани (сл. 181/1). Свега три су нађена северозападно од 
цркве, у површинским слојевима, од којих један у јами 11 (в. сл. 40/17), наменски ископаној најраније 
крајем 16. столећа, да би се у њу сместили оштећени делови архитектонске камене пластике, црквеног 
мобилијара, гвоздених алатки и керамике. Један примерак је такође био у јами (3), укопаној на просто-
ру између кула припрате, заједно с многим уломцима фресака (сл. 181/2). Занимљиво је да само један 

Слика 181. Предмети од кости и рога: украсни делови намештаја (1–6); оплата ножева (7–11)
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стубић потиче из унутрашњег простора цркве, из 6. откопног слоја уз северни зид наоса, што потврђује 
да слојеви до ове дубине ту нису били интактни. Осим тога што су били израђивани или од кости или од 
рога, међусобно су неједнаки по степену обраде и профилацији, док су им димензије приближно исте 
(дужина од 4,1 до 6,1 цм). Не рачунајући вршни елемент, стубићи се могу разврстати у четири облика, 
с незнатно другачијим профилацијама. Судећи по чињеници да су у скупном налазу из квадрата Ђ17–
Е17 забележена три облика стубића, не може се закључити да ли исто профилисани стубићи припадају 
различитим комадима намештаја или различитим балустрама са исте конструкције. У сваком случају, 
утврђено је да су стубићи од дрвета или кости, са балустре разних комада црквеног намештаја (сточића, 
столица, налоња, епископских и игуманских столова, сталака за књиге и иконе и сл.), израђивани токаре-
њем (траксловањем), коришћени у истом облику веома дуго, још од 13–14. и надаље, све до 16. века.719 
Веома су чести у материјалу из манастирских комплекса, али су ретко уско хронолошки опредељени и 
углавном су налажени појединачно или у скупини од неколико примерака, што је онемогућавало да се 
установи ком делу и каквом комаду намештаја су припадали.720 С фресака и минијатура су познате њи-
хове представе,721 чија детаљнија упоредна анализа с налазима још увек недостаје.

Другу групу коштаних предмета у Светом Николи чини оплата, углачана или орнаментисана уреза-
ним геометријским мотивима (сл. 181/7–11). Два цеваста шупља предмета сличног облика представља ју 
вршне делове оплате дршке ножа или неке друге алатке. Један је старији од краја 16. столећа будући да је 
нађен под плочом 1 у јужном делу просторије Ц, тј. између подова (сл. 181/7).722 Други би, према моти-
ву „птичјег ока“ између линија, требало приписати средњовековном периоду, као и ужи плочасти комад 
оплате с геометријским урезима (сл. 181/8–9); према орнаменту, директне аналогије за њих налазимо у 
примерцима с нашег простора, као и у богатом коштаном материјалу с бугарских локалитета из 12–14. 
века.723 Још два неукрашена фрагмента плочасте оплате од кости потичу из насипних слојева са источ-
не и северне стране цркве (сл. 181/10–11).

Уз чешће металне, у Светом Николи су нађене и алатке резане од кости и рога (сл. 182/1–7). Међу 
њима се налази обрађена кост с перфорацијом за качење, из слоја деструкције у палати, образованог 
крајем 17. века, чија намена није потпуно јасна (сл. 182/1). Поуздано средњовековним налазима припа-
дају коштано шило изнад јаме 8 (сл. 182/2; в. сл. 77/5) и зашиљена обрађена већа кост уз најсевернији 
гроб, укопан у непосредној близини куће 2,724 а вероватно и неки други комади обрађених животињ-
ских костију; наиме, неколико глачаних костију и рожина шиљатог врха потиче из најсевернијих дело-
ва порте, а пре свега из квадрата Ж6–З6 уз кућу 1 и источније од ње, под површином и у слојевима око 
остатака првобитне трпезарије, у квадратима К8 и Л7–8 (сл. 182/3–4).725 Коштане алатке су познате у 

716  Чанак-Медић и Бошковић 1986: 19 (време зазиђивања прозора на северној и јужној страни наоса није утврђено).
717  Хан 1972: 199–202.
718  Тачним бројем не располажем. Уз 40 сачуваних, још седам стубића уведених у инвентар данас је загубљено, а у списковима 

студијског материјала помињу се многи мањи фрагменти ових предмета.
719  Хан 1955: 41–44.
720  Кандић, Минић и Пејовић 1995: кат. 72 (хоризонт од средине 15. века до 1688. године); Минић 2000: 230, T. I/5 (слој 

шута насут као подлога новог пода у цркви); Љубинковић 1970: Т. XVII/8, 9, 12; Зечевић 2002: 45, сл. 1.
721  Хан 1955: 11 и даље.
722  Теренски инвентар 452/69. Уп. Кандић, Минић и Пејовић 1995: кат. 17 (13. – средина 15. века).
723  Теренски инвентар 278/68 и 262/75. Уп. Љубинковић 1970: Т. XVII/15; Антонова 1995: 105, обр. 108/9, 18, 26; Чангова 

1992: обр. 31/4 и Чангова 1972: обр. 83; Нешева 1985: 202–207, обр. 69/д.
724  Теренски инвентар 386/69 (сл. 182/1); средњовековне су теренски инвентар 228/75 (сл. 182/2) и 366/76 (обрађена кљова, 

данас загубљена, из гроба 585, идентификована као грнчарска алатка).
725  Теренски инвентар 16/71 (сл. 182/3) и 295/75 (сл. 182/4). Још неколико њих је данас загубљено: теренски инвентар 

459/77, 460/77, 509/77. Обрађене и углачане алатке од кости и рога, које такође до данас нису сачуване, налажене су и у 
другим деловима порте (теренски инвентар 2/72, 88/74, 178/75).



264

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

материјалу с раносредњовековних налазишта, па и из гробова, као и у Светом Николи; осим у поменутом 
гробу 585 у близини куће 2, откривене су у још два гроба укопана такође на површини у близини и око 
темеља прво битне трпезарије (сл. 182/5, 6).726

Од осталих израђевина од кости, углавном су заступљени појединачни примерци. Обрађена шупља 
кост с танким шиљатим врхом, која је могла да служи као писаљка-стило (сл. 182/7), нађена је у слоју 
затвореном страдањем првобитне трпезарије, тако да припада стратиграфски поузданом контексту ста-
ријег средњовековног хоризонта (IV).727 Остали предмети, украсна апликација (сл. 182/8), кружни 
„чанкасти“ перфорирани комад кости налик пршљенку (сл. 182/9) и перла (сл. 182/10), су млађи будући 
да потичу из површинских слојева, као и из рушевинског слоја палате, формираног крајем 17. века.728

Посебно је занимљив украшени рог за држање барута, у фрагментима нађен на нивоу пода просто-
рије Е у згради палате (сл. 182/11). На основу предмета израђених од рога и на исти начин украшених, 
који су као део коњске орме коришћени у времену Другог аварског каганата, од друге половине 8. столе-

Слика 182. Алатке од кости и рога (1–6); остали предмети од кости (7–12)
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ћа, М. Ћоровић-Љубинковић је с правом претпоставила да је и овај коштани реципијент, са сачуваном 
металном алком за учвршћивање, био део коњаничке опреме, али да се у њему држао барут.729 Међутим, 
услови налаза говоре да реципијент од рожине из Светог Николе не може бити пуно старији од краја 17. 
столећа; такво позније датовање потврђују примерци опредељени у 18–19. столеће, а украшени иден-
тичним мотивима сунца-розете дугих увијених зрака и стилизованим антропоморфним фигурама у 
комбинацији с геометријским шарама.730 Други неуобичајени налаз је део обода посуде од кости, нађен 
у слоју формираном над остацима првобитне трпезарије, коме нисам нашла аналогију (сл. 182/12).731

ПРЕДМЕТИ ОД МЕТАЛА

Алат, лични прибор и кућна опрема
Без обзира на веома малу очуваност грађевина из првобитног манастирског насеља, нема сумње да је 
манастир Светог Николе од заснивања морао бити оспособљен и опремљен за становање и задовољење 
свакодневних потреба припадника монашке заједнице. Откривене алатке за обраду дрвета, коже и каме-
на, односно алат коришћен у зидарским, ковачким или пољопривредним активностима, илуструју живот 
какав се, у сличном виду, уобичајено одвијао и у другим насељима овог карактера. Мада се већина ти-
пова алата није вековима битно мењала, могуће је било издвојити најкарактеристичније представнике 
своје врсте, од којих поједини припадају и стратиграфски јасно опредељеним целинама.

Већина предмета везаних за привредне делатности припада хоризонту VI и превасходно послед-
њим деценијама живота у манастиру Светог Николе, пре његовог коначног напуштања. Тако је највећи 
број алатки коришћених у пољопривредним активностима, односно за обраду дрвета или у зидарству, 
откривен управо у приземним просторијама палате, у нивоу пода или у рушевинском слоју формира-
ном над њим, што сведочи о њиховој употреби током 17. столећа и страдању заједно с грађевином у ко-
јој су се затекле. Од оруђа за обраду земље идентификованa су два косира већих димензија и истог 
типа, какав је употребљаван у виноградарству (сл. 183/1–2),732 као и једна фрагментована мачета (сл. 
183/3).733 Недостају примерци основног алата за земљорадњу, попут мотике, будака, ашова или раони-
ка, али се мора имати у виду да су се углавном сви послови везани за гајење пољопривредних култура 
неопходних за живот монашке заједнице одвијали на имањима у непосредном или даљем окружењу 

726  Теренски инвентар 405/76 (гроб 619), 463/77 (гроб 663). Уп. Марјановић-Вујовић 1989: 25, сл. 18 и 20.
727  Теренски инвентар 397/76. У Студеници је нађено чак 11 коштаних стила цилиндричног облика, с једним или оба заши-

љена краја (Поповић 2015: 229, сл. 145).
728  Теренски инвентар 691/80 (апликација), 158/75 (прстенаст перфорирани комад кости) и 411/69 (перла). Преостали 

коштани предмети, које овде нисам уврстила, представљају гробне налазе (дугмад и перле, тј. делови огрлица).
729  Теренски инвентар 379 и 391/69; в. Ćorović-Ljubinković 1972: 124, Т. XLIII/2. Идентичних коштаних реципијената, дато-

ваних у 9–11/12. столеће, има међу налазима с некропола у Далмацији и њеном залеђу, али су другачије орнаментике од 
нашег примерка (Petrinec 2009: 186–189, s nap., sl. 88, Т. 50/5, 56/1–2, 95/1–3, Т. 340). Преовладава, међутим, мишљење 
да су имали култну функцију и да се јављају као део погребне опреме угледнијих људи, за потребе вршења одређених све-
товних или религијских обреда у којима је коришћена со, која је у њима држана (Petrinec 2009: 188, s nap.). Према изу-
зетној сличности мотива, В. Хан је својевремено примерку из Светог Николе нашла аналогију у коштаној дршци ножа 
пронађеног приликом археолошких истраживања Раванице (изграђене 1377. године), због чега их је сматрала неспорно 
једновременим и вероватно производима из једног круга радионица (Хан 1977: 184).

730  Рог за барут с краја 19. столећа, из етнолошке збирке Музеја Војводине у Новом Саду (Церовић 1997: сл. на стр. 303), или 
позната Карађорђева потпрашница из инвентара Историјског музеја Србије (Столић 2011: кат. 170).

731  Теренски инвентар 464/77 (граница квадрата Л7 и Л8).
732  Брмболић 2000: 39–40, тип II.
733  Теренски инвентар 327 и 402/69 (косири), 431/69 (мачета). Овој групи оруђа, које је имало примену у земљорадњи, припа да 

и једини примерак српа који, као што сам напоменула, представља налаз из гроба у самој цркви, али нажалост није сачуван.
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Слика 183. Гвоздене алатке: косири (1–2), мачета (3), крамп (4), чекићи (5–6), висак (7), мистрије (8–9), 
клешта (10), секира (11), тестера (12), сврдла (13–15) и длета (16–17)
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манастира.734 Косири и мачета су могли да служе и за свакодневне активности приликом уређења пор-
те или прилаза манастиру, односно баштенских парцела изван манастирске ограде. У ову групу може 
да се уврсти и један крамп који је, као вишенаменска алатка, био употребљаван у земљаним радовима, 
као и при грађевинским и другим физичким пословима, нпр. у каменолому или руднику (сл. 183/4).735

У вишенаменско оруђе могу да се сврстају још две алатке. То су чекић и масивнија алатка величине 
већег чекића, такође из приземних просторија палате, с нивоа затвореног слојем пожара и шута, којим 
су просторије овог здања засуте крајем 17. века (сл. 183/5–6).736 Чекић, уобичајене форме, је могао 
бити коришћен и у зидарским и у ковачким пословима,737 док алатка има један крај у облику лепеза-
стог сечива, а други у виду масивног пирамидалног завршетка, како обично изгледају клесарски чекићи, 
тј. оруђе употребљавано за обраду камена или за рад у каменолому, а можда и у руднику.

За поправке и крупније грађевинске интервенције била је неопходна широка палета алатки, али су 
у манастиру Светог Николе од зидарског алата откривени само масивни висак са стањеном перфорира-
ном ушицом кружног облика (сл. 183/7)738 и две мистрије (сл. 183/8–9). Једна од њих је уобичајене фор-
ме, с веома фрагментованом уском лопатицом листоликог или трапезоидног облика, а коришћена је за 
малтерисање и глачање површина (сл. 183/8).739 То је уједно једини мени познат гробни налаз овакве 
алатке, који можда сведочи о професији покојника из гроба 320, укопаног у непосредној близини фа-
садног зида 1 палате, вероватно након догађаја у којима је манастир коначно напуштен. Средњовеков-
ним, односно налазима из 14–15. столећа, међу алаткама откривеним у слојевима унутар порте једино 
се можда може приписати друга мистрија, с већом, сада оштећеном, готово кружно проширеном рад-
ном површином, која је нађена под малтерном подницом објекта (?) уз обзиђе VIII (сл. 183/9).

Усамљени примерак клешта специфичног облика, такође дугог трајања, нађен је у слоју шута са 
спољне стране палате (сл. 183/10).740 Реч је о поткивачким клештима с равно завршеним хватаљкама, 
које имају оштрицу за сечење метала и откивање ексера, и с дугим крацима; један крак се завршава купа-
стим проширењем, које је заравњено и служило је при откивању, а други је на врху стањен и полукружно 
савијен, и помоћу њега су клешта качена. Иако нема остатака који би указивали на постојање ковачке 
радионице у манастиру, близина и обиље рудоносних налазишта гвожђа и олова, релативно бројни 
примерци гвоздених алатки, потковица, па и појава типа клешта за поткивање, а пре свега извесна ко-
личина згуре из слојева у свим деловима порте, оправдано наводе на помисао да је, барем кад је реч о 
млађем хоризонту живота у манастиру, ковачки занат био заступљен.741

734  У Студеници није нађена ниједна пољопривредна алатка, али су, нпр., у манастиру Намасији заступљене различите врсте 
оруђа, од којих су пољопривредне најбројније (Брмболић 1985а: 6, 8–9, кат. 1–5). Датоване су оквирно од средине 15. до 
почетка друге половине 17. века (Брмболић 1985а: 12).

735  Теренски инвентар 370/69. Крампови овог типа, благо лучно повијеног тела, с кружним отвором за држаљу, оштрог врха на 
једном крају и лепезасто проширеног другог краја, с равном оштрицом, нађени су на неколико насеобинских локалитета 
и датовани су у различите периоде од 12. до краја 17. века (Брмболић 2000: кат. 2, 4, тип II; Цуњак 1998: Т. I/1; Поповић 
и Бикић 2004: кат. 262–263 итд.). Тако обликовни краци, по неким истраживачима, сврставају их искључиво у рударске 
алатке (Цуњак 1998: 160).

736  Теренски инвентар 428/69 и 444 /69.
737  Чекић истог типа коришћен је и у ранијим раздобљима, што потврђује примерак из Смедеревске тврђаве (Цуњак 1998: Т. VI/5).
738  Теренски инвентар 363/69, нађен у слоју шута над паљевином у улазном делу палате.
739  Теренски инвентар 603/78 и 77/73 (сл. 183/8). Мистрије са ужим и издуженим лопатицама, тј. радним површинама, из 

ма настира Студенице, Намасије и Раковца датоване су у 15–16. век (Поповић 2015: кат. 326; Брмболић 1985а: кат. 13; 
Брмболић 2000: 122, кат. 227), док се за мистрију таквог облика из манастира Градца верује да је коришћена у другој 
половини 13. века, за време изградње и живописања цркве и трпезарије (Јуришић 1989: 48, сл. 46).

740  Теренски инвентар 284/69. Исти облик хватаљки имају клешта нађена током истраживања средњовековне тврђаве Бач 
(Нађ 1961: Т. VIII), но клешта истог облика су коришћена и у античком добу (Поповић И. 1988: 145, XXIX/3).

741  У манастиру Намасији су откривене полукружне засвођене пећи у објекту дуж северног оградног зида, који је, према 
налазима, идентификован као ковачница (Брмболић 1985а: 6).
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Неколико гвоздених алатки припада оруђу намењеном за грубу и фину обраду дрвета, од којих рет-
ке потичу из стратиграфски затворених целина. Осим секире из површинских слојева шута у простори-
ји Б палате, сасвим савремене форме (сл. 183/11), која спада вероватно у најбројнију врсту оруђа међу 
археолошким налазима, откривени су и фрагменти тестере, односно комади тракастог гвозденог лима 
са зупцима на једној ивици, сада једва уочљивим због јаке корозије, и с троугластим проширењем с ру-
пицом за учвршћивање за дршку (сл. 183/12);742 како су пронађени по скидању плоче 10 млађег пода у 
јужном делу просторије Ц, а над нивоом старијег пода, тестера припада ређим поуздано стратиграфски 
датованим налазима из 16. века. Различити типови и димензије сврдла и длета указују на извесну специ-
јализацију у дрводељској делатности, мада није искључена њихова употреба и при обради коже или ко-
сти. Пронађена су три сврдла, од којих је до данас сачувано само једно (сл. 183/13).743 Загубљено масив но 
сврдло спирално увијеног пера на једном крају, сигурно је средњовековно (14–15. век) с обзиром на ана-
логне примерке, а пре свега на место налаза у слоју изгореле земље и гари од дрвене грађе зграде прво-
битне трпезарије (сл. 183/14).744 Некој врсти сврдла вероватно припада и предмет нађен током првих 
конзерваторских радова 1948. године, коришћен за финију обраду дрвета (сл. 183/15).745 Два мања дубо-
резачка длета идентичног облика, с мањим трном за насађивање дршке, издуженим правоугаоним пло-
частим телом и косом, односно равном оштрицом потичу из стратиграфски неопредељених целина у 
јужном делу порте и припадају хронолошки неосетљивом типу (сл. 183/16).746 Длета истог облика, нешто 
већих димензија, датују се у период од краја 14. до 16. века, али је, као већина других врста оруђа, и овај 
тип у неизмењеном облику извесно дуго био у употреби судећи по налазима из 4–6. века.747 Други тип 
представља длето правоугаоног пресека, с проширеним сечивом на доњем закривљеном и коритасто 
обликованом крају, док је други крај шпицаст, те је вероватно било коришћено у дрворезбарству; њего-
во датовање одређује поуздан стратиграфски контекст будући да припада великој групи разноврсних 
алатки затечених у рушевини палате, страдале у пожару крајем 17. столећа (сл. 183/17; уп. сл. 124).748

Ножеви спадају у универзалне алатке, обично заступљене у највећем броју на средњовековним ло-
калитетима. Као део личног прибора, били су превасходно у свакодневној кућној употреби, тј. у кухињи 
и на трпези, али и као алатке у многим, пре свега занатским пословима (сл. 184–185). Међу налазима 
из манастира Светог Николе евидентирала сам 26 примерака различитих облика и димензија, махом 
целих.749 Међусобно се разликују по величини, облику сечива и начину израде дршке. У први тип је 
сврстано осам ножева с трном за усађивање у дрвену или коштану дршку, са оштрицом на једној страни 
сечива, које може бити равно или благо повијено (сл. 184/1–6; в. сл. 40/11). Други, нешто чешћи тип 
(10 примерака) одликује право сечиво са оштрицом на једној страни, углавном зашиљеног врха, које 
прелази у дршку са коштаном или дрвеном оплатом (сл. 184/7–14). Ножеви овог типа су различитих 

742  Теренски инвентар 283/69 (секира) и 466/69 (тестера). Гвоздене тестере су у средњем веку коришћене и за сечење костију, 
уп. Нешева 1985: 202, с нап. 159, обр. 68; Чангова 1972: 101, обр. 81/1–5.

743  Теренски инвентар 113/75 (сл. 183/13). Недостаје теренски инвентар 195/68 (фрагмент тордираног врха, можда и нека 
врста бургије) и 427/76 (сл. 183/14).

744  Теренски инвентар 427/76. Уп. Minić i Vukadin 2007: sl. 89/13.
745  Инв. бр. 23_582 (АЗРСВ).
746  Теренски инвентар 355/76 и 545/77 (сл. 183/16).
747  Minić i Vukadin 2007: sl. 89/7; Цуњак 2001: кат. 194; Брмболић 1985а: 10, кат. 12. Уп. Поповић И. 1988: тип Б, варијанта б, 

Т. XXV/5.
748  Систематска збирка 290/69. Алатка слична обликом и димензијама приписана је средњовековним длетима за обраду 

дрвета, уп. Чангова 1972: 99, обр. 80/14. Слично, нешто мање длето с другим равним крајем је, према истраживачима 
Студенице, коришћено за обраду камена и приписано је градитељима Богородичине цркве, тј. 12. столећу (Поповић 2015: 
243, кат. 308).

749  Према теренском инвентару, од 22 заведена недостају три ножића (теренски инвентар 40/72, из гроба 261, на сл. 184/1, 
109/74, 154/68). Према пописима којима располажем, осим четири ножића која сам пронашла, још десетак примерака 
издвојених у студијску збирку данас недостаје у сачуваном материјалу.
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Слика 184. Гвоздени ножеви 
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величина, а сачувани су у неједнакој мери и, осим једног, без оплате; по свој прилици, већина представља 
делове трпезног прибора, за разлику од ножева првог типа, који су углавном били коришћени као алат-
ке.750 Трећем типу припада нож с поломљеном уском сечицом и гвозденом дршком шестоугаоног пре-
сека, која се шири ка врху и завршава брадавичастим испустом, нађен у насипним слојевима јужно од 
цркве, у квадрату Е16, а типолошки је сродан неким позним сребрним примерцима из црквених ризница 

Слика 185. Бријач (1); бритве (2–3); кожарски ножеви (4–6)
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(сл. 184/15).751 Његова дршка је украшена низовима дубоко урезаних линија које се смењују с уметну-
тим листовима бакарног лима, на којима су искуцани мотиви издужене вегетабилне и линеарне форме.

Типолошки, у овој групи предмета се могу издвојити свега три типа специјализованог облика ножа 
– бријач (сл. 185/1), бритве (сл. 185/2–3) и кожарски ножеви (сл. 185/4–6).752 Особен налаз представља 
оштрица бријача равног сечива, с ужом полугом за ослонац прста у дну, која има малу перфорацију за 
осовину помоћу које је сечиво било повезано с корицама дршке; ретку аналогију има у примерку из 
Маглича, који је широко датован у 14–16. век.753 Сечива бритви, у основи, нису друкчија од данашњих, 
али и многих средњовековних и нешто познијих налаза (од 12. до 17. века) с наших и локалитета у 
окружењу;754 међусобно се разликују по облику оштрице, односно леђног дела сечива, који је равно или 
лучно обликован. Заступљена су и два типа ножева за обраду коже и израду разних кожних предмета 
(одеће, обуће, делова коњске опреме, повеза за књиге и др.). Првом припада једнострани нож с лучно 
извијеним сечивом и тордираном дршком искуцаном у лепезаст завршетак, док други тип чине два 
примерка двостраних ножева с тордираним дршкама, која се, према сечивима окренутим на исту или 
супротну страну, деле у две варијанте. Готово неизмењеног облика, присутни су од праисторије и антич-
ког периода, током средњег века у раздобљу од 12. до 15. столећа, али и касније, о чему сведоче многи 
налази с територије Србије, али и ван ње.755

И ножеви су налажени у свим деловима порте: у насипним и површинским слојевима (сл. 184/2, 
4–6, 8–11, 15; 185/3; в. сл. 147/13), под малтерном површином – подницом објекта јужно од цркве (сл. 
184/14), у рушевини (сл. 184/12; 185/2, 5), односно у нивоу пода просторије Е (сл. 185/6), у рушевинском 
слоју просторије Б (сл. 185/4) и у слоју између подова у просторији Ц зграде палате (сл. 184/13), као и 
у јамама (јама 11; в. сл. 40/11), тако да нема поузданих елемената за њихово датовање у раздобље пре 
16. столећа. Констатовани су и при откривању скелета у гробовима 261, 406 и 482 (сл. 184/1, 3, 7), а 
само један, уз ноге скелета у гробу 261, може бити једини поуздано средњовековни с обзиром на налаз 
прстена у гробу, који се може датовати у 15. столеће (сл. 184/1).756 Могући средњовековни примерци су 
још два ножа с усадницима – један који је припадао старијем хоризонту живота у манастиру (12. век), 
иначе нађен у површинским слојевима у североисточном делу порте (сл. 184/2),757 а други из гроба 406 
(сл. 184/3).

Групи алатки које су коришћене у кућној радиности припадају и делови прибора за обраду коже (осим 
поменутих кожарских ножева), односно за шивење и ткање; у Светом Николи су заступљене с четири 

750  Први тип: теренски инвентар 40/72, 48/2011, 166/76, 564/78, 21/71 (сл. 184/1–3, 5–6), инв. бр. 23_612 (АЗРСВ; сл. 184/4), 
студијска збирка 350а (1976) и б. б; други тип: теренски инвентар 239/75, 19/71, 93/67, 111/75, 429/69, 453/69, 629/80 
(сл. 184/7–10, 12–14) и студијска збирка 477 (1977), сл. 184/11.

751  Два ножа, дужине око 22 цм, са сребрним дршкама украшеним биљним мотивима, из дечанске ризнице су истог типа. На 
једном од њих је урезана година 1777; уп. Шакота 1984: 210, М-76а (1777), М-76б, сл. 90.

752  Теренски инвентар 8/71 (бријач), 369/69, 302/76 и један примерак из студијске збирке (бритве), 256/68, 262/68 и 387/69 
(кожарски ножеви).

753  Popović 2012: kat. 206, sl. 127.
754  Popović 1999: sl. 227; Цуњак 2001: кат. 291–293; Бунарџић 2002а: кат. 122; Манојловић-Николић 2010: 310–311, с нап. 

258 (за бугарске локалитете), тип 5, кат. 900–919; Поповић 2015: кат. 293–295 итд.
755  Minić i Vukadin 2007: 138–139, s nap. 503–506. Непроменљивост облика ређег типа двостраног ножа, у варијанти с два обрнуто 

окренута сечива, потврђују архелошки налази с локалитета различитог карактера и датовања, од римског до новијег доба 
(Поповић И. 1988: 95, Т. XVII/ 3, варијанта г; Брмболић 2000: кат. 153–156; Цуњак 1998: 178, Т. XVII/1–4; Поповић и Бикић 
2004: кат. 454 итд.). Занимљиво је да кожарских ножева нема у материјалу из манастира Студенице, али су присутни у неким 
другим српским манастирима – у Давидовици (Булић 2001: 46, Т. 35/2), Градцу (Јуришић 1989: 37), Дренчи (Гаврић и Коваче-
вић 2015: 50; Милутиновић 2015: 167, Т. XVIII/1), Манасији (теренски инвентар 60, 64/2014 итд.).

756  Прстен, теренски инвентар 35/72.
757  Теренски инвентар 48/2011. Идентичан ножић, наиме, потиче с Великог Калемегдана – каструм, који није било могуће 

датовати, али су његове аналогије нађене у материјалу из 12. века (Шпехар 2007а: 100, кат. 228).
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Слика 186. Прибор за обраду коже, шивење и ткање: игле (1–3), маказе (4), зумба (5), шила (6–7), 
пробојци (8–9), керамички пршљенци (10–12); прибор за риболов: удица (13); тегови од олова (14), 
керамике (15–16) и камена (17–18)
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гвоздене игле, једним примерком маказа, зумбом, шилима и пршљенцима за вретена.758 Сви налази 
гвоздених игала спадају у лични прибор покојника сахрањених у манастирској порти, тако да заправо 
не илуструју делатности у самом манастиру које су биле у непосредној вези са израдом одеће.759 Три 
игле имају уобичајен облик, сличан данашњем: кружног су пресека, с већом или мањом овално раску-
цаном ушицом и кружном рупицом за увлачење конца; све три су нађене у гробовима, а у једном од њих 
била су два турска новчића из средине 17. столећа (сл. 186/1–2). Четврти примерак, правоугаоног пре-
сека, с великом овалном ушицом, обликом и димензијама аналогије има и у средњовековном матери-
јалу из друге половине 12. и с почетка 13. века (сл. 186/3).760 Дводелне гвоздене маказе, с два крака 
спојена закивком, имају кратка широка сечива и дуге држаље које не формирају уобичајен кружни 
отвор за прсте, а завршавају се дугметастим задебљањима, те су можда имале и неку другу намену (сл. 
186/4). Нађене су при рашчишћавању рушевинског слоја у просторији Б палате, те поуздано припадају 
најмлађем инвентару манастирске економије, свакако старијем од краја 17. века.761 За пробијање рупа 
на предметима од коже коришћена је и посебна алатка – зумба у виду шипке квадратног пресека, која 
је у доњем делу раскована и савијена у полукруг, са искривљеним врхом, нађена скупа с већим бројем 
кованика и токарених стубића намештаја у квадратима Ђ17–Е17, уз могућ познији објекат или јаму, те 
је свакако млађа од 15. века (сл. 186/5). У истом облику, зумбе су присутне на налазиштима различитог 
карактера, од рановизантијског доба све до 15. века, а сматра се да су могле бити коришћене и за деко-
рисање металних судова, што не треба искључити ни код нашег примерка с обзиром на његов оштећени 
врх.762 Стандардне облике имају и шила из девастираних слојева у северном делу порте, с два зашиље-
на краја, при чему је обично краћи служио као трн за усађивање у дрвену дршку (сл. 186/6–7).763 Две 
алатке имају и функцију пробојца који је употребљаван у обради предмета од метала и коже, а коме си-
гурно припада примерак чији је један крај јачи и заравњен, пронађен у близини првобитне трпезарије, 
можда позносредњовековног порекла, док је други, оштећеног врха, стратиграфски одређен с обзиром 
да је нађен у дну јаме 1, испуњене пепелом, која је укопана с нивоа 17. века (сл. 186/8–9).764 Овој ску-
пини предмета припадају и керамички пршљенци, о којима је било речи (в. сл. 186/10–12).

У домаћој радиности је израђиван и прибор за риболов. Будући да је риба била неизоставна у ис-
храни монаха, није искључена могућност постојања рибњака у непосредној близини манастира, уз То-
плицу, или на неком од његових поседа. У археолошком материјалу су евидентирани тек једна гвоздена 
удица и оловни тег (сл. 186/13–14), али и неколико тегова израђених од других врста материјала, поме-
нути керамички и камени, о којима ће бити речи (сл. 186/15–18), а који указују на то да је коришћена 
и рибарска мрежа. Оловни тег и удица су пронађени у различитим деловима порте, у дубљим слојевима, 

758  Игле (гроб детета 724, теренски инвентар 532/77; гроб 721, теренски инвентар 528/77; гроб 714, теренски инентар 526/77 
на сл. 186/1–2; гроб 1/71, теренски инвентар 51/71 на сл. 186/3); маказе (теренски инвентар 210/68); зумба (теренски 
инвентар 640/80); шила (теренски инвентар 229/68 и 112/75).

759  Осим ова четири примерка са сачуваним ушицама, нађено је и неколико фрагментованих кородираних гвоздених танких 
тела игала, која вероватно не представљају делове игала за шивење, већ игала-укосница; сва су пронађена у гробовима, на 
различитим позицијама – уз руке покојника (теренски инвентар 412 и 442/76) и испод лобање (160 и 243/75).

760  Popović 1999: sl. 231, kat. 527; Поповић и Иванишевић 1988: сл. 31/69.
761  Најближу аналогију за њих сам пронашла у случајном налазу с Петроварадинске тврђаве, без сачуваног дела за држање, 

датованом у 15–16. век (Брмболић 2000: Т. XXX, кат. 216).
762  Minić i Vukadin 2007: 145, s nap. 524–529; уп. Милутиновић 2015: 170, Т. XIX/9. Више зумби, међу којима и комади срод-

ни нашем примерку, од златара из Враца у Бугарској, је називано зумбама за искуцавање различитих орнамената на 
металу (Георгиева и Бучински 1959: 246, Т. LXXXIII/5–23).

763  Теренски инвентар 229/68 и 112/75. Идентичног су облика, нпр., шила из 12–13. века из тврђаве Рас (Popović 1999: sl. 
230/1–5).

764  Теренски инвентар 49/2011 (сонда 3) и 56/67. Неколико идентичних примерака нађено је у ископавањима палате у средњо-
вековном Сталаћу (Minić i Vukadin 2007: sl. 89/10–12).
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Слика 187. Кућни прибор и опрема: кресива (1–2); преклад (3); вериге (4); метални делови дрвених 
ведрица (5); дршке струшки ? (6); ушице за ручку бронзаног суда (7); ручка од бронзе (8);  
бронзани свећњак (9); камени брусеви (10–11)

0 40 cm
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девастираним укопима гробова, због чега се не могу датовати.765 Уз тегове направљене од фрагмената 
керамике, и тегови од олова, попут примерака откривених у порти Светог Николе, налажени су и на 
другим средњовековним локалитетима, насеобинским и сакралним.766

Опрему покућства, односно прибор за свакодневну употребу чинила су и три кресива различито 
формираног тела и крајева. Кресиво једноставног правоугаоног облика, са заобљеним подужним стра-
нама, припада типу који се датује углавном у раздобље 11–13. века (Русија, Бугарска, Угарска, Пољска), 
а за који се сматра да је оријенталног порекла и везује се за продор турско-татарских племена (сл. 
187/1).767 Услови нашег налаза, у слоју нивелације над објектима урушеним и изгорелим крајем 14. 
века, показују да је коришћен пре тог доба, што значи да можда потиче из старијег хоризонта (IV). Тој 
фази би могло да припада и друго кресиво, с телом проширеним по средини и краћим повијеним кра-
јевима, које није стратиграфски одређено будући да је нађено у девастираним слојевима унутар млађе 
трпезарије, али чије се аналогије, према облику, налазе и у материјалу из 12. века.768 Kресивo масивног 
тела у виду латиничког слова L, са ушицом за држање, припада варијанти типа дугог трајања (најчешће 
опредељеног у позносредњовековно доба); међутим, откривено је у слоју новијег насипа око зграде па-
лате (сл. 187/2).769

Кућној опреми, тј. саставним деловима огњишта припадају и преклад и део верига.770 Преклад, од-
носно масивни гвоздени наслон за огњиште, са четири ногара, нађен је in situ под наслагом рушевине 
уз улаз у јужни део просторије Ц у палати, током чишћења подних плоча, тако да је извесно да је у тој 
одаји постојала конструкција отвореног огњишта (сл. 187/3). Масивнији ланац огњишних верига, међу-
тим, откривен је на другом крају порте, у квадрату К16, у слоју с материјалом који сведочи о великој 
девастацији и нивелацијама будући да је уз римски новац, на истој дубини налажен средњовековни и 
потпуно рецентни материјал (сл. 187/4).

У кућни прибор спадају и метални делови дрвених ведрица, вероватно обручи и држачи-куке на 
које су качене дршке ведрица или дрвених посуда сличног облика, свакодневно употребљаваних у ма-
настирској економији, а који су нађени такође у рушевини палате, тј. њене улазне просторије у призе-
мљу (сл. 187/5). Две идентичне гвоздене шипке фрагментованих врхова можда представљају дршке 
струшки (сл. 187/6), судећи по сличности с дршкама тих алатки, које су изгледа служиле за чишћење 
дрвених посуда, сачуваним у материјалу из Сталаћа,771 али и због чињенице да су уз њих били фраг-
менти кородираног гвозденог лима, могуће делови плоча на које су дршке биле причвршћене закивци-
ма. Нађене су приликом откривања зида VI јужног обзиђа, на углу где се ломи и скреће ка северу (VII), 
у слоју с уломцима позносредњовековне и новије керамике, али без детаљних података на којој нивеле-
ти у односу на зид. Бронзани предмет у виду полукружно савијене траке с рупицама за закивке на кра-
јевима, пронађен још приликом првих истраживачких радова у манастиру 1948. године,772 можда је 

765  Теренски инвентар 550/77 (удица) и 483/77 (тег).
766  Кандић, Минић и Пејовић 1995: кат. 85; Булић 2001: Т. 36/1; Чангова 1992: 18, обр. 7/1–2.
767  Теренски инвентар 37/71. Уп. Марјановић-Вујовић 1984: 101, 101–102, сл. 219 (налаз из гроба); Манојловић-Николић 

2010: кат. 971–974; Чангова 1972: 87, обр. 69/1–4; Чангова 1992: обр. 142/1–2.
768  Теренски инвентар 84/67 (6,5 х 1,1 цм, данас загубљено). Лош цртеж и оскудан опис не дају могућност да се ближе утврди 

варијанта овог типа кресива, с крајевима савијеним у волуте, вероватно најчешћег и веома дуготрајног типа средњовеков-
ног кресива (12–17. век) на Балкану и шире. Уп. Popović 1999: sl. 228/20; Minić i Vukadin 2007: 130 i nap. 434–440, с наве-
деним аналогијама.

769  Теренски инвентар 2/71. Уп. Брмболић 2000: 128, кат. 226; Бајаловић-Бирташевић 1960: Т. XVI/7; Чангова 1972: 87, обр. 
69/5.

770  Теренски инвентар 418/69 (преклад), 697/80 (вериге).
771  Метални делови ведрица: студијска збирка 298 (1969); струшке: теренски инвентар 48/71 (сл. 187/6) и студијска збирка 

40–108 (1971), уп. Minić i Vukadin 2007: 129, sl. 83/1, 3.
772  Инв. бр. 23_573 (АЗРСВ), без податка о месту налаза.
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ушица ручке на некој бронзаној посуди (сл. 187/7). Израђевинама од бронзе, иначе ретким у комплексу 
Светог Николе, као и на другим средњовековним налазиштима,773 припада и украсна ручка шкриње 
или другог комада намештаја (сл. 187/8),774 која је стратиграфски поуздано опредељена у 17. столеће, 
тј. у време пре краја 17. столећа. Од бронзе је изливен и стојећи свећњак из инвентара неке од просто-
рија палате, који припада истом периоду будући да је затечен у просторији Б, у слоју деструкције, од-
носно пожара у коме је зграда страдала крајем 17. века (сл. 187/9). Заправо, био је сачуван његов горњи, 
ребрасто профилисан део с чашицом у облику цвета на врху, за држање свеће, и клином у виду шрафа 
на доњем крају, помоћу кога се спајао са стопом. Према већини елемената, овај свећњак има аналогије 
у бронзаним примерцима из 16–17. века.775

Грађевински метал и окови
О архитектури и начину градње манастирских здања сведоче разноврсни метални предмети, претежно 
функционалног карактера. Сви налази који припадају некој врсти грађевинске опреме могу се подели-
ти у неколико група. Највећу скупину у Светом Николи, као и на већини локалитета, чине кованици 
различитих димензија и облика главе, који су служили за повезивање дрвене грађе. Поједини пример-
ци су истовремено могли да имају и украсну намену, мада је и тада њихова основна улога била кон-
структивна будући да су представљали саставни део дрвених конструкција, при чему је глава кованика 
била видљива и обликована тако да делује као украс. Већи број сачуваних кованика потиче из гробова, 
што се углавном сматра потврдом постојања дрвених сандука. Њихов укупни број није познат пошто 
нема потпуне евиденције материјала издвојеног у студијску збирку, али је свакако реч о више стотина 
комада.776 На основу разлика у облику главе и димензијама, могу се разврстати у неколико типова. 
Први тип, уједно најзаступљенији, чине кованици квадратног пресека, с плочастом, грубо искованом 
главом различитог облика и просечне дужине од 8 до 12 цм (сл. 188/1–4, 5, 6). Поједини међу њима су 
изузетно масивни и великих димензија, као што су примерци из рушевинског слоја у палати и око ње-
них зидова, дугачки 28–36 цм, вероватно коришћени у конструкцији греда таванице или крова.777 На-
лажени су у свим деловима порте, у гробовима, као и унутар објеката. Други по учесталости међу сачу-
ваним кованицима је тип малог клина с троугаоном, вертикално постављеном главом, који је коришћен 
углавном за прикивање потковица за коњско копито, а налажен је и у гробовима (сл. 188/8, 9, 10). Много 
је ређе заступљен тип с главом савијеном у виду куке (сл. 188/7), као и тип клина с великом плочастом 
главом, који је употребљаван и за учвршћивање кровних оловних плоча (сл. 188/11).778 Појединачним 
комадима припада тип клина с полиедарском главом (сл. 188/12). Примерци нађени у затвореним це-
линама из различитих периода дају могућност поузданијег датовања појединих типова кованика. Тако 
се могу датовати кованици из гробова – у гробу 596 из 16–17. века (тип I; сл. 188/3), у гробу 541 из 15–17. 
века (тип I и II; сл. 188/9), у гробу 590, с новцем из 18. века (тип I; сл. 188/4), или у гробу 422, с наушни-

773  Осим овде приказаних, забележени су и други ситни украсни или функционални делови вероватно различитих комада 
намештаја, израђени ливењем у бронзи, углавном оштећени и данас загубљени, али веома лоше документовани. Међу 
њима се могу препознати украсне апликације у виду „моравских розета“ и шестокраке звезде (теренски инвентар 39/67, 
189/75) и предмети у облику ручки (теренски инвентар 196/68, 179/75).

774  Теренски инвентар 260/68 (на нивоу подних плоча у просторији Б палате).
775  Теренски инвентар 259/68. Уп. Поповић и Бикић 2004: 154–155, с нап., сл. 100.
776  Нпр., у 49 сачуваних кеса са студијским материјалом из 1969, које чине приближно трећину укупног броја кеса с матери-

јалом из те године, евидентирала сам око 80 кованика.
777  Теренски инвентар 368/69, 212/68, 479/70. Клинови ове дужине су чести у материјалу из 15. века са Смедеревске тврђаве, 

а забележени су и у Сталаћком и Београдском граду (Цуњак 2001: кат. 341–361; Minić i Vukadin 2007: 109; Поповић и 
Бикић 2004: кат. 295, 298).

778  Клин дужине 6 цм, с кружном главом пречника 2 цм и комадом лима дебљине 5 мм (теренски инвентар 102/74), данас 
загубљен.
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цама из 15. столећа (тип I и III; сл. 188/6). Ту спадају и кованици из других затворених целина – из слоја 
паљевине првобитне трпезарије, с горњом границом на крају 14. века (сл. 188/1), као и из млађих сло-
јева и јама насталих по обнови манастира (сл. 188/8; в. сл. 81/16 и 146/14), уз уобичајене разлике у ду-
жини и облику главе, које су у вези с њиховом наменом.

У функцији шарке, у систему затварања прозора и врата најчешће се јављају багламе, а исту намену 
имали су и различити окови који, уз кланфе, резе за затварање врата и алке за отварање, учвршћене 
клиновима, представљају обавезни део конструкције и унутрашње опреме стамбених и објеката друге 
намене (сл. 189/1–9; в. сл. 123/5; 124/8). Све багламе су уобичајеног облика, који се није битно мењао до 
данас. Готово све нађене багламе и резе припадају грађевинској столарији палате, што их стратиграфски, 
с обзиром на то да потичу из рушевинског слоја, одрeђује у период 16–17. века. Само један примерак 
багламе, у виду клина с врхом савијеним у круг (сл. 189/4), пронађен на изгорелој греди првобитне трпе-
зарије, потиче из старије целине која је датована у раздобље од 12. до краја 14. века. У тој целини су 
биле и две кланфе (сл. 189/7, 8).779 Неколико примерака металних окова, оплата и апликација припада 
грађевинским елементима, а поједини вероватно деловима намештаја (сл. 189/10–14),780 од којих је 
само један стратигрaфски опредељен у старији, IV хоризонт (сл. 189/10).

Нађено је неколико типова различитих кључева, од којих се поједини стратиграфски и типолошки 
сврставају у средњовековне налазе (сл. 190/1–6).781 Ређем типу с наших локалитета припада кључ ци-
линдричног тела, с доњим крајем вишеструко разрезаним према облику отвора на катанцу, с кружном 
искованом дршком, значајан стога што је нађен у слоју над плочама стазе која је водила према палати 
(сл. 190/1). Његова појава је поуздано посведочена средином 14, а употреба и током 15. столећа.782 
Типу цилиндричног катанца, у Светом Николи заступљеном с више примерака нађених у различитим 
деловима порте, одговарао је вероватно и други тип кључа, кога временом потискује претходни; има 
облик шипке правоугаоног пресека, на једном крају стањене и повијене у петљу или кружно обликова-
не, док се на другом крају завршава плочастим разрезаним проширењем чија профилација одговара 
отвору на катанцу (сл. 190/2). Налази сличног кључа, у варијанти с доњим крајем завршеним у виду во-
доравне плочице с разрезом, у позносредњовековним слојевима на нашим и бугарским локалитетима 
датују се у период од 13. до средине 15 столећа.783 Наш примерак је пронађен у рушевинском слоју 
просторије Е, што сведочи о употреби ове варијанте другог типа и касније, све до краја 17. столећа, уко-
лико ту није доспео прекопавањем површинских насипних слојева. С највише примерака је заступљен 
трећи тип кључа. То је пљоснати кључ с кружном перфорираном дршком и асиметрично разрезаним 
зупцима, који је почео да се употребљава почетком 15. века. Нађена су три примерка тог типа (сл. 190/ 
3–5), а од два до данас сачувана, један је био у слоју с више зграфито посуда, уз остатке малтерне повр-
шине код античке гробнице VIII, што судећи и према многим примерима из наших средњовековних 
манастира и насеља сведочи о његовој широкој употреби у раздобљу 15–17. века.784 Нешто старији или 
истовремен с кључем другог типа може бити кључ који се од претходних разликује по дугом шупљем 
телу, с кружном перфорираном главом, такође нађен у нивоу пода просторије Е (сл. 190/6).

779  Није било могуће да се утврди тачан број ове врсте налаза будући да је сачуван само мањи број предмета (још пет багла-
ма, две резе и десетак окова и оплата, уписаних у теренски инвентар, и око 40 фрагментованих металних предмета, који 
се могу уврстити међу њих).

780  Студијска збирка 608 (1978), теренски инвентар 494/77, 493/77, 197/75, 623/80.
781  Теренски инвентар 53/72 (данас загубљен), 341/69, 257/68, 630/80, 260/75 (данас загубљен) и 341/69.
782  Minić i Vukadin 2007: 111, sl. 72/15–17.
783  Minić i Vukadin 2007: 111, s nap. 323, sl. 71/12–14; Јуришић 1991: сл 77; Чангова 1992: 162, сл. 144; Николова 1974: 244, 

64/б; Нешева 1985: 175, сл. 18/1-е.
784  Minić i Vukadin 2007: 111, sl. 71/18; Popović 2012: sl. 135, kat. 263–264; Кандић, Минић и Пејовић 1995: кат. 39; Пејовић 

1988: кат. 92; Бунарџић 2002a: кат. 46; Зечевић 2002: сл. 1; Брмболић 1983: 22–24; из Немањиних Ђурђевих ступова у 
Расу потичу два археолошка налаза овог типа кључа (инв. бр. 24_5312 и 5321, АЗПСВ).
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Делови четири катанца поменутог цилиндричног типа, с телом које има унутрашњи механизам у 
облику клина с две бочне ламеле и прорез за кључ у основи цилиндра, нађени су у северном и јужном 
делу порте, у насипним и слојевима нивелације (сл. 190/7–11).785 Над малтерном површином у север-
ном делу квадрата И7 пронађен је катанац другог типа, с кутијом полумесечастог облика, чије место 
налаза показује да не може бити старији од краја 16. века (сл. 190/11).

Оружје и коњаничка опрема
Налази ратничке и коњаничке опреме, уобичајени за насеобинске слојеве, пре свега у утврђењима, нису 
чести у манастирским целинама. И поред познате чињенице да су стрелице, као врста нападног оружја 
за борбу на даљину, биле основни вид наоружања у средњем веку, ипак изненађује релативно велики 
број њихових врхова на једном локалитету сакралног карактера.786 Од 13 стрелица издвојених у инвен-
тар (сл. 191/1–13), осим једне (сл. 191/2), све имају трн за усађивање у дрвену шипку, а само две не 
припадају типу двобридних стрелица (сл. 191/12–13).787 Међусобно се разликују по облику и дужини 
шиљка, тј. оштрице (листолики издужени, уски или шири, ромбоидни, у виду ластиног репа), односно 
по облику, пресеку и дужини трна (тордиран или раван, с коничним проширењем или без њега, кру-
жног или квадратног пресека, дужи или краћи). Како се готово сви заступљени типови стрелица јављају 
у веома дугом периоду, познат археолошки контекст налаза појединих примерака у комплексу мана-
стира Светог Николе даје им посебну вредност због могућности ужег датовања. Ту су стрелице пронађене 

785  Теренски инвентар 608/80, студијска збирка 469 (1977), 566/78, 650/80, 157/75.
786  Поређења ради, из истог времена, нпр., из Магличког замка потичу свега три примерка стрелице (уп. Popović 2012: 174, 

sl. 118, kat. 148–150), док у манастиру Студеници није ниједна откривена.
787  Данас недостају четири, три пронађене током археолошких ископавања (теренски инвентар 179/68, 112/68, и 439/69; сл. 

191/2, 4, 9) и једна раније, у првим конзерваторским радовима, заведена у инвентар АЗРСВ (инв. бр. 23_581, расход; сл. 
191/12). Остале припадају теренском инвентару 478/70, 492/77, 254/68, 273/68, 438/69, 562/78, 703/80, 215/75 и 554/77 
(сл. 191/1, 3, 5–8, 10–11, 13).

Слика 188. Кованици
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Слика 189. Багламе (1–4), резе (5–6), кламфе (7–9), окови (10–14)
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на различитим местима, у површинским, али и у најдубљим културним слојевима, у слоју рушења зграде 
палате и у два гроба. Четворобридна стрелица у пределу кука покојника сахрањеног у гробу 743, у за-
падном делу порте, с новцем Јакова, вазала Вука Бранковића (око 1380–1395),788 могла би да сведочи о 
његовој смрти у догађајима крајем 14. века, у којима је манастир горео (сл. 191/13); за њих треба везати 
и други примерак, пирамидалног врха и краћег трна, нађен негде на простору северозападно од цркве, 
приликом копања дренажног канала 1948. године (сл. 191/12). Mада се такве стрелице јављају у мате-
ријалу с наших локалитета од 12. до 16. столећа, најбројније су међу налазима из 14–15. столећа.789

788  Иванишевић 2001: 33.2. Нашем примерку је сродна стрелица међу бројним примерцима различитих типова у средњове-
ковном насељу крај града Севтополиса у Бугарској (Чангова 1972: обр. 73) и неки појединачни налази с наших подунав-
ских локалитета (Нинковић 2009: Т. IV/18–19).

789  Minić i Vukadin 2007: 113 i nap. 345–349, sl. 72/15–16.

Слика 190. Гвоздени кључеви и катанци: кључеви, тип 1 (1), тип 2 (2), тип 3 (3–5), тип 4 (6);  
катанци (7–11)
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Периоду 14–15. века стратиграфски припада и већа стрелица раздвојених пера, у стручној литера-
тури позната као тзв. медитерански тип или стрелица у виду „ластиног репа“, будући да је нађена у слоју 
с горелом керамиком из тог времена (сл. 191/1). Њој је готово идентична стрелица из Сталаћа, поуздано 
датована у крај 14. – почетак 15. столећа, откривена заједно с више стрелица истог типа, само у вари-
јанти с трном.790 Други примерак из Светог Николе, с мањим пробојцем раздвојених бочних пера, али 
с коничним тулцем (сл. 191/2), представља старију варијанту овог типа стрелица, познату од западног 
Средоземља до југоисточне и источне Европе и дуж западних граница Русије. На том простору, њена 
појава може да се прати од 8. до средине 13. столећа (претежно у 9–10. веку у словенским, а у 10–12. 
веку у старомађарским гробовима), док се варијанта с трном појављује од 8–10. столећа и траје до поз-
ног средњег века (у Русији нарочито у 12. и у првој половини 13. века), те је уочено да је прва варијанта 
карактеристичнија за европски простор, а друга за Византију.791 Наш примерак с тулцем нађен је у нивоу 
старијег зида под великом зградом млађе трпезарије, западно од цркве, али без поузданих стратиграф-
ских података који би упутили на то којем периоду пре средине 13. столећа би могао да се припише.

Од две стрелице ромбоидног облика, једна има посебан значај јер представља стратиграфски поу-
здан налаз у слоју око горелог објекта са апсидом, с почетка 15. столећа (сл. 191/3–4). Она припада 
типу стрелица с ромбоидним двобридним врхом, с трном и граничником на прелазу из пробојца у трн, 

790  Minić i Vukadin 2007: 115, sl. 71/19–20. Све сталаћке стрелице су незнатно веће од нашег примерка, а такве су евиденти-
ране и у материјалу из Крушевца, Пожаревца, Смедерева, Јагодине (Minić i Vukadin 2007: tip VII, kat. 141, с аналогијама). 
Из збирки музеја у Зајечару и Књажевцу, двоперасте стрелице с коничним тордираним тулцем, с разних локалитета су 
датоване у 13–14. век (Lalović 1982: kat. 10–15).

791  Медведев 1966: 56 и тип 2, 62 и тип 30; Ruttkay 1976: 327–328, Abb. 54 (typ A/1a, b), 332, Abb. 54 (typ B/12); Petrović 1976: 63.

Слика 191. Гвоздени врхови стрелица
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који је присутан на средњовековним налазиштима на тлу Србије од 12. столећа (Градина у Расу, Рудине 
у Браничеву),792 али као водећи облик стреле у средњем веку и у материјалу из 14–15. века с многих 
локалитета код нас и у окружењу, што потврђује и наш, као и више примерака из различитих делова 
Сталаћког града.793 Особен облик има стрелица пирамидалног врха и стањеног кружног проширења на 
прелазу у трн (сл. 191/11). Нађена је у грудном кошу скелета мушкарца сахрањеног у гробу 453, између 
неколико најдубље укопаних гробова без налаза (469, 499, 500). Међу стрелицама из средњовековних 
гробова,794 али и из других археолошких целина, нисам нашла директну аналогију за овај примерак, те 
нема могућности за његово ближе датовање. Једна од двобридних стрелица, коју одликују пробојац тро-
угаоне главе и конично проширење на прелазу у трн, судећи по аналогијама је свакако старији, средњо-
вековни налаз, иако се нашла у површинском слоју нивелације с јужне стране цркве (сл. 191/8).795 
Остале три двобридне стрелице, листоликог, односно делтоидног пробојца, од којих су две са сачува-
ним дужим трном, нађене су у слојевима деструкције палате и тиме су поуздано опредељене међу нај-
млађе примерке у комплексу, односно у 17. столеће (сл. 191/5–7, 9).

Сачувана су свега два гвоздена врха копља, такође из групе нападачког оружја које се бацањем могло 
користити за борбу на даљину, али и у блиској борби с непријатељем, што је зависило од стратегије рато-
вања. Реч је о два примерка различите величине и облика. Једно од њих је копље кратког бодила, с ко-
ничним усадником, пронађено с источне стране цркве, које се према аналогијама може датовати у 15. 
столеће (сл. 192/1).796 Друго, мање масивно копље, с трном, некарактеристичног и ретког типа, потиче с 
нивоа пода просторије Ц у палати, што указује на његову познију употребу током 17. столећа (сл. 192/2).

Посебну групу чине делови опреме ратника (панцир) и коњаника (мамузе, узенгије), као и коњске 
орме (разводници ремења, коњске потковице), који у ширем смислу спадају у ратничку опрему. Панцир-
на кошуља од уплетених гвоздених верижица, од које је у рушевини цркве нађен мањи комад, припада 
уопште ређим налазима ратничке опреме, посебно унутар комплекса манастира (сл. 192/3).797 Током 
последњих деценија 13. столећа јавља се у Дубровнику, где се, као и у целој Европи, панцирна кошуља 
различитог кроја носила још и крајем 14. столећа, када је, као главни део заштитне одеће, све више ко-
ришћен оклоп од плочица, а потом и пуни оклоп од лима.798 Помен панцира од верижица спљоштеног 
облика, као што је наш примерак, у једном документу из 1375. године га поуздано опредељује у 14. сто-
леће, односно у време пуне примене ове врсте одеће за заштиту тела, али није искључено и његово рани-
је датовање.799 Појава панцира у манастиру Светог Николе се мора посматрати у контексту дешавања 
на самом крају 14. века, када су његова здања паљена и рушена.

792  Popović 1999: 256, sl. 215/4–5, kat. 447; Поповић и Иванишевић 1988: сл. 13/3–4; Пековић 2006: 123, инв. бр. 16221.
793  Minić i Vukadin 2007: sl. 71/1–6, kat. 134–135, с аналогијама; Митић 2014: 53, Т. IV/3–4.
794  Поповић и др. 2005: 42, сл. 21; Deljanin 1977: 123; Петровић 1965: 283, сл. 22.
795  Чангова 1972: обр. 74/5; Митић 2013: Т. VI/2.
796  Теренски инвентар 304/76 и 458/69. Уп. Поповић и Бикић 2004: сл. 17/64, кат. 64; Нађ 1961: 96, Т. V/7; Minić i Vukadin 

2007: sl. 74/5, kat. 156, с аналогијама. Спада у копља којa се масовније користе у доба интензивније употребе оклопа, иако 
су као тип позната вековима уназад, а на локалитетима у Србији и у окружењу пре свега током 14. и 15. столећа (Minić i 
Vukadin 2007: 118). Ретка је појава копаља у манастирима, те поред нашег, познат је примерак вероватно истог типа и из 
манастира Градцa, датован у 13–14. век (Јуришић 1989: 48, сл. 47).

797  Инв. бр. 308 (Средњовековна збирка НМН). Велику захвалност за уступљене фотографије предмета из Куршумлије, који 
се чувају у Народном музеју у Нишу, дугујем колегиници М. Максимовић, тадашњем кустосу Средњовековне збирке.

798  Petrović 1976: 102–103, sl. 40.
799  Petrović 1976: 103 i nap. 36. За доба плетених верижица сматра се период од средине 11. до средине 13. столећа, када се 

уводе металне плоче у оклоп, али је примена панцерије у региону, тј. у Дубровнику, према документима, посведочена тек 
крајем 13. столећа (Petrović 1976: 99 i dalje). Неколико готово у целости очуваних панцирних кошуља из збирке Војног 
музеја у Београду, с непознатог налазишта, датовано је у 14–15, односно 15–16. столеће (Пековић 2006: 112, инв. бр. 
15984, 16971–16972), а нпр. свега две алкице од кошуље, уз плочице оклопа, присутне су у наоружању војне посаде Ста-
лаћког града (Minić i Vukadin 2007: 122).
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Слика 192. Врхови копаља (1–2); опрема коњаника: део панцирне кошуље (3), мамузе (4–6), узенгија (7) 
и разводници (8–9); коњске потковице (10–11)
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Из Светог Николе потичу две мамузе лучног тела и различито обликованог трна, као и пирамидални 
трн, вероватно треће мамузе, и то по свему судећи из најстаријих средњовековних хоризоната (сл. 192/ 
4–6).800 Једна од њих, нађена током првих конзерваторских радова на цркви 1948. године, припада стари-
јој и једноставнијој врсти, с кукицама за качење каиша на унутрашњој страни, која није честа на налази-
штима у Србији (сл. 192/4).801 Међутим, у раносредњовековном материјалу са ширег простора јављају 
се мамузе тог типа, које се датују у 8–9. век, с употребом до 11. столећа, те би и наш примерак требало 
сматрати (гробним ?) налазом из тог доба.802 Другом типу припада готово у целости очувана мамуза 
откривена у непосредној близини зидова цркве (квадрат Ж3), на дубини на којој су били и најдубљи 
гробни укопи, у самој здравици (гробови 171 и 172, без прилога, с добро очуваним остацима сандука, и 
гробови деце 177 и 202) (сл. 192/5). Мада нема прецизнијих података о месту налаза, пре свега у одно-
су на поменуте укопе, могуће је да овај примерак такође припада неком од разорених гробова из старијег 
средњовековног хоризонта, на шта указују и аналогни примери с локалитета у Србији.803 Овај облик ма-
музе одговара, наиме, старијем типу с трном испод осе лука, који је био уобичајен у Европи током 10–11. 
и у употреби до средине 12. века, тј. у раздобљу крсташких ратова, када је постојећи тип усавршен извија-
њем кракова и спуштањем трна, као код нашег примерка, што упућује на то да се он може датовати нај-
пре у 12, евентуално у 13. столеће.804 Међутим, у суседној Бугарској се овај релативно редак тип опреде-
љује у период од 10. до 12. века,805 тако да се не сме искључити и нешто раније датовање ове мамузе из 
Светог Николе. Комад гвоздене шипке с једним крајем завршеним у виду пирамидалног трна мамузе, 
нађен под површином млађег објекта изнад јужне зграде, од кога је очувана подна малтерна површина 
у квадрату Ј19, можда би могао да представља део мамузе која спада у варијанту тог типа (сл. 192/6).

Једини примерак узенгије потиче из слоја затвореног дебелом наслагом пепела и угљенисаног дрве-
та, констатованог под наталоженим рушевинским слојем пред улазом у палату (сл. 192/7). Како се 
узенгије овог типа, с различитим обликом лежишта за стопало, датују од краја 14. до 16. столећа, јасно 
је да је она ту доспела пре урушавања и напуштања зграде крајем 17. века, вероватно негде у периоду 
између средине 15. и првих деценија 16. века.806

Уз два разводника ремења карактеристичног облика (192/8–9), и коњске потковице вековима нису 
мењале облик. Што се тиче разводника за кожни ремен, с правоугаоним проширењем, примерак прона-
ђен у рушевини просторије Б у згради палате (сл. 192/8; уп. сл. 124/9) вероватно припада 17. веку или је 
можда и млађи од краја 17. века; идентични разводници су, међутим, чест налаз и у старијим средњо-
вековним слојевима на више локалитета различитог карактера – у манастирима, утврђењима и утврђеним 

800  Инв. бр. 23_572 (АЗРСВ) и теренски инвентар 201/68, 124/75. Бронзани предмет нејасне намене (теренски инвентар 
558/77; в. сл. 195/10) на површини изгореле греде зграде са апсидом, истраживачи наводе као још једну мамузу „средњо-
вековног типа“.

801  Овом типу би припадао пар мамуза нешто већих димензија, из оставе са Рама на Дунаву, која је датована у 12. столеће 
(Цуњак 2005: 112, кат. 254; уп. Цуњак 1990: 78–80, сл. 1, с датовањем у 13–14. столеће).

802  Рашов 2008: 174, Т. CL/9–10 (уп. Въжарова 1976: 86–140, обр. 77–79/2, 82/2–3); Žak 1959: 79, tabelka 9, V/4, VI/3 (мамузе 
овог типа, коване од једног комада шипке, сматрају се карактеристичним словенским мамузама пореклом из Моравске); 
Ruttkay 1976: 346 (typ 1).

803  Три мамузе, као део групног налаза из средњовековног хоризонта IIIa (прва половина 12. века) у Градини на Расу, имају 
идентичан трн, само су кракови равни, a завршавају се плочастим правоугаоним проширењима с отворима за провлачење 
ремена (Popović 1999: 260, sl. 221/1–3, kat. 477, с аналогијама). Таква је и фрагментована мамуза из средњовековног слоја 
из 12–13. века у подграђу Браничевског града и друга, цела очувана, с оближњег локалитета Светиња, као и више приме-
рака из збирки музеја с различитих локалитета, в. Поповић и Иванишевић 1988: 141, сл. 13/1 и 162, сл. 33/1; Станојев 
1989: бр. 646–649).

804  Nikolić 1956: 68–69, s nap. 28, T. I/VI; Kind 2007: 537–575, s nap. 99–111, Abb. 9.
805  Borisov 1989: 272, fig. 318; Чангова 1992: 184, обр. 171/1; Николова 1974: сл. 120/в.
806  Теренски инвентар 316/69. Уп. Minić i Vukadin 2007: sl. 73/10, kat. 148; Цуњак 2005: кат. 264; Кандић, Минић и Пејовић 

1995: кат. 87; Поповић и Бикић 2004: 171, сл. 113, кат. 327–328.
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градовима.807 Коњске потковице, с клиновима или без њих, могу се разврстати у два типа; чешће су 
плочасте, лучног облика, са више отвора за закивке на бочним странама (сл. 192/10; в. сл. 81/16 и 
188/4), а знатно ређи тип је потковица готово кружног облика, с рупама за закивке (сл. 192/11). Лучне 
потковице су нађене и у рушевини палате и у слоју кроз који је укопан гроб 660, с новцем из почетка 
17. столећа, али и у слоју с позносредњовековном грнчаријом на простору испред палате.808

Релативно велика количина оружја и коњаничке опреме на простору манастирског комплекса све-
дочи да је ово место било не само на путу ратних окршаја већ и њихово поприште, и то, судећи по дато-
ваним примерцима, оних који се везују за период већ од првог сукоба турских и српских одреда на 
оближњем Плочнику крајем 14. столећа до оних средином 15. века, у којима су манастирска здања до-
живела пустошења и разарања различитог интензитета.

Накит и делови ношње
Међу ситним металним предметима, посебну групу чини накит, у археолошком материјалу углавном 
познат захваљујући налазима из гробова, па је то и овде случај. Треба одмах нагласити да највећи број, 
као што је очекивано, припада инвентару гробова укопаних у раздобљу од друге половине 15. до среди-
не 16. века, када је гробље око цркве Светог Николе постало место сахрањивања локалног живља, али и 
после 17. века, када је манастир коначно напуштен. Овом приликом нису приказани сви пронађени 
примерци накита, већ је пажња усмерена на археолошки контекст само одређених комада и на датова-
ње које из њега произлази у поређењу с аналогним налазима, без детаљније анализе типова и орнамен-
тике, као и њиховог порекла и симболике.809 Иако су поједини међу њима нађени изван гробних цели-
на, већина заправо потиче из гробова уништених секундарним укопавањем млађих рака или током 
изградње познијих објеката.

 Од укупно 19 (18 сачуваних) наушница, стратиграфски важне податке пружају два примерка која 
припадају различитим типовима. Први тип представљају наједноставније форме у виду каричица ра-
зличитог облика, међу којима, због места налаза, посебан значај има сребрна фрагментована отворена 
каричица од двоструке уврнуте жице из гроба 194, укопаног под темељима пирга (сл. 193/1). У погледу 
датовања овог типа, иначе доста ретког на нашим локалитетима, не постоје уске хронолошке одреднице, 
а додатни проблем је чињеница да на нашем примерку нису сачувана оба краја, већ само један у виду 
петље. Наиме, највећи број (10) тордираних каричица од тање жице, у варијанти с кукицом и петљом 
на крајевима, евидентиран је на простору некрополе главне градске цркве на Новом Брду, где је њихова 
појава поуздано посведочена у првој половини 15. столећа; још свега неколико појединачних налаза ка-
ричица овог типа, од којих су неке сребрне, опредељује се различито, од 13. века и касније, све до сре-
дине 17. столећа, тј. нису прецизније временски одређени, већ су посматрани у оквиру контекста уко-
павања на гробљима на којима су нађени.810 Са далматинских некропола потичу примерци веома 
слични нашим, различитих димензија и углавном начињени од бронзе, који су такође широко опреде-
љени у период од средине 10. па све до средине 15. столећа, а притом су уврштени у карактеристичан 

807  Теренски инвентар 270/68 и студијска збирка 597 (1978). Уп. Јуришић 1991: 93, сл. 81; Бунарџић 2002: кат. 107; Popović 
1999: 261, sl. 222; Popović 2012: kat. 169–170; Поповић 2015: кат. 280; манастир Манасија (теренски инвентар 10, 53 и 
71/2014) и Марково кале код Врања (инв. бр. 1142, 1518,1723, Народни музеј Врање). За податке о непубликованој грађи 
из Манасије и средњовековног утврђења Марково кале захваљујем колегиницама С. Додић из Завичајног музеја Јагодина 
и Г. Стојичић из Народног музеја Врање.

808  Студијска збирка 403 (1976) (сл. 192/10) и теренски инвентар 385/76 (сл. 192/11). Према сачуваним списковима студиј-
ског материјала, евидентирала сам више од 20 потковица, док су у сачуваном материјалу заступљеније лучне потковице.

809  Комплетан приказ откривеног накита, као и других гробних налаза и прилога, биће предмет посебне монографије о гро-
бљу и сахрањивању у манастиру Светог Николе.

810  Зечевић 2006: 33 и нап. 59, кат. 7. Закључак о датовању новобрдског примерка из гроба 290 могао би бити ревидиран (у 
14. столеће) једино у случају разрешења фаза на објекту, посебно у његовом источном делу.
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старохрватски накит будући да је примећено да их нема у тзв. бијелобрдској култури, чији репертоар 
садржи више типова накита од плетене жице.811 Каричице из Далмације, датоване у раније раздобље, 
тј. у 10–11. столеће, јављају се у истим хоризонтима,812 или ређе у истим гробовима,813 с другим типови-
ма накита карактеристичним за то доба (као што су, нпр., наушнице с једном јагодом, тзв. слепоочни-
чарке или S каричице и др.).814 Ретки налази бронзаних каричица од троструке увијене жице с петљом 
и кукицом, у Бугарској се такође смештају у оквире 10–11. века.815 У сваком случају, сматра се да поја-
ву каричица од уврнуте жице на простору Србије јужно од Дунава не треба определити у време пре 13. 
столећа, док је за неке примерке с територије данашње Војводине претпостављено да припадају 11–12. 
столећу.816 Постоји, међутим, и варијанта ових каричица од уврнуте двоструке дебље сребрне жице, с 
петљама на оба краја, с тла Македоније, која се датује у 13–14. столеће, каква је готово непозната у ма-
теријалу с локалитета у Србији.817 Нашу наушницу, нађену у гробу на који је налегао зид пирга, свака-
ко треба датовати у време пре његове изградње, тј. пре седамдесетих година 13. столећа и довршетка 

811  Petrinec 2009: 236–237, Т. 311; Petrinec 2005: 199, T. III.
812  Petrinec 2009: 226–227, Т. 176, 7; Т. 228, 1; Т. 237, 6; Т. 242, 10; Т. 259, 4; Т. 261, 3; Т. 274, 8; Т. 294, 1–2.
813  Petrinec 2009: Т. 265, 3; Т. 290, 3.
814  Треба поменути да је на гробљу око Светог Николе нађена једна S наушница, али њена појава овде може бити секундарна, 

тј. познија (теренски инвентар 344/76).
815  Borisov 1989: 265, fig. 299.
816  Marjanović-Vujović 1979: tomb 119. Евентуално би два примерка карика од уплетене жице (гроб 3 и налаз ван гроба) са 

средњовековне некрополе у Банатском Аранђелову могла припадати старијим примерцима (Станојев 1989: 16–17, бр. 27).
817  Манева 1992: Т. 13–31/31а, б (пар из гроба жене 162, с конструкцијом од камених плоча, као и други пар, такође из гроба 

жене 467, исте конструкције, Просек – Демир Капија) и 60/9 (гроб 37, Прилеп–Гробишта). Гвоздени (?) примерак из гроба 
13 на гробљу у Бољетину, датованог у 12–15. век, има такође сачуван само један крај у виду петље (Ерцеговић-Павловић 
1986: 27, сл. 7, 5).

Слика 193. Изабрани комади накита и делова ношње
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Доментијанове биографије Светог Симеона (1264. године), у којој се пирг помиње.818 Због положаја 
гроба из кога потиче, у односу на пирг и цркву, наушница највероватније припада 11/12. столећу и хо-
ризонту који је претходио заснивању манастира на овом месту. На такво датовање посредно указује и 
изостанак неких карактеристичних облика наушница из друге половине 12. и прве половине 13. столе-
ћа, као што су, нпр., наушнице с једном биконичном јагодом,819 мада у манастиру не би требало ни ра-
чунати на већи број налаза накита. Релативно мало гробова из преднемањићког хоризонта, тј. из доба 
које се, иначе, одликује масовношћу и разноврсношћу накита, с типовима попут једноставних каричица, 
каричица с коленцима, тзв. волињских наушница, стаклених сликаних гривни и перли, купастог прсте-
ња и др., односно изостанак таквих комада ишао би у прилог претпоставци да је гробље могло бити 
формирано непосредно пре него што је Стефан Немања на овом месту засновао манастир.820

Друга наушница значајна за утврђивање стратиграфских, тј. хронолошких односа објеката у ком-
плексу манастира Светог Николе припада типу висеће, тј. наушнице с вертикалним привеском, који се 
у стручној литератури назива и наушницом с кариком савијеном у облику знака питања (сл. 193/2). 
Због открића пара наушница овог типа, с привеском у облику гужве спирално навијене жице, у дечјем 
гробу 236, под стазом која води око пирга, М. Ћоровић-Љубинковић је закључила да је до рушења пирга 
дошло између краја 13. и средине 15. столећа, датујући ове наушнице у 13. столеће.821 Наушнице с кари-
ком у виду знака питања, у различитим варијантама, познате су са средњовековних налазишта у Србији 
и углавном су оквирно опредељене у период 12–14. столећа.822 Прецизније датовање појединачних 
примерака на гробљима дугог трајања није раније разматрано, али нека истраживања показују да се, ге-
нерално, појава висећих наушница с кариком обликованом на тај начин мора сместити у време од сре-
дине 13. и у 14. столеће јер нема примерака који би се поуздано могли приписати 12. или првој полови-
ни 13 века.823 Не улазећи у порекло и распрострањеност овог типа наушница, поменућу само да се, 
према врсти украса (гужва жице изнад завршетка у виду петље, са или без јагоде), аналогије за пар из 
Светог Николе налазе у примерцима с некропола у Брестовику, Винчи и Лешју.824

Из гроба 7 у наосу цркве потиче једна (сл. 193/3) од пет игала истог, најједноставнијег облика, које 
су служиле као игле-укоснице, карактеристичне за накит из позног средњег века, али и касније, све до 
новијег доба.825 Према М. Ћоровић-Љубинковић, над гробом 7 је наводно стајала надгробна плоча 
Вратка Чихорића, из средине 14. века (в. сл. 149). Анализа грађе је показала да није сигурно да је то 
било првобитно место плоче, као и да је скелет из поменутог гроба лежао у шуту и био накнадно расту-

818  Теренски инвентар 207/68 (сл. 193/1). Уп. Доментијан, Животи Светога Саве и Светога Симеона: 19.
819  Уп. Радичевић 2008: 197.
820  Поменућу само средњовековне некрополе на три локације у ареалу градског подручја Ниша, у чијем инвентару се јављају 

све поменуте врсте накита, али и други типови различитог порекла: Ерцеговић-Павловић 1977: Т. I–XI (Гласија, 11. – крај 
12. века) и Ерцеговић-Павловић 1968: Т. I (Јагодин мала, 10–12. век); Кораћ 2002: Т. I–III, IX–XI (Свети Пантелејмон, 
12–13. век). И поред извесног преклапања типова накита на њима, уочава се и међусобна разлика у инвентару, која је 
видљива и на основу одсуства новчића чанкастог облика (скифата) на ранијим гробљима, тј. његовог присуства на позни-
јем гробљу око цркве Светог Пантелејмона.

821  Минђуше различитих облика, на којима је примењена техника обавијања жицом, М. Ћоровић-Љубинковић датује од 
краја 12. до 14. столећа, када нестају из употребе. Овај пар наушница из гроба (теренски инвентар 6/72) опредељује у 13. 
век јер га сматра ранијим од варијанте с вертикалним привеском и јагодом (чију појаву везује за 14. столеће). Отуд закљу-
чак да њихово датовање у сам крај 13. или прве године 14. столећа не изгледа вероватно (Ćorović-Ljubinković 1972: 122–123 
и Т. XLIII/1).

822  Минић 1987: 77 и Т. I/5–7; Bikić 2010: 74–77.
823  Радичевић 2008: 205–206 (уп. Радичевић 2004: 156–158, с нап.).
824  Јевтовић 1982: кат. 309 и 312 (Брестовик), кат. 281 (Винча, гроб 343; в. Марјановић-Вујовић 1982: 171, Т. LXXVIII, гроб 

595 и Marjanović-Vujović 1979: Y216, гроб 523); Милошевић 1962: 158, Т. III.
825  Теренски инвентар 7/67 (сл. 193/3) и 334/76, 429/76 (пар), 160/75 (данас загубљена). Уп. Зечевић 2006: 55–57, с нап. 115, 

кат. 26.
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рен и оштећен у неком прекопавању тог простора. Треба имати у виду да нема сигурних показатеља да 
иједан гроб с оваквим иглама у Светом Николи треба датовати у средњовековни период, те узимајући 
све ове чињенице у обзир, а пре свега положај у наосу, могуће је гроб 7 определити најраније у другу 
половину 15. века, а можда и након 17. столећа, када је манастир био коначно напуштен, а црква пре-
стала да служи.

 Међу накитом који је красио руке издвојила сам одређене типове наруквица и прстења. Евиденти-
рано је свега шест фрагментованих бронзаних наруквица истог типа, које се могу сврстати међу најста-
рије примерке накита из комплекса Светог Николе и које су уједно и једини представници ове врсте. До 
данас је сачуван само пар из гроба 398 северно од цркве, у квадрату Ј12 (сл. 193/4).826 То су пуно ливене 
наруквице отвореног типа, различито обликованих крајева, углавном кружног пресека и украшене уре-
заним орнаментима на једном делу или на целој површини (сл. 193/4–4а, 5–7). Украс чине урезане ли-
није: праве, укошене, имитирајући тордирање, укрштене, творећи неки геометријски орнамент, или 
комбинација линија и кругова с тачком. Две међу њима су нађене у слоју западно од цркве, али веро-
ватно, као и остале (из гробова 349 и 398), потичу из старијих девастираних гробова у том делу порте. 
Пуно ливене наруквице различитог пресека (кружног или овалног, правоугаоног или квадратног и тро-
угаоног), са заобљеним или проширеним крајевима, понекад зашиљеним или искуцаним, датоване 
углавном у крај 10. и у 11. столеће, али и касније, у 12, па и у прву половину 13. столећа, честе су на 
српским налазиштима, као и суседним, у Македонији и Бугарској.827 Најближе паралеле нашој нару-
квици из гроба 398, украшеној на крајевима дубљим урезаним линијама, налазимо управо у примерци-
ма поуздано датованим у 12. столеће, тј. у наруквици с некрополе крај града Ловеча у Бугарској (из гроба 
32, с новцем Манојла I Комнина) или из гроба 64 на некрополи Крстеви у средњем Повардарју у Маке-
донији, с типичним накитом из тог доба.828 На нашем тлу, неколико таквих примерака потиче с лока-
литета на Дунаву, као и у ближем окружењу манастира.829 Мора се нагласити да готово идентичне 
бронзане наруквице постоје и у накиту из 4. столећа, по чијим узорима су и израђиване ове средњове-
ковне.830 Појава средњовековних наруквица овог типа у Светом Николи је веома важна због тога што су 
то ретки налази који би могли да укажу на постојање гробова из времена пре заснивања манастира, 
чему у прилог, осим датовања у 11–13. столеће, иде и податак да су две нађене у гробовима деце, а једна 
у гробу жене. Томе се донекле противи недостатак других врста истовременог накита, попут стаклених 
сликаних гривни или огрлица од стаклених перли, такође украшених сликањем, које су честе у матери-
јалу из 11. века, а што би се могло објаснити кратким периодом од како је започето сахрањивање до 
оснивања манастира; зато овде изостају и, нпр., наруквице од тордиране жице с петљама на крајевима, 
које су карактеристичне и веома заступљене у накиту из 12. и прве половине 13. столећа. Распоред тих 
налаза (у ужем појасу око цркве, северно, где нема античких гробова, и западно, где су међу многим 
средњовековним укопима констатовани само двојна античка гробница од опека и дечји гроб 625 с нау-
шницама), као и изостанак и гробова и налаза из античког периода на површини коју заузимају зидови 
цркве и северно од ње, наводе такође на закључак да су ове сахране могле бити обављане и у 11–12. веку 
око зидова постојећег храма.

826  Уз пар из гроба 398 у квадрату Д9 (теренски инвентар 164/75; сл. 193/4), у материјалу се налази и фрагмент такође кру-
жног пресека, који припада некој трећој наруквици, a која није евидентирана у дневнику као налаз из овог гроба (сл. 
193/4а). Из дечјег гроба 349 у квадрату Д9 потиче једна (теренски инвентар 117/75; сл. 193/7), док су остале две нарукви-
це из различитих слојева у западним квадратима Г9 и 15 (теренски инвентар 300/76 и 192/68; сл. 193/6 и 5).

827  Bikić 2010: 84 i nap. 421–423, sl. 54; Радичевић 2008: 198; Манева 1992: 73, Т. 50–55; Григоров 2007: 68–71 (тип II–III).
828  Георгиева и Пешева 1955: 516, 536, обр. 32.1; Манева 2000: 67, 126, 131, сл. 42 и Т. XIV/5.
829  Радојчић и Поповић 2001: 372, сл. 3.3; Бајаловић-Хаџи-Пешић 1984: кат. 213 и 214, Т. XXXVI/2 и XXXVII/5; Поповић и 

Иванишевић 1988: 138, сл. 10/1; Поповић и Бикић 2004: 156, кат. 401; Пејић 1986: 230 и сл. 3; Петровић 1965: 286, сл. 
35/3.

830  Радуловић 2006: 361, с наведеним аналогијама, тип V/3, сл. 2/V/д, ђ; уп. Jovanović 1978: 25, kat. 22–24.
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Прстење спада у најчешћу врсту накита, не рачунајући дугмад која су, пре свега, функционални 
део одеће. С овог локалитета, према мојој евиденцији, потичу 53 прстена различитих типова и датовања, 
од којих је 17 у међувремено загубљено. Реч је о мање луксузним типовима прстења, углавном израђе-
ног у бронзи и с украсом изведеним ливењем. Већина, као што се и може очекивати, припада скромном 
инвентару гробова житеља Куршумлије, сахрањиваних око цркве током целог периода турске окупаци-
је и касније, по напуштању манастира. Овом приликом ћу се осврнути на неколико примерака који од-
сликавају различите периоде у којима је израђивано и коришћено.

Веома заступљеном и широко распрострањеном типу с квадратном плочастом главом и украсом у 
виду четири или пет „окаца“ припадају два прстена откривена током ископавања палате 1969. године 
(сл. 193/8–9); још један прстен истог типа, израђен од метала вероватно другачијег састава, као и не-
знатно другачије профилације главе, такође са четири „окца“, данас у збирци Народног музеја у Нишу, 
нађен је током конзерваторских интервенција на цркви, пре систематских археолошких ископавања 
(сл. 193/10).831 Такво бронзано прстење с тракастом кариком, чeсто отворених крајева, с главом четво-
роугаоног облика и украшеном мотивом тзв. окца или птичјег ока, датовано је у 10–11. столеће,832 али 
је исти тип, заступљен међу случајним или гробним налазима, опредељен и у каснији период, тј. шире 
од 11. до 13. века.833 Не треба изгубити из вида да је мотив концентричних кругова, тзв. окаца, чест и на 
накиту из позног средњег века, па чак и касније, и то на различитим врстама, пре свега на прстењу, тако 
да он, сам по себи, не може бити елеменат за датовање.834 Међу свим поменутим примерцима прстења с 
орнаментом „птичјег ока“, међутим, постоје извесне видне разлике не само у начину израде и профила-
цији већ и у самом металу од кога су израђени, а које би могле да укажу и на неке значајне хронолошке 
разлике, што захтева и хемијско-физичке анализе. У оближњој Светој Богородици, два таква прстена с 
мотивом четири „окца“, такође нађена током ископавања ван гробова, по свему представљају најближе 
аналогије примерцима из површинских слојева рушевине унутар просторије Ц палате у Светом Нико-
ли.835 Налаз та два прстена, уз чињеницу да су скупа с њима били и фрагменти надгробних плоча, тур-
ски новац из 18. века,836 крст проскурник из друге половине 19. века (в. сл. 196/5) и још један прстен из 

831  Теренски инвентар 277 и 285/69; инв. бр. 314 (Средњовековна збирка НМН).
832  Бајаловић-Хаџи-Пешић 1984: кат. 250–251, 253, 256, 260–261 (све случајни налази); Крстић 1997: 341, Т. III/3–6; 

Jovanović i Vuksan 2005: 217, 239, type III, fig. 15/1–2 (9–10. век); Шпехар 2007: сл. 5/13–14 (11–13. век) итд. Четири или 
пет „окаца“, Г. Марјановић-Вујовић тумачи као представу крста Светог Андрије и везује само за прстење са затвореном 
кариком, а понекад су „окца“ замењена само једноставним јамицама (Марјановић-Вујовић 1984: 91, 110).

833  Аналогије према типу и броју од пет „окаца“ на глави налазимо у прстењу с целог простора Србије и суседства, уп. Милен-
ковић 1995–1996, Т. III/22; Милетић 2008: 175, кат. 17–18 (10–12. век); Jovanović i Vuksan 2005: Pl. III/9, VII/8. Много-
бројно прстење с украсом од „окаца“ у различитим броју и распореду, и то различитог облика главе (правоугаоне, ква-
дратне, шестоугаоне, кружне, касније и посебно налемљене), датује се у исто или нешто позније време: Ђуровић 2012: 
кат. 54–55, 109 и сл. 8 (11–12. век); Popović 1999: 245, kat. 379 (10–12? век), 382 (11–12? век); Миленковић 1995–1996: 
кат. 22; Цуњак 1989–1990, сл. 16, 18 (12–13. век); Шпехар 2007: сл. 5/10 (12–13. век); Милошевић 1990: кат. 1–6 (12–13. 
век); Јанковић 1975: Т. XII/2; Бајаловић-Хаџи-Пешић 1984: кат. 651, Т. LIII (13. век ?) итд. Са територије Македоније је 
многобројно тако украшено прстење различитих типова: Бабић 1976: кат. 47–48 (12–14. век); Манева 1992: Т. 75–77, 89. 
На простору Грчке налазимо средњовековно прстење с овим мотивом (Papanikola-Bakirtzi 2002: Cat. 609–614 (11–12. 
век), 622 (11–12. век); Davidson 1952: Cat. 1886 (10. век), 1973 (11/12. век). С бугарских локалитета, нпр., тип прстена с 
уском правоугаоном главом украшеном мотивом „птичјег ока“ приписује се накиту из 9. и прве половине 10. века, као 
тип распрострањен, пре свега, на јужном Балкану, а који наслеђује прстен с плочастом кружном главом истог украса 
(Григоров 2007: 59, тип V.1–2, обр. 65/9–10, 73 и 85).

834  Иванић 1995: кат. 1–3 (15–16. век), 61 (16–17. век); Бајаловић-Хаџи-Пешић 1984: кат. 595, Т. XIII/4 (17. век). Нажалост, 
међу њима су ретки примерци нађени у затвореним археолошким целинама или бар познатог места налаза, као уосталом 
и кад је реч о старијим примерцима. У сваком случају, може се констатовати најчешћа примена мотива „птичјег ока“ на 
украсу коштане оплате и прстења у средњем веку на нашој територији.

835  Зечевић 2010: 24–25, сл. 9/6, 8.
836  Уп. нап. 476.
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истог доба, потврђује да је већ по ослобођењу од Турака било неких активности на сређивању порте и 
саме цркве; у тим радовима је било додатног девастирања стратиграфије, о чему нема никаквих писа-
них трагова, осим штуре белешке М. Ризнића,837 али у прилог чему говоре и интервенције на самој цр-
кви (обнова подова у кулама и спољној припрати).

Другом типу, такође релативно честом, али међу позносредњовековним прстењем, припадају два 
готово идентична примерка која су била на прстима покојника сахрањеног у гробу 693, у квадрату Л7 
(сл. 193/11–12). Карактеристична су по врсти мотива на глави, а који чине две цикцак урезане линије 
одељене једном правом. Уочљиво је да се идентичан мотив јавља готово само на једном типу бронзаног 
прстења, с главом овалног или елиптичног облика, ивица извучених изван ширине карике која већи-
ном има verkantung профилацију, или је овална глава утопљена у масу карике у истој ширини, понекад 
степенасто издигнута, док сама карика има полукружни пресек, коме припадају наши примерци.838 
Датовано је различито, у период од 13. до краја 15. столећа, и углавном представља појединачне налазе 
из гробова, као што је смедеревски прстен, али је већина ипак случајно нађена и доспела у збирке пу-
тем откупа, што онемогућава анализу у погледу поузданијег датовања. Услови под којима су откривена 
управо ова два куршумлијска прстена стога су важни јер је реч о прстењу из гроба мушкарца, укопаног 
у слој формиран над остацима првобитне трпезарије, изгореле у пожару крајем 14. века, паралелно с 
трасом пружања њеног северног зида, те су поуздано млађа од почетка 15. века.

Прстењу из дугог раздобља под турском окупацијом припада знатно већи број примерака, међу ко-
јима се издвајају два карактеристична типа. Као што је познато, поједино прстење из 16–17. столећа је 
израђивано у истој традицији као средњовековно, али сада већином ливењем у бронзи; посебну групу 
чини прстење од бронзе или месинга, једноставније израде и с украсом такође изведеним ливењем, 
чија је појава у Светом Николи поуздано посведочена од краја 17. до краја 19. столећа. Старијој групи 
припада бронзани прстен овалне главе с орнаментом розете, чије датовање у 17. столеће потврђују и 
услови налаза (сл. 193/13). Наиме, нађен је у близини зидова велике зграде млађе трпезарије, у слоју у 
који су били укопани гробови у 19. веку, али који је, судећи по опису у дневнику, наталожен над слојем 
са зграфито и кухињском позносредњовековном грнчаријом из 15–16. столећа.839 У неким елементима 
облика и украса, аналогије за њега налазимо међу прстењем различитог порекла, с овалном главом, да-
тованим од 16. до 18. столећа.840 Другој, познијој групи прстења, сврстаног у више типова и датованог у 
период од краја 17. до краја 19. столећа, припада до данас очуваних 19 примерака. То је пуно ливено 
прстење неистакнуте главе, које је у горњем делу карике, на прелазу у главу и на самој њеној површини, 
која може бити различито обликована, украшено на идентичан начин – имитацијом гранулације и уреза 
ливењем у калупу, док су орнаменти линеарни, најчешће вегетабилни, а појављују се и мотиви крста итд. 
Већина је нађена у површинским слојевима, тј. у онима којима су делови терена око цркве, као и зграда 
палате, нивелисани и затрпани приликом радова на уређењу црквеног дворишта, али и у рушевинским 
слојевима палате, тако да за неколико постоје елементи за конкретније датовање према условима на-
лаза. Такав је случај с поменутим прстеном пронађеним током чишћења млађег пода у просторији Ц у 
палати (в. сл. 127/3).841 Другом типу у односу на њега припада прстење откривено у слоју деструкције 
у истој просторији (в. сл. 125/3), али и у слојевима с турским новчићима с краја 17. и почетка 18. века, 

837  Ризнић 1884: 149.
838  Теренски инвентар 516 и 517/77 (сл. 193/11–12). Уп. Бајаловић-Хаџи-Пешић 1984: кат. 437–438, Т. XLV/3–4 (15. век); 

Милошевић 1990: кат. 30, 58 и 60 (13–14. век); Јовић 2004: кат. 12 (13–14. век) и 13 (15. век); Цуњак и Марковић-Николић 
1997: 57–59, 75–77, сл. 6, 9 и 11 (гробови 16, 23, 27; 13. – крај 15. века); Крстић 1997: Т. IV/2.

839  Теренски инвентар 23/67 (прстен), 30–35/67 (керамика).
840  Иванић 1995: кат. 68–73 (директну аналогију има у прстену из 16. столећа са Косова, кат. 70); Бајаловић-Хаџи-Пешић 

1984: кат. 568, Т. XI/6.
841  Теренски инвентар 412/69. Овом типу су приписана још четири прстена, од којих је један данас загубљен.
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као и у површинском слоју с рецентним материјалом на простору пред улазом у цркву (сл. 193/14), што 
уз многе аналогне примере сведочи о дугој, можда и серијској изради овог типа прстена.842

Украсним и функционалним деловима ношње припадају и дугмад. У теренском инвентару забеле-
жена су 183 примерка, која се могу разврстати у више типова. У свега два случаја, новцем су датовани 
средњовековни примерци дугмића. Један од њих је налаз 15 дугмади, од којих је сачувано девет, у гробу 
16 у нартексу цркве (сл. 193/15), уз које је био и фрагментован српски новчић, у међувремену загуб-
љен.843 Реч је о типу биконичног бронзаног дугмета сачињеног од две шупље калоте, с танком петљи-
цом, врло често описиваном и као дугме у облику спљоштене лопте, који је у Светом Николи заступљен 
с нешто више од 7% укупног броја. Тако велики број дугмади уз расуте кости, дакле без податка о тач-
ном месту налаза, не дозвољава реконструкцију ношње покопаног, али посредно потврђује да је реч о 
гробу световне личности у унутрашњој припрати.

Део ношње чине и појасне, тј. копче за ремен, али о њиховој намени се може говорити једино уко-
лико су in situ нађене у гробовима. Копче без специфичне форме, односно оне које су више утилитарне 
него украсне, нпр. тип пређица квадратног облика или у виду кружне алке с трном, дугог трајања и без 
припадности одређеној затвореној целини, нису хронолошки осетљиве јер могу да чине и саставне де-
лове коњске опреме. Поменућу само један пример гробног налаза гвоздене пређице, која припада рет-
ким хронолошки поуздано опредељеним средњовековним копчама, и то старијим од првих деценија 
13. столећа; реч је о пређици у виду једноставне алке кружног облика, без сачуваног трна, која је нађена 
на карлици скелета у гробу 381, укопаном пре подизања припрате с кулама (в. сл. 156), данас нажалост 
загубљена. Треба се осврнути још само на две копче које припадају ретким примерцима из гробова уко-
паних у цркви. Према месту налаза, посебан значај има мања гвоздена копча карактеристичног облика, 
за коју аналогије постоје у материјалу из 14–15. столећа (сл. 193/16).844 Нађена је у гробу 14 у унутра-
шњој припрати, што указује на то да je, осим поменутог гроба 16, на том простору било још средњове-
ковних укопа, и то лаичких. Све остале копче су од бронзе. За примерке из прекопаних и површинских 
слојева насипа нема услова за датовање према археолошком контексту, као и за неке из гробова, где су 
били једини налази, као што је мања бронзана пређица из гроба 1 у наосу цркве (сл. 193/17), занимљи-
вог и по гробној конструкцији од камених плоча које формирају сандук (в. сл. 148).845

Остали предмети од метала
Међу осталим налазима од метала, најбројнију групу у Светом Николи чине поткови за обућу, као ути-
литарни предмети који су вероватно коришћени у свим периодима живота у манастиру, али су страти-
графски поуздано опредељени само примерци из хоризоната V и VI, тј. из 15–17. века и они познији.846 
Међу њима постоје разлике у облику лучног дела и крајева, а број од десетак сачуваних поткова сигурно 

842  За новчиће уп. нап. 482 и 487. Овај тип прстена, коме припадају теренски инвентар 373/69 (в. сл. 125/3) и 215/68 (сл. 
193/14), заступљен је с још пет примерака који се незнатно међу собом разликују. Налазимо му аналогије у примерцима 
заветног прстења с оближње Богородичине цркве (Зечевић 2010: сл. 10/2–5).

843  Подаци из књиге теренског инвентара и дневника се слажу у опредељењу новца као српског средњовековног (теренски 
инвентар 59/67); дугмад, теренски инвентар 58/67 (сл. 193/15).

844  Minić i Vukadin 2007: kat. 194, sl. 78/7.
845  Теренски инвентар 57/67 (сл. 193/16), 25/67 (сл. 193/17). Ван цркве, од сачуваних 10 копчи, четири су нађене изван гро-

бова, од којих једна у рушевини палате. Данас недостаје шест пређица различитог облика, нађених у слојевима, али и две 
из гробова 381 и 593. Осим сачуване пафте из рушевина палате, у слојевима међу гробовима с јужне и западне стране 
цркве нађене су још две.

846  На основу бројнијих налаза са систематски истражених бугарских локалитета, типолошки разврстаних, утврђена је њихова 
употреба од 13. столећа, односно у периоду Другог бугарског царства (Николова 1974: 302–309; Нешева 1985: 200–202). 
Код нас их нема, нпр., међу многобројним налазима у Расу, али је необично да их нема ни у Сталаћком граду, док су у 
материјалу из Магличког замка релативно чести (Popović 2012: 174, sl. 117).



293

АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ

није права слика њихове употребе (сл. 194/1–11).847 Мала разлика је и у изгледу клинова, а већина са-
чуваних има сличан троугаони облик главе (сл. 194/1; в. сл. 188 /8–9).

Према форми се разликују три типа. Првом типу припадају поткови елиптичног облика, с незнатно 
проширеним средишњим делом на коме је мањи клинасти закивак и с крајевима поврнутим у виду ку-
кица (сл. 194/1–2); један примерак је нађен уз скелет покојника у гробу 660, с новцем из 18. века, а други 
уз скелет коња, по свој прилици у укопу млађем од краја 17. столећа. Нешто су чешћи поткови друга два 
типа, полукружног облика (сл. 194/3–7), једнаке ширине тела, потковичастог (сл. 194/8–11) и незнатно 
проширеног у средишњем делу, који се јављају у неколико варијанти у зависности од тога како су им 
крајеви обликовани, односно од начина на који су фиксирани за обућу. Тако су заступљене варијанте с 
крајевима у виду кукица и с једним закривљеним клином у средишњем делу лука или с три закивка, 
равномерно распоређена на телу. Једну варијанту чине примерци с равним крајевима и закривљеним 

847  Само су два поткова уведена у теренски инвентар (652а/80 и 285/75; сл. 194/1–2), а остали припадају студијској збирци, 
у којој је било још десетак веома кородираних фрагмената који би се могли њима приписати.

Слика 194. Поткови за обућу
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Слика 195. Гвоздени предмети непознате намене

зашиљеним клином на средини лука или с једним или више закивака. Међу најстаријима је полукру-
жни потков нађен са зграфито керамиком и стаклом из 15. века, у слоју над изгорелим гредама прво-
битне трпезарије (сл. 194/3), а вероватно и потков истог облика из слоја над самом здравицом и у ни-
воу најдубље укопаних гробова у јужном делу порте (сл. 194/4), док се сви остали примерци, с обзиром 
на услове налаза, могу определити у раздобље 16–18. века.

Од тридесетак гвоздених предмета нејасне намене, од којих је већина веома фрагментована или 
лоше очувана, треба издвојити неколико боље сачуваних комада пронађених у различитим деловима 
порте, већином у површинским слојевима или насипима, у рушевини зградe палате (сл. 195/1–8), од-
носно у јами 1 унутар млађе трпезарије (сл. 195/9). Међу њима се можда поједини могу приписати не-
каквим алаткама (сл. 195/1–2, 7), делу браве (сл. 195/8) или држачу кандила (сл. 195/6). У сваком слу-
чају, из слоја паљевине првобитне трпезарије потиче једини предмет који се може стратиграфски 
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определити у стариjи средњовековни хоризонт (IV), али који су истраживачи погрешно идентификовали 
као део мамузе (сл. 195/10).848

ПРЕДМЕТИ ОД КАМЕНА

Осим керамичких, нађена су и два камена тега пробушена у средини, различитог облика, и то један пло-
част, углачан и поломљен, приближно кружног облика, и други, од масивнијег речног облутка, страти-
графски приписан налазима старијим од краја 17. века, која су могла бити коришћена за рибарску мрежу, 
али и за неку другу намену, нпр. на вертикалним разбојима за ткање (в. сл. 186/17–18).849

Предметима утилитарног карактера, уз друге предмете покућства, припадају и два камена бруса за 
оштрење ножева и бритви, која могу бити и део личног прибора (в. сл. 187/10–11).850 Различитог су 
облика, оба су фрагментована и направљена од неке врсте ситнозрног пешчара, с тим што ужи примерак 
има и рупицу за качење на кожну врпцу или канап. Нађена су изван стратиграфски одређеног контекста, 
у различитим деловима порте.

ПРЕДМЕТИ КУЛТНЕ НАМЕНЕ И ЦРКВЕНИ МОБИЛИЈАР

С обзиром на то да је реч о једној од најзначајнијих српских сакралних грађевина, притом врло дугог 
трајања, неочекивано је мали број налаза из групе култних предмета. То су предмети који су представља-
ли израз личне побожности и хијерархијског положаја чланова братства манастира или његових даро-
даваца, који су ову цркву изабрали за место свог упокојења, као и они који су коришћени током службе 
(различите врсте крстова, звездица, ланчићи надгрудних крстова, окови црквених књига, делови висе-
ћих кадионица и епископских или игуманских штапова; сл. 196/1–10). У налазе религијског карактера 
спадају и делови црквеног мобилијара (метални и дрвени елементи намештаја, металних кандила и 
свећњака и др.; сл. 196/11–19).

Предмети личне побожности, инсигније и богослужбени предмети
Мора се приметити да крстова-реликвијара, доста карактеристичних за наше поднебље током 10–13. 
века, овде нема, као уосталом и у другим манастирима из овог доба. Мали стеатитни крст-привезак у 
облику грчког крста, с телом квадратног облика и орнаментом у виду преплета на једној страни, припа-
да најстаријим средњовековним налазима из комплекса цркве Светог Николе (сл. 196/1). То је тип над-
грудног крста-привеска, који је ношен самостално или је ређе био саставни део ниске од перли, а имао 
је првенствено заштитну (апотропејску) улогу. Овај крстић, према орнаменту преплета, се пореди с 
другим предметима на којима се јавља такав мотив – са стеатитним иконицама, прероманичком каме-
ном пластиком и рукописима, тако да је широко датован у раздобље од 11. до средине 13. столећа.851 

848  Теренски инвентар 686/80, б. б., 382/69, 162/75, 540/77, 284/75, 305/76, 651/80, 73/67, 558/77 (сл. 195/1–10).
849  Теренски инвентар 110/74 и 430/69. Тегови од различитих материјала (већи број керамичких и један од плочастог облутка, 

који је идентичан примерку из Светог Николе) откривени су у слојевима и целинама средњовековног града Сталаћа (Minić 
i Vukadin 2007: 135, sl. 85/6–9). Теговима из манастира Студенице, различитог облика и израђеним од олова, печене 
земље и камена, није одређена намена (Поповић 2015: 251).

850  Теренски инвентар 248/75 и б. б./80.
851  Марјановић-Вујовић 1994: 140–141 и нап. 10–12. Према М. Ћоровић-Љубинковић, овај крстић, украшен преплетом, 

треба датовати у крај 12. века с обзиром на аналогну стилизацију преплета на неким иницијалима Вукановог јеванђеља 
(Ljubinković 1974: 157, Т. LXVII/1).
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Слика 196. Предмети личне побожности, инсигније и богослужбени предмети (1–10);  
црквени мобилијар (11–19)
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Према мишљењу неких аутора, крстови од стеатита су типични за Исток и њихово порекло се везује за 
Палестину, где су највећа лежишта овог минерала.852 Сматра се да су стеатитни крстови с наших лока-
литета (овај из Светог Николе и један примерак из оближње Немањине Свете Богородице, као и више 
крстова из гробова на некрополи око цркве Светог Пантелејмона у Нишу) истовремени и да су вероват-
но производ исте радионице, можда једне константинопољске, која је у 12. веку задовољавала потребе 
верника на Балкану и шире, у Кијевској Русији.853 Осим што је гроб 328, у коме је крст-привезак нађен, 
евидентно био укопан по подизању саме цркве, подаци из теренске документације омогућавају закљу-
чак да је био пљачкан (недостају кости леве ноге, а на истој коти су нађени комад олова, уломак окна и 
керамике) и накнадно обележен надгробном плочом, те да крстић припада покојнику првобитно сахра-
њеном у овом гробу уз сам зид наоса. Не рачунајући неколико хронолошки неопредељених фрагменто-
ваних крстића израђених од дрвета и печене земље, који потичу из прекопаних слојева у различитим 
деловима порте (сл. 196/2–4), запажа се одсуство већег броја предмета личне побожности у гробовима 
овдашњег братства, као уосталом и у другим манастирима, за разлику од истовремених насеобинских 
гробаља (нпр. гробље градског карактера око цркве Светог Пантелејмона у Нишу).854 Нова истраживања, 
у којима није разматрана та чињеница, показала су да су крстови-реликвијари (енколпиони) најбројни-
ји на некрополама градског типа (услед урбанизације и близине црквених средишта) и да се већина да-
тује у 10–11. столеће, док се чешћа појава крстова-привезака на српским некрополама везује за аспект 
хришћанства усмерен на погребни ритуал и однос према загробном животу.855 Наш стеатитни крстић, 
у складу с наведеним, могао би се приписати и добу пре заснивања манастира око цркве Светог Николе, 
што посредно указује на то да је можда црква старија од Немањиног доба.

Најмлађим налазима у групи предмета религијског карактера припада бронзани крст-проскурник 
с приказом Распећа, годином 1872. на реверсу, урезаним натписом (Sveti Nikola/ duss= prez/
Âeqe ^ ^a=aposto/svit=io(énj ?) bati) и годином 1856. на постољу, који је нађен на површини рушевине 
палате, а који је служио за шарање обредних хлебова (сл. 196/5).856

Осим сребрног завршетка вероватно архијерејског жезла, у виду звери разјапљених чељусти (тзв. 
змије), за који ми нису познате околности налаза (сл. 196/6),857 у Светом Николи су пронађена и три 
бронзана клина, која су истраживачи протумачили као поткове игуманских штапова. Наиме, мање 
или више масивни, углавном бронзани, клинови различито обликованих глава нађени су у комплекси-
ма више манастира који су били и епископска седишта (Студеница, Петрова црква, Жича, Градац, 

852  Шпехар 2011: 328. После пада Константинопоља, производња крстова-привезака била је под контролом западноевроп-
ских витезова, а по доласку Палеолога на власт, византијска престоница поново је постала центар обраде стеатита. Већина 
предмета израђена од стеатита има религиозну тематику и припада периоду 10–12. века. Главни центар израде и иконица 
од стеатита био је Константинопољ, одакле се, после 1204. године, производња најпре сели у Херсонес, а потом даље 
шири у Русију (Шпехар 2011: 275–276, с нап. 407, и 328, с нап. 450).

853  Марјановић-Вујовић 1994: 139–142; в. Кораћ 2002: Т. VI–VII и Зечевић 2014: 364, Т. LV/4. Анализа минералошког састава 
управо крстова из Светог Пантелејмона је показала да нису сви израђени од стеатита, већ од минерала различитог састава, 
па се сматра да су провинцијски мајстори, према византијском узору, израђивали предмете од скромнијих минералних 
материјала, којима је практично замењен квалитетнији стеатит (Николић, Максимовић и Бабић 1992: 171–172).

854  Некропола је делимично публикована, а наставком истраживања откривено је више од 200 гробова, међу којима, према 
објављеној грађи, њих 15 садржи предмете личне побожности, и то четири крста-реликвијара, 11 крстова-привезака и две 
иконице (Шпехар 2011: 48 и нап. 139, 319). Управо половина познатих крстоликих привезака из периода 11–13. столећа, 
којима припада и наш стеатитни примерак, потиче с територије Србије и већином су то налази из гробова, а некропола око 
цркве Светог Пантелејмона се по већем броју издваја од других истовремених налазишта (Шпехар 2011: 45, 315, 319).

855  Шпехар 2011: 108 и даље, 314–320.
856  Припада групи крстова-проскурника руског типа. Идентичну аверсну страну има крст с урезаном годином 1872. из 

Петрове цркве код Новог Пазара, нађен на дну зиданог гроба I у северном параклису цркве (Љубинковић 1970: Т. X/10), 
као и више примерака из цркве у Радошићима, такође у Рашкој области (Булић 2015: 103, Т. 16/2 и 22/1–2), што говори 
о њиховој серијској изради.



298

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

Ариље).858 Клин је био углављен у врх дрвеног штапа – палице или патерице, који је представљао пре-
рогатив игуманског достојанства, о чему сведочи Правило Атанасија Атонског из 963. године.859 Ма-
сивни трн квадратног пресека с једног таквог бронзаног клина нађен је у прекопаном слоју над остаци-
ма првобитне трпезарије у Светом Николи; међутим, друга два клина се величином и профилацијом 
разликују од поменутих примерака, али су нађена у гробовима – у поремећеном гробу 10 у самој цркви 
и у гробу 74а изван храма (сл. 196/7–8).860 Та два клина из гробова заправо више наликују некаквим 
клиновима с посебном наменом, можда при богослужењу, те иако представљају гробне налазе, питање 
њихове намене остаје отворено из још једног разлога, посебно кад је реч о клину из гроба 74а. Наиме, у 
остави накита и новца у оближњем Прокупљу налазио се сребрни клин који је, уз бронзани с Новог 
Брда861 и фрагментовани клин из цркве у Радошићима,862 по облику идентичан примерку нађеном уз 
карлицу покојника у гробу 74а; приписана им је функција амулета, тј. сматра се да њихова појава све-
дочи о веровању у магијско-заштитну моћ ексера.863 Такав клин је нађен и у гробу испред западног фа-
садног зида Немањине цркве у манастиру Ђурђеви ступови у Расу.864 Осим тога, и функција средњове-
ковних бронзаних клинова с тла Бугарске државе и Византије, који су сродни потковима из наведених 
српских манастира, односно нашем примерку из гроба 74а, такође је различито тумачена.865 У сваком 
случају, овај гроб по положају на простору између јужног зида цркве и западног зида јужног анекса спада 
у најдубље и најстарије укопе на том месту; међутим, будући да је клин једини налаз у гробу, остајемо без 
могућности његовог ужег датовања.

Фрагментована звездица у пределу врата покојника у гробу 359, нађена заједно с деловима тексти-
ла неког комада богослужбене одежде (епитрахиља, судећи по сачуваним текстилним дугмадима и ки-
ћанкама), указује на то да гробови припадника вишег клира најпре заузимају простор ближе зидовима 
цркве (сл. 196/9).866 Звездица (αστερίσκος, αστηρ),867 као богослужбени предмет у византијском ритуалу, 

857  Инв. бр. 335 (Средњовековна збирка НМН). На портрету патријарха Арсенија III Чарнојевића (1674–1690) из Црквено-
уметничке збирке у Сентандреји, приказано је жезло с таквим „змијама“ (в. Ђурић, Ћирковић и Кораћ 1990: сл. 184). Иден-
тично стилизоване главе змијоликих немани с главом змаја, израђене у слоновачи, налазимо на архијерејском жезлу из 18. 
столећа, у ризници Музеја Српске православне цркве (Милеуснић 2001: сл. на стр. 62). Средњовековни примерци у нас нису 
сачувани, али су познати примери слично стилизованих глава раних тзв. тау штапова (већина из 11–12. века), инсигнија 
латиноевропских епископа, израђених од различитих материјала, па и од слоноваче, који се разликују од истовремених 
византијских (Dabrowska 2007: 341–361, fig. 11–13). У Грчкој цркви, у 14–15, па и у Јерменској у 17. столећу, појављује се 
форма тау штапа (Dabrowska 2007: 353). Новије светогорско предање, један штап таквог облика везује за Саву, првог српског 
архиепископа (Миљковић 2015: 136–137 и нап. 50). Такође, представе тау штапова, који се тумаче као инсигније највиших 
црквених великодостојника, налазимо и на каменим надгробним споменицима различитог типа, на тлу средњовековне 
Босне и Србије (Bešlagić 1982: 247–249; Зечевић 2005: 66; Вукадин 1993: 100, сл. 3; Чанак-Медић 2002: сл. 248/d).

858  Поповић 2015: 235–236, сл. 150; Љубинковић 1970: Т. XVII/14; Вукадин 2000: 255, Т. IV/14; Ћоровић-Љубинковић 1958: 
153–154, сл. 6 (инв. бр. 39); Цуњак и Јордовић 1982: 237, сл 7. Треба имати у виду и да бронзани клинови сличног облика 
представљају делове полијелеја, тј. држаче свећа.

859  Строга одредба којом је осталим монасима било забрањено ношење штапа у цркви, временом је ублажена, па су штап као 
помагало користили и стари и болесни монаси приликом богослужења (Миљковић 2015: 127 и нап. 1). Хиландарски игу-
мански штап, који је као привилегију трајне палице из руку цара Алексија III Анђела примио први српски игуман Хилан-
дара и који најпре помиње Сава у свом типику за манастир, а потом и Теодосије у свом житију Светог Саве, симболизовао 
је независност хиландарских старешина од власти прота (Миљковић 2015: 127–134). Сматра се да металне клинове имају 
уобичајени игумански штапови од дрвета, које до данас користе старешине грчких манастира (уп. Радан-Јовин, Јанковић 
и Темерински 1988: 47).

860  Теренски инвентар 468/77; 106/67 и 49/67 (сл. 196/7–8).
861  Ћоровић-Љубинковић 1958: 145–146, сл. 1/3, 6 (инв. бр. 2298).
862  Булић 2013: Т. 6/6 (без податка о месту налаза).
863  Ћоровић-Љубинковић 1958: 153–154.
864  АЗПСВ (инв. бр. 24_3855, необјављено).
865  Нешева 1985: 178–180, обр. 24г (метални део намештаја); Джамбов 1991: обр. 68е (амулет).
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није чест налаз у гробовима. Гвоздене звездице археолошки евидентиране у гробовима, које представља-
ју углавном једини налаз у њима, датоване су у средњовековно раздобље (13–16. век).868 Не може се искљу-
чити њихова употреба и касније, када се углавном све више користе бронзане или месингане звездице, 
а затим и сребрни примерци већих димензија, боље и луксузније обраде. Друга звездица из Светог Ни-
коле, такође гвоздена, нађена је у рушевини просторије Е у палати, али се за њу може закључити једино 
да свакако припада добу пре престанка службе у цркви крајем 17. столећа (сл. 196/10).

Делови црквеног мобилијара
Према подацима М. Ћоровић-Љубинковић, у комплексу цркве Светог Николе, у средњовековном буна-
ру је нађен уломак резбареног дрвета обрађен и с лица и с наличја, који је ауторка приписала наслону 
„стола“ или делу полијелеја (сл. 196/11).869 У питању је комад ораховог дрвета, чије је позађе ручном 
алатком обрађено у виду правилних удубљених водоравних трака, док су мотиви обликовани прециз ним 
уметањем полираних парчића рожине у виду мањих ромбова и већих и мањих равнокраких троуглова 
(интарзија). Главни мотиви, као и ивична орнаментална трака исцртани су сребрном жицом. Интарзија 
је изведена византијским техничким поступком, док се обрада позађа у дрвету сматра јединственом, 
тако да је, према општој концепцији (малобројност мотива на широкој површини позадине), као и пре-
ма коришћењу само два геометријска облика за интарзију, рад приписан најпре 13. веку.870 Међутим, 
М. Ћоровић-Љубинковић на истом месту истиче да се главни орнаменти у виду шестокраке звезде с мо-
тивом саћа и шестолатичног цвета, као и ивична трака с ромбовима, налазе и на намештају са интарзи-
јом из 16. столећа, што су, уосталом, најчешћи мотиви на нашој интарзији. Како је фрагмент резбарен 
с обе стране, што значи да је стајао у слободном простору, чини се вероватнијом претпоставка да пред-
ставља остатак неког комада дрвеног намештаја за цркву или неку од профаних грађевина у комплексу. 
Нажалост, није тачно наведено где је нађен у односу на многе уломке грнчарије сликане енгобом из 
15–17. столећа (сви су били на дубини од 8 до 12 м у бунару), како би се могло тврдити да припада том 
каснијем периоду.

Црквеном мобилијару припада и фрагмент бронзаног полијелеја, односно плочаст ливени комад, на 
обе стране истоветно обрађен у виду фигуре фантастичне животиње извијеног тела и отворених чељусти; 
нађен је својевремено при рашчишћавању рушевине цркве, као и бронзани свећњак (сл. 196/12–13)871 
који је доспео у слој вероватно после напуштања манастира и пустошења којима је након тога био изло-
жен, што потврђују и аналогни примерци датовани у 16–18. столеће.872 Ван затвореног археолошког 
контекста нађени су и делови углавном новијих металних кандила и кадионица (обручи, ланци, страни-
це), окова јеванђеља (?) (сл. 196/14–16), уз неколико данас загубљених комада црквеног мобилијара.873 
Међу њима се издваја ланац с куком, вероватно држач кандила, зато што је пронађен у јами VI, под 

866  У гробу 16 у цркви IV у средњовековном Трговишту код Новог Пазара, која је датована у прву половину 15. века, нађене су две 
овакве гвоздене звездице, управо уз налаз текстила, кићанки и текстилних дугмади (Јовановић и Обрадовић 1997: 12, Т. III).

867  Мирковић 1982: 116.
868  Јовановић и Обрадовић 1997: 8–14, 22; Минић 2000: 237, Т. II/9; Вуксан, Зечевић и Живковић 1998: 152; Nedeljković 

1984: 95, T. I/4.
869  Ćorović-Ljubinković 1972: 125. Није уведен у књигу теренског инвентара, тако да недостају димензије (данас загубљен).
870  Ћоровић-Љубинковић 1977: 198, сл. 1. За такво „раније“ датовање, ауторка се опредељује и стога што се прикази наме-

штаја са интарзијом у нашим ликовним делима јављају најчешће у 12–13. веку.
871  Инв. бр. 2 (Средњовековна збирка НМН, заведено 1954) и свећњак, теренски инвентар 298/76 (квадрат Л15).
872  Поповић и Бикић 2004: сл. 100, кат. 208–214.
873  Теренски инвентар 220/68, 103/67, 422/69. Осим ових, сачувано је још неколико делова ланаца и страница кандила или 

кадионица од месинга (теренски инвентар 12/67, 128/68, 219/68, 114/75, 527/77). Помињу се кандило са сценом Распећа 
(теренски инвентар 194/68), позлаћени бронзани окови јеванђења (186/68) и делови полијелеја (теренски инвентар 194 и 
186/68, 1/71), којих данас нема у материјалу.
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прагом накнадно пробијеног отвора врата између северне капеле и наоса цркве (сл. 196/15). Јама, по 
садржају, као што смо видели, представља наменски направљен укоп за смештај ислужених или оштеће-
них предмета, српског новца типа матапана, као и уломака фресака, можда отпалих са зида на коме су 
пробијена врата при градњи северне капеле, тако да terminus post quem за датовање овог ланца, уз остале 
налазе из ње, представља средина 14. века;874 то не искључује и евентуално раније датовање будући да 
није познат владар чијем ковању припадају матапани јер су у међувремену загубљени.

Категорији предмета који се могу довести у везу са свећњацима и кандилима припадају и пинцета 
и машице (сл. 196/17–18).875 Наиме, сматра се да су поједини примерци истог облика а различите ве-
личине могли да служе за стављање жара у кадионицу или за гашење свећа.876 Из рушевинских слојева 
у палати и млађој трпезарији потичу два примерка идентичних машица. Услови налаза машица с не-
знатно оштећеним врховима хватаљки, од гвоздене траке правоугаоног пресека, с кружном алком за 
качење и граничником од траке лима, у шуту просторије Б у палати (сл. 196/17), указују на то да су ко-
ришћене у последњим деценијама живота у манастиру, крајем 17. века.877

Један оловни печатњак купастог облика, с поломљеном дршком, излизаног и нечитког натписа и 
представе, нађен је над малтерном површином с каменом у квадрату З7, у слоју с материјалом из 17. 
столећа, те би и његову употребу требало везати за то време (сл. 196/19).

ОПЕКА И КАМЕНА АРХИТЕКТОНСКА ПЛАСТИКА

У градиву зидова цркве Светог Николе коришћена је опека, као што је већ речено, сложена у техници 
тзв. увучене опеке. Занимљиво је да су све остале Немањине задужбине за које се поуздано зна да нису 
подигнуте на старијим објектима (Ђурђеви ступови, Студеница, Свети Пантелејмон), готово искључиво 
грађене од камена (једино је, и то само у куполи и поткуполној конструкцији Богородичине цркве у 
Студеници употребљена опека).878 Подаци на једином теренском цртежу с опекама, где је забележено и 
место њиховог налаза, уз наводе из дневника ископавања, сведоче о коришћењу два формата опека – ци-
гле великог формата, димензија 28 х 39 цм, с утиснутим знацима (сл. 197/1, 2, 4–7), али и опеке мањег 
формата, ширине 13–14 цм и 4 цм дебљине (сл. 197/4–1, 4, 5), без ознака; ред опека „старог формата“ 
(већи формат, прим Е. З.) је констатован и преко проширења темеља протезиса, са спољне стране, док 
су опеке мањег формата, како истраживачи наводе, коришћене у зидању спољног нартекса с кулама.879 
Опека мањег формата је нађена и у рушевини млађе трпезарије на западу.880 Осим њих, М. Ћоровић-
Љубинковић је у истраживањима открила и опеке у виду стуба са ширим кружним завршетком (јама 4), 

874  Из Перника у Бугарској су три ланца од тање жице с кукицом, идентична овом нашем примерку, нађена прикачена за 
плитки тањирић, због чега су идентификована као део кантара из 13–14. века (Чангова 1992: 200–201, обр. 176/1). Међутим, 
и тамошњи ланци о којима висе кандила су ове дебљине и имају исте такве кукице (Чангова 1992: обр. 140).

875  Пинцета (теренски инвентар 50/2011, сонда 1, 8. откопни слој), машице (теренски инвентар 36/67 и 269/68, фрагмент).
876  Minić i Vukadin 2007: 150 и нап. 556, са аналогијама. Да се облик машица није временом мењао показује и пример 15 

машица за гашење свећа из Трнова (за које се користи и назив пинцета), различитих димензија (од 6 до 16 цм), које су 
сврстане у више различитих типова, од оних веома сличних нашим примерцима до других, истоветних данашњим (Нико-
лова 1974: 236–237, обр. 55–56).

877  Типолошки сродан примерак целих машица од шире траке, већих димензија (37,5 цм), нађен је у насипу дунавске падине 
Београдске тврђаве, датован у 16–17. век и приписан алату за обраду метала (Поповић и Бикић 2004: сл. 107, кат. бр. 451).

878  Вуловић на једном месту наглашава да опека „употребљена за зидање” цркве Светог Николе у већини случајева на једној 
страни има знаке готово идентичне онима на опекама на оближњем триконхосу (Светој Богородици у Куршумлији) и 
Богородичиној цркви у Студеници (Vulović 1957: 10).

879  Архива ЗЗЗСКН, скица 35/1967 и дневник од 15. 8. 1967. године; уп. Ристић, Ћирковић и Кораћ 1989: 31–33.
880  Дневник од 5. 8. 1967. године.
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Слика 197. Опеке из рушевине цркве, конзерваторски радови 1964. године (1);  
опека у рушевини млађе трпезарије (2); опека из јаме 9 у квадратима Ђ–Е12 (3);  
опеке откривене током археолошких ископавања 1967. године (4)

0 30 cm
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за које је сматрала да потичу са зидова цркве и да су стајале на странама кубета (сл. 197/3). У радовима 
о пореклу и начину градње цркве Светог Николе, њихови аутори помињу величину опека која одговара 
првом, већем формату.881

Опеке са знацима су нађене у свим деловима порте – међу гробовима, у рушевини најмлађих мана-
стирских здања (палата, млађа трпезарија) и млађег сухозида (VIII) јужно од цркве, у познијим јама-
ма (5, 11), али су секундарно коришћене и у новије време (при градњи нове капеле и у гробовима, нпр. у 
гробу 788). Осим тога, констатоване су и уз зидове првобитног обзиђа из 12–15. века (II и IIa и објекта 

Слика 198. Фрагменти камене пластике
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уз њега, VII). Чињеница је такође да све опеке са знацима, извађене са зидова током конзерваторских 
радова, као што показују скице, потичу с делова зидова поткуполног простора цркве – с југоисточног, 
југозападног и североисточног „назитка“ између прозорских архиволти (сл. 197/1). Из наведених подата-
ка произлази да већина опека са знацима припада најстаријој фази изградње у комплексу (саме цркве), 
те и да њихова појава у слојевима и целинама старијим од доба кад је манастир коначно напуштен, а 
црква постепено урушавана, посредно указује на њихову секундарну употребу, истовремену с опеком 
мањег формата и на другим објектима осим на цркви. Посебно интригира појава опека с идентичним 
ознакама и словима, не само у оба комплекса Немањиних манастира у Топлици – Светог Николе и Свете 
Богородице – већ и на неким другим ближим или даљим локалитетима различитог карактера и датовања 
(од рановизантијског до позносредњовековног доба), што представља посебан проблем и захтева дубљу 
анализу с обзиром на становиште већине истраживача да опеке са жиговима из овдашњих цркава пред-
стављају примерке с карактеристичним рановизантијским цигларским знацима.882

Сачувано је веома мало делова архитектонске и декоративне камене пластике, који су забележени 
тек на неколико места, из слојева наноса у порти, на различитим позицијама, углавном без описа, црте-
жа или документовања друге врсте. У дневнику ископавања се помиње откриће фрагмената мермерних 
плоча и стуба од пешчара унутар порте, нажалост без цртежа или описа на основу којих би се могло за-
кључити о каквој каменој пластици је реч. Комади мермера су извађени и из слоја шута уз спољно лице 
фасадног зида палате, али и из испуне јаме 11. Такође, више уломака мермера, уз опеку и гареж, се по-
миње у горњем слоју шута у егзонартексу цркве, образованом свакако по напуштању манастира, а веро-
ватно приликом равнања подлоге за нови под од камених плоча крајем 19. века. Међутим, захваљујући 
теренским цртежима са конзерваторских радова на цркви види се да су откривени и делови парапетних 
плоча и стубаца олтарске преграде (сл. 198/1–4), уз податак за само један од њих, да је нађен на улазу у 
цркву.883 На неколико места наведени су и налази отпадака мермера, који су навели на мишљење да су 
у манастиру можда деловали мајстори каменоресци.884 Нажалост, не располажем никаквим другим 
подацима о тој врсти грађе, али ни сазнањем о судбини поменутих комада камене пластике.

881  Vulović 1957: 10; Чанак-Медић и Бошковић 1986: 23.
882  О томе више у Зечевић 2014: 388–395, Т. XLIV, LVIII–LIX. У студији М. Чанак-Медић и Ђ. Бошковића, уз цртеже опека 

стоји да су то „опеке извађене из зидова“ цркава Светог Николе и Свете Богородице (Чанак-Медић и Бошковић 1986: 23 
са сл. 5, 44–45 са сл. 5), при чему су на поменутим сликама аутори грешком приказали опеке из Свете Богородице уз при-
каз опеке из Светог Николе, и обратно, уз текст о Светој Богородици нашла се табла с цртежима опека углавном из Светог 
Николе, што се види простим упоређивањем с идентичним цртежима код Вуловића, од кога су и преузети, а уз које не 
пише да су извађене из зидова (Вуловић 1956а: сл. 3 и 4 на стр. 69). То је веома важно јер М. Чанак-Медић и Ђ. Бошковић 
опеку с именом MAVRIANUS затим помињу у градиву Светог Николе, а она тамо не постоји, тако да се на тај погрешан 
податак позивало и у каснијим тумачењима појаве опеке са MAVRIANUS у три (!) Немањине задужбине (Јовин, Јанковић 
и Темерински 1988: 33). У сваком случају, реч је о опекама из рушевина, што заиста и значи са зидова, али за само десетак 
опека са знацима из Светог Николе, које су приказане на сл. 197, има конкретних података о месту налаза захваљујући 
цртежима из теренске документације.

883  Архива ЗЗЗСКН (архитектура), скице 6, 8, 9–9а/1972. (сл. 198/1–3) и 1964. (сл. 198/4).
884  Ljubinković 1968: 192.



На малој међусобној удаљености, уз обале реке Топлице и њених притока Бањске и Косанице, у широј 
зони данашње варошице Куршумлије налазе се три цркве потпуно различите архитектуре. Захваљујући 
подацима из житија Стефана Немање, обновљена и данас активна црква Светог Николе и делимично 
конзервирана црква Свете Богородице су одавно препознате као прве задужбине родоначелника лозе 
Немањића; трећа црква, с две фазе градње, на локалитету Грчка базилика у подножју утврђења на потесу 
Марина кула, није била предмет значајнијих истраживања сакралне архитектуре и само су је поједини 
аутори доводили у везу с Немањином градитељском активношћу у Топлици. Њихове различите судби-
не, у неким временима испреплетане, одређене су епохама у којима су саграђене и трајале.

Као што је одавно примећено, најважније српске владарске и властеоске задужбине су током векова 
континуираног живота много пута рушене и обнављане, мењане преградњом или дозиђивањем; мо  дер-
но доба су углавном манастирске цркве дочекале у првобитном изгледу, док су остале зграде, с ретким 
изузецима, до темеља порушене или су уграђене у нове грађевине. Иако се интерес широке и научне 
јавности за Немањин манастир Светог Николе у Топлици јавио још у другој половини 19. века, обим-
нији конзерваторско-рестаураторски радови су започети готово цео век касније. Њима је обухваћено 
најзначајније и тада једино видљиво манастирско здање – црква Светог Николе. Недуго потом су пре-
дузета и вишегодишња систематска археолошка истраживања (1967–1980), којима су откривени оста-
ци и других грађевина у насељу овог манастирског комплекса. На основу њихових резултата изнета су 
нова сазнања о времену и етапама градње, као и о животу у манастиру, што извори уопште не помињу. 
Током последњих деценија је изведено и неколико мањих сондажних ископавања унутар порте; међутим, 
пошто су и она, као и претходна, била у „служби“ конзервације објеката и презентације терена, изоста-
ла је ваљана методологија ископавања, која су, поврх свега, веома лоше документована. У овој моногра-
фији су предочени резултати вишегодишњег рада на реконструкцији свих спроведених истраживања, 
као и на идентификацији и анализи прикупљене и сачуване археолошке грађе. При томе, поједини 
закључци истраживача овог комплекса су потврђени, неки су измењени и исправљени, а има и питања 
која су још увек отворена за даља проучавања.

Настанак, првобитну функцију и даљу судбину цркве Светог Николе условили су историјски, у 
појединим етапама судбоносни догађаји, који су одредили будућност српске државе и цркве. Особене 
и повољне природне одлике питоме долине Топлице и њених притока, с обиљем бањских извора и руд-
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ног блага, у окриљу обронака планина Јастрепца, Копаоника, Соколовице и Пасјаче, омогућиле су рану 
насељеност топличког краја. Готово све културне епохе, од праисторије до новог доба, оставиле су вид-
љиве материјалне трагове, још увек недовољно археолошки проучене и валоризоване. Неке од њих су 
посведочене покретним налазима и остацима објеката на истим местима где су подигнуте три помену-
те, најзначајније и најпознатије средњовековне црквене грађевине у Топлици. Њихова стратиграфија 
се одликује слојевитошћу, а у одређеним раздобљима и израженим континуитетом. Спорадични нала-
зи праисторијске грнчарије у најнижим културним слојевима под црквом Светог Николе (хоризонт I), 
као и нешто бројнији остаци насеобинског хоризонта из старијег неолита, на падини с црквом Свете 
Бо городице, су настарији трагови насеља из епохе чија је млађа фаза добро документована у оближњем 
Плочнику. У околини Куршумлије је регистрован велики број локалитета с материјалом који илустру-
је смену старчевачке и винчанске културе, енеолита и гвозденог доба, када су формиране прве познате 
етничке групе на Балкану. Почетком 1. века н. е., област Топлице, као и цела територија Србије, била 
је укључена у римски војно-управни систем. У ареалу Куршумлије су забележени зидови од опека и 
римски новац из 3. века. Ту, по мишљењу већине истраживача, треба тражити и положај античког Аd 
Fines-а. Према Табули Појтингеријани, Аd Fines је био трећа станица на римском путу који је од Ниша, 
долином Топлице и Бањске преко Преполца, водио до следеће станице Vindenis и даље, трасом старог 
пута ка Подујеву преко Куршумлијске Бање. Дуж ове комуникације, која је повезивала балканско кон-
тинентално залеђе с Приморјем, било је услова за густу насељеност и у свим потоњим временима. Судећи 
по конфигурацији терена, пролазила је приближно трасом данашњег пута кроз Куршумлију, или испод 
њега, ближе Топлици. Дуж те линије, још средином прошлог века је археолошки регистрован касноан-
тички културни слој на ширем простору падине и платоа где је у 6. веку саграђена триконхална црква. 
Остаци касноантичке некрополе констатовани су даље уз Топлицу, на ушћу реке Бањске, на заравни на 
којој је касније сазидана црква Светог Николе (хоризонт II). До 6. столећа, тј. у време континуираног 
коришћења ове некрополе, посведоченог открићем гробнице са сводом (VI), вероватно је утврђен поло-
жај на врху купастог брега изнад ушћа Косанице у Топлицу, на потесу Марина кула, који је омогућавао 
контролу поменуте комуникације. Покретни налази из 6. столећа с овог утврђења и из комплекса Грчка 
базилика, са остацима једнобродне цркве с дозиданим бочним просторијама, као и оближња триконхал-
на црква, обновљена у 12. веку као Богородичина црква, сведоче о добу и великој градитељској активно-
сти у време византијског цара Јустинијана I (527–565).

За период од 6. века до првог помена словенског назива Топлицa, који се уз Мокро, Компло и Сфе-
лигово јавља у повељи коју је цар Василије II издао Охридској архиепископији 1020. године, у извори-
ма нема података који се непосредно односе на ову област. Релативно малобројни археолошки налази 
и налазишта на територији општина Куршумлија и Прокупље, из овог периода од неколико векова у 
којима су Словени трајно населили територију Балкана, нису довољни за потпуно сагледавање развоја 
и насељености подручја. Ипак, они су показатељ уочене појаве поновног коришћења, тј. обнове живота 
на рушевинама рановизантијских утврђења.

Из 10. столећа, када је Бугарска држава имала власт над Топлицом, потиче малобројна грнчарија 
нађена на локалитету Грчка базилика. Првој половини истог столећа је приписана најстарија, истражива-
њима потврђена фаза троапсидалне цркве Светог Прокопија у оближњем Прокупљу, а у првој половини 
следећег века, по установљењу Охридске архиепископије, изведена је и прва преправка којом је та црква 
добила тробродну основу. Извесно је да су се обе цркве налазиле у области Топлице, под јурисдикцијом 
нишког епископа, али још увек није утврђено у којој топличкој цркви из 11. века је надлежни свеште-
ник вршио службу, као и да ли се први помен имена Топлица односи на област или и на насеље.

Међутим, као што су истраживачи и претпоставили, археолошка ископавања у комплексу мана-
стира Светог Николе су показала да средњовековну Топлицу треба тражити у његовом непосредном 
окружењу (хоризонт III). Грнчарија из 10–12. столећа, приписана објектима насеља из преднемањићког 
доба (кућа 1, јама 8), откривеним на простору који је тек у познијој фази обухваћен северним обзиђем 
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манастира , као и на падини изван њега (потес Шанац, кућа 2), нажалост није технички документована 
нити до да  нас сачувана; такође, ни керамика из канала северозападно од цркве, коју је Мирјана Ћоровић-
-Љубинковић приписала словенској грнчарији из 10–11. века и типичној бугарској керамичкој продук-
цији из 10. века, није пронађена до данас. С друге стране, међу малобројним до данас сачуваним улом-
цима грнчарије с простора северно од цркве, која је приписана 12. веку, није могуће раздвојити налазе 
из прве и друге половине тог столећа. Међутим, осим налазом новчића цара Манојла I Комнина у кући 
1 и садржајем јаме 8, датовање два истражена полуукопана стамбена објекта бондручне конструкције 
(куће 1 и 2) је потврђено и паралелама с кућама из стамбених хоризоната 11–12. столећа на територи-
ји Србије. Кухињска грнчарија откривена током ранијих истраживања Бранислава Вуловића, на падини 
северно и северозападно од цркве, указала је на насеобински хоризонт формиран у позносредњовековној 
фази манастира, у његовом непосредном окружењу, а посредно и на старије насеље на том месту. Распо-
ложиви подаци ипак нису довољни за закључке о карактеру и величини претпостављеног насеља, али би 
потенцијална открића нових објеката била аргумент више за потврду да су српски епископи били по -
стављани у цркве у важнијим насељима.

С друге стране, појединачни налази и сазнања до којих се дошло анализом археолошке грађе гово-
рили би у прилог постојању гробова у време пре заснивања манастира, унутар његовог ограђеног про-
стора. Јужно, на линији пружања првобитног обзиђа, уз источни зид гробнице са сводом из 6. века, 
от кривен је новчић Јована II Комнина (1118–1143), поуздано најстарији средњовековни налаз из пред-
немањићког периода.885 Том хоризонту би се могли приписати и неки комади накита886 из гробова 
груписаних на релативно уском простору око цркве, десетак метара удаљених од њених зидова. И две 
ма музе типолошки одговарају периоду пре 12. столећа, с тим што се једна од њих, као не тако чест налаз, 
према типу коме припада сврстава у 8–9. столеће. Међутим, као и код грнчарије, ниједан од поменутих 
комада накита се типолошки не може поуздано сврстати у одређено раздобље 12. столећа. Стратиграф-
ски контекст и услови налаза крстића-привеска од стеатита, као и датовање и порекло стеатитних пред-
мета религијског карактера, не искључују могућност да и он потиче из доба пре заснивања манастира. 
Старијим налазима би припадале и алатке од обрађене животињске кости и рожине, из неколико гро-
бова и најнижих слојева у најсевернијем делу порте и изван ње (у окружењу кућа 1 и 2), особене управо 
за раносредњовековна насеља и гробове. Ипак, нема могућности да се, макар оквирно, одреди број гробо-
ва укопаних до средине 12. столећа, мада су за период 11–12. века карактеристичне велика количина и 
типолошка разноликост многих врста накита, што овде изостаје. Таква ситуација подржава претпостав-
ку да је гробље било формирано у релативно кратком периоду пре Немањине градитељске активности, 
односно да постоји један број мирјанских гробова из 11–12. столећа; у њима су вероватно били сахрање-
ни становници насеља које се, судећи према остацима кућа 1 и 2 на северној падини изнад цркве, може 
лоцирати у њеном непосредном окружењу.

Познато је да су владари у средњем веку помагали цркву и чинили градитељске подухвате, руково-
дећи се државним разлозима, али и личним осећањима. У време владавине Стефана Немање, Визан-
тијско царство је спроводило веома активну политику на Балкану, пре свега захваљујући деловању цара 
Манојла I Комнина (1143–1180). Као место где су се решавала најважнија питања српско-византијских 
односа, Ниш је тада био ослонац византијске власти у Поморављу и Подунављу, као и у околним под-

885  Уп. нап. 396. Не рачунајући многобројне оставе новца кованог под Комнинима, које одражавају бурне догађаје на крају 
12. и почетком 13. века, новца чанкастог облика – скифата царева из породице Комнина који су владали пре Манојла, 
осим овог, у нашим манастирима из 12. столећа нема. Новац Манојла I је нађен на оба гробља око Немањиних топличких 
цркава, нема га у Ђурђевим ступовима у Расу, а из Студенице, из сачуваног дела оставе нађене под мермерним банком 
пред западним прочељем цркве и датоване у осамдесете године 12. века, потиче осам трахеја цара Манојла и један цара 
Андроника (Јанковић 1986: 7–8, сл. 2/4–6; Иванишевић 2015: 378).

886  Накит, после керамике, представља најзаступљенију категорију налаза готово у целини откривених у гробовима, тако да 
ће бити обрађен у посебној студији о сахрањивању у комплексу манастира Светог Николе.
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ручјима. О односу Стефана Немање према Охридској архиепископији и њеним архијерејима, српски 
извори мало говоре, али недвосмислено указују на улогу и значај рашких епископа и Рашке епископије, 
као средишње црквене области српске државе до формирања Српске архиепископије 1219. године. 
Такође је познато да је у то време било веома мало градских насеља и да су манастири, као и касније, 
имали важну улогу у спољној и унутрашњој политици српских владара. То се може сагледати и у распо-
реду и броју манастирских цркава, а с обзиром на то да су српске епископске катедре 1220. године биле 
смештене углавном у манастире, и размештај епископских седишта је извршен према важности места 
у којима су успостављена. Истраживања српских епископских столица из 13. века су показала да су нај-
чешће биле у старијим епископским центрима; стога је било и мишљења да су цркве Светог Николе у 
Топлици и Богородице Хвостанске биле у саставу старије епископске организације, из времена византиј-
ске власти у 11. веку, када се уз катедре у Нишу и Призрену помињу и Топлица и Хвосно. С таквим 
за кључком се, међутим, нису у потпуности сложили њихови истраживачи.887

Иако је увек истицано да архитектура главног дела цркве Светог Николе има све одлике цариград-
ских атељеа комнинске епохе, одбачена је могућност да је Стефан Немања затекао старију византијску 
цркву, па већина истраживача сматра да је он сазидао овај храм у периоду од 1165 до 1168. године.888 
Као потврду да је то Немањина црква наводе казивања Светог Саве (sÚÂda) и Стефана Првовенчаног 
(Âaq(e)ty Âidati) у биографијама њиховог оца, које се у многим појединостима веома разликују; аргу-
мент је налажен и у томе што је дозиђивање спољне припрате с кулама повезивано с катедралним 
карактером цркве, који је добила у трећој деценији 13. столећа, односно с датовањем живописа из јужне 
куле у исти период. Кључним доказом је сматран налаз новчића Манојла I Комнина у „непоремећеном 
слоју“, „уз сам крај темеља“ у североисточном углу, тј. „уз темељни ров“ северног зида наоса. Као што 
показују две цркве у Топлици које се приписују Немањи, наводи у житијима и другим изворима о поди-
зању цркава, међутим, не могу увек бити поуздани за доношење закључака будући да је Света Богороди-
ца поуздано идентификована с обновљеним триконхосом из 6. века.889 Разлике и недоследности у писа-
ним изворима су произвеле различита мишљења и о идентификацији и редоследу градњи Немањиних 
манастира у Топлици; такође су разлог неусаглашених ставова историчара архитектуре о фазама град-
ње на цркви, пре свега о оној која је у вези с временом појаве кула на западном прочељу српских црка-
ва. Чини се и да су при томе неке чињенице занемарене; најпре, као што је давно приметио Ђорђе Стри-
чевић, ни Свети Сава ни Стефан Првовенчани не помињу куле испред цркве, као ни кулу (stlypy) коју 
касније, у житију Светог Симеона, наводи Доментијан ослањајући се на текст Првовенчаног. Уз то, пре-
лази се и преко чињенице да првој тези, о дозиђивању припрате и кула у време кад је црква постала 
седиште Топличке епископије 1220. године, не иде у прилог зидање, и то на идентичан начин, олтарске 
преграде у оближњој Богородичиној цркви, које исти аутори такође приписују Немањи. На крају, треба 
истаћи да постоје неслагања и у тумачењу ликова и сцена на живопису у јужној кули, као и у датовању 
сачуваних делова фресака у централном делу цркве и у јужној кули, о чему историчари уметности нису 
дали коначну реч.

Базирана на археолошким истраживањима, анализа предочена у монографији није дала непосред-
не доказе за одређивање у ком периоду 12. столећа је главни део цркве био изграђен; наиме, првобитни 
под у наосу није сачуван, док су површине уз зидове биле прекопаване, тако да недостају интактни кул-
турни слојеви, значајни за утврђивање времена његове градње. Покретних археолошких налаза важних 
за датовање припрате с кулама такође нема, а ископавањима је потврђено само њено дозиђивање (плићи 

887  В. нап. 437 и 442.
888  Уп. нап. 182, 188.
889  Одавно је примећено да хагиографски текстови, у складу са захтевима жанра, слободно мењају историјске чињенице, 

иако несумњиво почивају на њима, као и да излагање живота светитеља у целини, а још мање у појединостима, не мора 
да се поклапа са историјском истином, уп. Тодић 2016: 492–493, с нап. 12.
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темељи, видљиве спојнице и друга техника зидања), као и то да је тај простор претходно био коришћен 
за сахрањивање. Међутим, ова анализа је показала да новчић чанкастог облика (скифат), протумачен 
као новац цара Манојла I Комнина, данас загубљен, а коришћен као кључни доказ Немањине градње 
цркве, није нађен у непоремећеном слоју, тј. да не потиче из темељног рова северног зида, како то 
истраживачи наводе. Новчић заиста представља једини налаз из 12. столећа у самој цркви, али потиче 
из прекопаног слоја уоченог дуж оба подужна зида наоса и није познато ком периоду ковања Манојла 
Комнина припада; те чињенице ни у ком случају не мењају сазнања у погледу постојања цркве у 12. 
столећу, али не могу бити доказ њене изградње у Немањино време.

Ископавањима се дошло и до нових сазнања о сахрањивању у цркви, посебно важних за датовање 
фаза њене градње. Потврђено је, најпре, да под зидовима цркве нема старијег објекта и да јужни зид 
јужног параклиса лежи на граници касноантичке некрополе. Показало се такође да у целом простору 
цркве, само централни део наоса и површина ка олтару нису били прекопавани. Осим остатака скелета 
у гробници IV под сводом нише уз јужни зид унутрашње припрате, а вероватно и делимично пореме-
ћених костију из два гроба у том простору (14 и 16), средњовековних укопа у цркви није било, па ни 
гробова топличких архијереја. Међутим, у зиданој гробници I, која је грађена изједна с јужним пара-
клисом, захватајући цео његов северни простор, археолошким радовима су откривене in situ кости ногу 
скелета; судећи по дубини укопа и положају, поуздано припадају првобитно сахрањеном покојнику, 
потврђујући примарну фунерарну функцију параклиса. Постојање ових скелетних остатака, М. Ћоро-
вић-Љубинковић је у својим интерпретацијама потпуно изоставила; међутим, управо су на податку да 
није било „ни трага од костура“ истраживачи заснивали мишљење да је Немања, као жупан и господар 
области Топлице, и као ктитор ове цркве, имао намеру да се сахрани у овој гробници, али да је касније, 
поставши владар Србије, ту одлуку променио, пре или можда у току зидања Студенице.890 Реч је о нај-
привилегованијем месту за сахрану, близу олтара и у оси централног простора наоса; градња ове гроб-
не капеле се стога повезује с тенденцијом сахрањивања у непосредној близини литургијског простора, 
која је била присутна и у гробним црквама из 12. века у Цариграду.891 У подници ове репрезентативне 
гробнице од камених плоча постоје удубљења које формирају крст, можда реципијенти за одливање теле-
сних течности данас непознатог покојника. Вредна пажње је и чињеница, коју су истраживачи ове цркве 
такође углавном занемарили, да су, осим у јужном параклису, и у унутрашњој припрати била предви-
ђена два гробна места под аркосолијумима (сл. 199). У једном од њих, јужној гробници IV, с расутим и 
лоше очуваним костима првобитно сахрањеног покојника, затечен је разрушен унутрашњи зид, што 
значи да је гробница насилно отварана, тј. пљачкана вероватно у исто време као и гробнице I и V, у 15. 
веку. У византијском свету, у гробу под аркосолијумом уз јужни зид је веома често сахрањиван главни 
ктитор,892 а насупрот њему ближи члан породице или сарадник. О томе које су личности сахрањиване 
под аркосолијумима у нашим црквама, мишљења су подељена (ктитор, највиша световна и духовна 
лица ?). У сваком случају, остаје отворено питање чији су гробови у јужном параклису и под аркосоли-
јумима у Светом Николи.

Питање да ли црква представља старију грађевину, нама непознатог ктитора, може да се разреши 
само ако се установи из којих побуда је на овом месту неко подигао храм по обрасцу цариградских гра-
ђе  вина, тј. техником тзв. повучене опеке и с конструктивним и стилским елементима који одају несум-
њиво комнинску архитектуру. Мишљење Слободана Ћурчића да је главни део цркве могао подићи лич но 
цар Манојло I Комнин, као помен на једну од неколико победа остварених током кампања против Срба 
1149–1150. године, је један од ретких предложених одговора. Такво тумачење је било још један аргумент 
за тезу коју је заступао и у ранијим истраживањима, а која није усамљена међу истраживачима архи-

890  Уп. нап. 214–215 и 556.
891  В. нап. 317 и 318.
892  В. нап. 551.



309

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

тектуре цркве Светог Николе, да је Немања западни део грађевине с кулама само додао старијој 
комнинској цркви.893 Ту претпоставку свакако не би требало одбацити будући да су наведени археоло-
шки подаци довели у сумњу поузданост становишта да је Немања изградио цркву с јужним анексом и 
гробницом, с намером да у њој буде сахрањен.

Не улазећи у расправу о пореклу западног прочеља с кулама на црквама, не треба сметнути с ума да 
овакве куле (звонике) налазимо на свим задужбинама првих Немањића, иако закључци истраживача о 
томе да ли су куле саграђене у исто време као и црква или накнадно, нису ни усаглашени ни коначни.

Но, већ при првом погледу на сачуване грађевинске остатке, јасно је да манастир Светог Николе 
нема концепт просторне организације који је карактеристичан за тип манастира у средњовековној 
Србији, са Студеницом као протитипом. У наводу из извора да је Немања при храму Светог Николе 
засновао манастир и у њему „сатворио управу“, требало би претпоставити да је он том приликом оспо-
собљен за становање, тј. за свакодневни живот и потребе службе манастирског братства. Њему намењен 
типик није сачуван, а материјални остаци првобитног обзиђа и здања монашког насеља из тог доба су 
доста оскудни, што је ситуација која се ипак разликује од већине других српских манастира (хоризонт 
IV; сл. 200). Од грађевина су остали незнатни делови доњих зона зидова обзиђа и објеката уз њих, са 
западне, северозападне и јужне стране цркве. Положај бондрук објекта, тј. кућe 1, датоване новцем из 
12. века у слоју међу плочама огњишта, указује на могућу линију трасе северног оградног зида, који у 
том делу порте није сачуван. На обзиђу између цркве и познијих великих камених грађевина североза-
падно од ње, западно од улаза у цркву, као што је било уобичајено, вероватно се налазио главни улаз у 

893  Уп. нап. 313–315, 440–441.

Слика 199. Општи изглед  
унутрашњости цркве Светог Николе,  
поглед ка првобитној припрати (2009)
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Слика 200. Манастир Светог Николе у периоду од заснивања до краја 14. века (хоризонт IV)

0 25 m
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манастир (између зидова III и IVа). Под темељима зидова на североисточном углу позније зграде млађе 
трпезарије, у наставку сачуваног дела обзиђа I, откривени су незнатни остаци темељних зона зидова 
(IIa) објекта уз линију обзиђа II; вероватно је имао стамбену функцију, а керамика нађена у њему по -
тврђује његово постојање у 12–13. столећу. Да је ово обзиђе могло настати истовремено с црквом, може 
се судити на основу сачуваног дела јужне ограде, са спољним ојачањима у виду пиластара (зид VI). 
Оваква ограда има директну аналогију у свега неколико година млађем обзиђу Немањиног манастира 
Ђурђеви ступови, с црквом која у главним компонентама плана опонаша цркву Светог Николе. Јужни 
обимни зидови разграђени су вероватно још након првог страдања манастира крајем 14. столећа, а нај-
више у савременом добу, денивелацијама терена до последњег низа камења у темељу, због чега су били 
плитко испод површине, показујући у којој мери су у јужном делу дворишта биле нарушене првобитне 
нивелете терена. На траси пружања јужног обзиђа, на простору према ранохришћанској засвођеној 
гробници VI (уз чији источни зид је откривен поменути најстарији византијски новчић – аспрон трахеј 
билон Јована II Комнина), нађени су темељи од камена везаног малтером; припадали су објекту с огњи-
штем (6), који се, по свему судећи, налазио у манастирској стамбеној зони. Покретног археолошког 
материјала који би то потврдио, у објекту није било, али његов положај према траси обзиђа, које сигур-
но није постојало у позном средњем веку, на то посредно упућује. Осим тога, слој паљевине с комадима 
угљенисаног дрвета у наставку ка западу и већа количина уситњене неглеђосане керамике у најдубљим 
слојевима испред јужног обзиђа, а испод нивоа најдубљих укопа, као и чињеница да у појасу уз овај 
оградни зид није било гробова (у целој ширини коју творе зидови VI и VII), посредно указују на то да 
су и ту постојали неки објекти. Могуће је да се ту, с југоисточне стране цркве, одакле се и данас прила-
зи манастиру (сл. 201), налазила још једна, споредна капија. Вероватно су првобитна резиденцијална 
зграда и друге грађевине у насељу у Светом Николи Топличком (монашки конаци, кухиња, економске 
просторије и др.), као што је подацима из извора посведочено у Жичи, углавном имале дрвену кон-
струкцију. Судећи по слоју паљевине у северозападном и северном делу порте, унутар и изван линије 

Слика 201. Црква Светог Николе, поглед са данашњег прилаза у ограђени простор (2019)
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обзиђа, с већом количином гореле грнчарије из 14–15. столећа, неке од њих су ту биле изграђене; се  вер-
  но од цркве откривени су горели остаци зграде с дрвеном горњом конструкцијом и полукружно обли-
кованим источним зидом („брвнара са апсидом“), који би то потврђивали, али недостаје материјал 
којим би њена изградња била смештена у 12. столеће. Зграда је идентификована као првобитна трпе-
зарија, мада је најпре претпостављена њена резиденцијална функција. То је ипак једини објекат из ста-
рије фазе манастира о коме има нешто више података и поред тога што је до темеља изгорео у пожару 
крајем 14. столећа. Материјал из слоја паљевине и слоја над њим је, наиме, показао да је ова зграда 
немалих димензија (око 15 х 8 м), једним делом укопана у падину, била коришћена до тог доба, као и 
да више није обнављана. Дрво, понегде учвршћено кованицима, једини је грађевински материјал у 
њеној горњој конструкцији; опека је употребљена у нивоу почетка укопавања темеља (плочник ?), као 
и у подлози огњишта 8, накнадно укопаног у средишњи део полукружног простора објекта. Првобитна 
трпезарија је, по свему судећи, имала спратну конструкцију, али је необично што потпуно изостаје 
камен у грађи темеља. Западно од ње, на линији пружања обзиђа, у слоју с траговима гарежи и распалог 
малтера, уочена је изразита концентрација уломака црепуља, што показује да је ту постојао још неки 
објекат с економском функцијом (кухиња, можда и остава), вероватно дрвене конструкције, страдале у 
истом пожару.

Време изградње других објеката унутар првобитног насеља такође није поуздано утврђено. Пирг, чији 
су зидови по свој прилици били живописани, подигнут је на површини где се већ сахрањивало; ме  ђутим, 
време његове изградње и даље није установљено, мада треба истаћи да тумачење археолошких пода та-
ка није пружило доказе да није био саграђен у 12. столећу. Не треба искључити ни могућност да је у тој 
грађевини, заправо, боравио Стефан Немања, а касније и топлички епископи. И датовање бунара, укопа-
ног изван првобитне манастирске ограде, на падини северно од цркве, се не може са сигурношћу опре-
делити у 12. век, како је то претпоставила М. Ћоровић-Љубинковић. Његово пражњење није у целости 
завршено, али је извесно био у функцији до коначног напуштања манастира.

Због нерешених питања о положају и врстама грађевина у којима су обитавали чланови монашке 
заједнице, нема показатеља да је просторни план манастира Светог Николе у првој фази имао кружну 
схему – хоризонталну пројекцију насеља и централно решење; могло би се помишљати да првобитна 
схема, за коју је одавно претпостављено да има другачију форму старије византијске целине,894 пока-
зује процес у трагању за аутентичним решењем просторне организације манастира у средњовековној 
Србији.

Уз лоше очуване грађевинске остатке из доба заснивања манастира, и културни хоризонт који му 
припада одликује се сиромаштвом покретног археолошког материјала, пре свега грнчарије, што га 
приближава ситуацији у већини других манастира из тог времена.895 Новчићи византијских царева из 
12. и с почетка 13. столећа, као и место њиховог налаза, потврђују коришћење простора уз јужни оград-
ни зид за становање (поменути новчић Јована II Комнина поред зидова објекта уз обзиђе, где није било 
гробних укопа) и за сахрањивање (новци Манојла I Комнина и Теодора I Анђела, источно од цркве, тј. 
Исака II Анђела у јужном делу порте с гробовима), као и границу поуздано датованих најстаријих сред-
њовековних гробова око цркве – унутар линије првобитно ограђеног простора.

894  Уп. нап. 440.
895  Како недостаје комплетно обрађена и објављена археолошка грађа из наших манастира, тешко је рећи којом количином 

налаза из доба заснивања сваког појединачног се располаже. Познато је да у Ђурђевим ступовима, осим фресака и дело-
ва ктиторског натписа, нема готово никаквих налаза из Немањиног доба (Зечевић 2002: 34 и сл. 2/2, 57), а такав матери-
јал недостаје и у Петровој цркви, где су констатовани и старији слојеви, с такође малобројним покретним материјалом 
(Љубинковић 1970: 177–186). Нешто је у већем обиму позната грађа из Немањиног доба у Студеници (Радан-Јовин, Јан-
ко  вић и Темерински 1988: 62–63, сл. 29; Пејовић 1988: кат. 1–30), објављена у новије време у виду монографије (Поповић 
2015), док из грађе представљене у студији о Богородици Хвостанској није јасно о којој количини налаза је реч (Кораћ 
1976: 70 и даље, сл. 22/3–4, 44/108).
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Недостатак писаних извора о овом манастиру не допушта детаљнију реконструкцију његовог живо-
та и у време Немањиних наследника. У складу с византијским обрасцима у организационом концепту 
монашке заједнице, почетком 13. века у манастир Светог Николе смештено је седиште епископије, чиме 
је наглашен континуитет државне и црквене власти на простору који је тада био обухваћен јурисдикци-
јом Српске православне цркве. Ипак, о братству и властелинству манастира у овом, као и у наредна два 
века, нема података у изворима. Посредно би се могло закључити да је углед који је имао као задужби-
на родоначелника династије, манастир релативно брзо изгубио. Тежиште политичких и историјских 
де  шавања се тада налазило у централним и западним деловима српске државе; то је можда био један 
од разлога што је пажња државне и црквене власти била усмерена у другом правцу. И поред тога, сме-
штањем епископске катедре у свакако тада живући манастир, он се нашао међу 10 најважнијих срп-
ских духовних средишта. Од успостављања Топличке епископије 1220. године до друге половине 14. 
столећа, кад је подигнута у ранг митрополије, позната су имена осам топличких епископа, који су, по свој 
прилици, овде имали резиденцију; она се вероватно налазила у неком објекту од дрвене грађе, попут 
жичке палате, будући да репрезентативна камена зграда северозападно од цркве (палата), према истра-
 живачима првобитна епископска палата, како је показала ова анализа грађе, још није била изграђена. 
Осим гробница у дозиданој спољној припрати (V), јужној кули (II–III), а вероватно и укопа у северној 
кули, других поуздано средњовековних гробова који се могу приписати топличким архијерејима, у 
цркви нема. Изнета је могућност да је Вратко Чихорић, о чијој смрти 1349. године говори натпис на над-
 гробној плочи, право да се сахрани у северној капели стекао као нови ктитор. С друге стране, простор 
око цркве је током старијег периода живота у манастиру био континуирано коришћен за сахрањивање. 
Према налазима у гробовима и натписима на неколико надгробних плоча, утврђено је да су и овде, као 
и у свим другим манастирским црквама, осим монаха, спорадично сахрањивани и чланови виђенијих 
породица у 14. столећу.

Анализа грађе, пре свега из затворених целина, јама и укопа различитог садржаја, показала је да је 
на цркви у овом старијем периоду вршено обимно призиђивање и зазиђивање појединих простора. 
То ком 14. столећа, уз наос је дограђена северна капела, на шта, осим очуваних фресака на њеним зидо-
вима, указују и налази уломака фресака и новчића у јами VI под прагом накнадно отвореног пролаза 
на северном зиду наоса. Затим је уследило затварање простора пред северним вратима егзонартекса, и 
то неком конструкцијом с каменим темељима, која је срушена тек пошто је црква била напуштена. У 
јами 3, чијим укопавањем је оштећен плочник пред улазом у јужну кулу спољне припрате, нађени су 
похрањени уломци фресака, оштећени делови црквеног мобилијара и стаклене бочице тзв. Манасија 
типа, датовани најраније у крај 14, односно у 15. столеће, што потврђује постојање овог, вероватно прво-
битног подног поплочања трема све до 15. столећа.

Живот у манастиру се одвијао унутар првобитно ограђеног простора све до краја 14. столећа. Из 
тог раздобља потиче знатно мање покретних налаза него из наредних, што је последица интензивног 
коришћења истог простора све до напуштања манастира крајем 17. века, али и великог страдања у по -
жа  ру крајем 14. столећа. Инвентар уништен у њему, као и комади оштећене камене пластике и грађевин-
ског материјала из урушених објеката, је сакупљен и убачен у наменски ископане отпадне јаме (јамe 
12, 13 и вероватно 2 и 4), а већим делом је искоришћен при нивелисању терена; тако је управо период 
друге половине 14. и почетка 15. столећа најбоље документован захваљујући стратиграфски издвојеним 
слојевима паљевине и насипања, тј. нивелације терена након што су манастирске зграде гореле, као и 
садржају ових јама. У тим слојевима нађени су предмети за свакодневну употребу, међу којима је нај-
заступљенија грнчарија, и то уситњени комади огњишног и трпезног посуђа. У морфолошком и фор-
малном погледу, посебно када је реч о огњишној керамици, нема разлике међу примерцима из 14. и 
прве половине 15. столећа, током које се живот одвијао у новим и квалитетнијим условима. Присутни 
су сви облици огњишног посуђа неопходног у свакодневним пословима, као и трпезних посуда, међу 
којима се посебно истичу крчази, ређе бокали и тек појединачни примерци других облика, попут здела 
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украшених сликањем и зграфито орнаментима. С друге стране, готово потпуно недостају типови лук-
сузних здела из 12–14. столећа, увезених или рађених по узору на производе из византијских радио-
ничких центара, какве су нађене у другим манастирима (додуше у малом броју) и насељима у Србији, 
а посебно на локалитетима у Бугарској. Потребу за грнчарским производима у свакодневној употреби, 
пре свега кухињској, сигурно је задовољавала нека локална радионица у оквиру манастирског имања, 
судећи по керамици технолошки уједначене израде (црепуље, вршници, лонци), а што је посебно при-
метно у наредном раздобљу (16–17. век) по низу серијски израђених посуда. Манастирску трпезу илу-
струје посуђе украшавано старим византијским техникама – сликањем трака у више боја глеђи и мре-
жастих мотива или сливањем боја, које су, осим на зделама, примењене и на неким типовима бокала и 
крчага. Тако декорисане посуде су, заједно с уломцима стоног посуђа украшеног зграфито техником, 
налажене и у слојевима из 14. и 15. века, понекад опонашајући управо урезани украс. Готово свим обли-
 цима, у типолошком погледу и према декорацији изведеној различитим техникама (једнобојно глази-
рање, сликање енгобом, зграфито), аналогије се налазе међу производима познатих домаћих грнчарских 
радионица; првенствено је реч о радионицама које су се развиле при регионалним центрима Моравске 
Србије (Крушевац, Сталаћ, Ново Брдо), као и у области старог Раса. У слојевима и целинама из 14. и 15. 
столећа су заступљене и стаклене посуде – готово све врсте стаклених кандила, боце коришћене у култу, 
али и различити типови стоног посуђа из репертоара позносредњовековне стакларске продукције, међу 
којима поједини репрезентују најлуксузније и најскупље врсте увозне робе; уз занатски и уметнички 
квалитетне керамичке посуде, поједини облици представљају једина сведочанства о богатству трпе  зе 
монашке заједнице на крају 14, а нарочито током прве половине 15. века. Вероватно су коришћене и 
металне и дрвене посуде, али њихови остаци нису поуздано идентификовани. Нема никаквих података 
ни о врстама и заступљености намирница у исхрани, осим што су констатоване животињске кости, али 
њихове анализе нису рађене нити су сачуване. Ређим сачуваним налазима припадају предмети личне 
побожности, инсигније, као и делови богослужбеног и црквеног мобилијара; већином је реч о оштеће-
ним комадима из слојева, а у мањем броју из гробова или из јама ископаних наменски да се похране у 
њима, тако да се само неколико може поуздано приписати средњовековним хоризонтима.

Услед потпуне девастираности објеката манастирског насеља из старијег хоризонта, осим грнчар-
ских и хлебних нису откривене ни ковачке пећи, па се о организацији свакодневног живота врло мало 
зна. Ипак, поједини гвоздени предмети из опреме покућства, различит алат и оруђе, а пре свега комади 
згуре у свим нивоима становања, указују на развијен ковачки занат у самом манастиру, вероватно у ра -
ди  оници смештеној у једној од приземних просторија изгорелих објеката. Према остацима опиљака 
мермера, могуће је да су на лицу места вршени и клесарски радови, вероватно при неким обновама, 
ради замене оштећеног црквеног мобилијара, што све скупа говори да су се разне занатске активности 
одвијале унутар манастирских зидова. Осим мермерних надгробних плоча, неколико уломака обрађе-
ног мермера и комада архитектонске пластике од пешчара, из теренске документације се види да су 
пронађени и делови парапетних плоча и стубаца олтарске преграде, али без података о месту налаза и 
њиховој даљој судбини.

Наредна значајна етапа у грађењу манастира (хоризонт V) наступила је након његовог првог стра-
дања у пожару. Ниво с којим је окончан старији хоризонт затворен је слојем гореле земље, односно 
земље измешане с мало распалог шута или гарежи и поменутим уломцима керамичког и стакленог по -
суђа, као и металним деловима са дрвених конструкција објеката. Део оградног зида западно и северо-
западно од цркве, где је овај слој изразит, разграђен је до темеља; на површини изван првобитног обзи-
ђа и делимично над остацима зидова старијег обзиђа саграђене су две монументалне камене грађевине 
(палата и млађа трпезарија) и, вероватно, дрвени објекти међу њима. Трагови паљевине и поменути 
материјал из слојева којим је простор након пожара нивелисан дају шири хронолошки оквир те интер-
венције, с доњим датумом на почетку 15. столећа. У изворима нема података о било каквим дешавањима 
у вези с манастиром у том добу, па ни о овом, археолошки потврђеном разарању; ипак, детаљном ана-
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лизом грађе је утврђено време у коме је манастир захватио велики пожар, проузрокован упадом, пљач-
кањем и паљењем. Наиме, откриће новчића Стефана Лазаревића из кнежевског раздобља (1389–1402), 
у слоју паљевине испраћеном на целој сачуваној површини пода горелог објекта од брвана – првобитне 
трпезарије, потврдило је да се прво страдање манастира мора везати за сам крај 14, евентуално почетак 
15. столећа; осим тога, у слоју образованом на простору који је ово здање заузимало, као и у испуни гро-
бова укопаних кроз поменути слој паљевине, било је типичних налаза из 15. столећа. Сви ови налази су 
по  казали да је некропола, као и ограђени простор порте, померена ка северу и да је обнова манастира 
уследила још током прве половине 15. века јер изван линије према новоизграђеној палати нема поуз да-
но средњовековних гробова. Картирањем налаза позносредњовековног стакла и грнчарије украше не згра-
фито техником види се да њихов распоред осликава и интензитет коришћења појединих делова порте 
у периоду до средине 15. века. На обим девастације, али и на време изградње нових грађевина, указао је 
и садржај отпадних јама 5а и 7, укопаних уз саме зидове палате, с материјалом из 14–15. века. И слој 
нивелације с горелом керамиком из истог доба и налази из прве половине 15. столећа на стази постав ље-
ној по изградњи палате упућују на исти закључак. По свој прилици, пожар је проузроковао не само стра-
дање манастирских здања већ и знатније оштећење зидова цркве. О томе сведочи садржај поменуте јаме 
3, укопане у првобитно поплочање пред улазом у цркву, као и материјал с траговима горења у јамама 
(I–II) насталим од скела пред олтаром и укопаним у стерилан интактни слој; ти укопи су затрпани улом-
цима опале штукатуре, малтера и гореле керамике, међу којом се издваја тип лонца карактеристичног 
орнамента, који се у материјалу и слојевима појављује најраније крајем 14. века, али и касније. Скеле 
су можда биле коришћене приликом зазиђивањa прозорских отвора на северном и јужном зиду наоса, 
по страдању стаклених окана истом приликом.

У обнови којом започиње ново раздобље живота у манастиру (хоризонт V, прва половина 15. века), 
потпуно је измењена његова просторна структура. Саграђени су нови објекти: две до данас најбоље очува-
не камене грађевине – епископска палата, северозападно, и млађа трпезарија, западно од цркве, с једном 
или више (?) просторија између њих, затим камено обзиђе (VIII), а вероватно и објекат уз њега (јужна 
зграда), јужно од цркве (сл. 202). Мора се нагласити да подухват тако великих размера, којим је прак-
тично негиран пређашњи план, није забележен у комплексима других српских манастира. Археолошки 
подаци указују на то да су радови обухватили не само рашчишћавање остатака камених зидова старијег 
обзиђа и изгорелог материјала из конструкције објеката од дрвета него и темељно вађење урушеног 
камена, припрему тако добијене грађе за секундарну употребу, нивелацију терена, па тек онда изградњу 
нових здања манастирског насеља и поправку оштећења на самој цркви. Материјал из слоја девастаци-
је, којим је нивелисан део порте где се налазила већина објеката, и гробови с налазима из 15. века, укопа-
ни у њега, потврђују да није протекло пуно година до изградње нових конака, трпезарије и резиденци-
јалне зграде. Велика правоугаона зграда камених темеља и зидова, западно од цркве, идентификована 
је као (млађа) трпезарија. Имала је укопану подрумску просторију у јужној половини, пећ од керамич-
ких лончића у приземљу или, вероватније, на спрату, где је била и трпезарија с полукружно обликова-
ном нишом на (северо)источном зиду, као што показују аналогни примери из истог времена (Раваница, 
Ресава). Између ње и палате изграђен је један, а можда и више објеката с дрвеном горњом конструк-
цијом, који су страдали у познијем пожару, негде крајем 16. или на самом почетку 17. века, а не гирани 
су изградњом просторије Ф уз бочни (југо)западни зид палате; судећи по остацима старијег плочника 
пред новом капијом са степеништем, у наставку просторије Ф, старији објекат на овом месту је веро-
ватно имао трем. Друга, најрепрезентативнија грађевина у комплексу – палата саграђена је од камена; 
била је изузетно великих димензија, с више одељења, али о њеном првобитном изгледу и распореду про-
сторија, као и о њиховој функцији, може се посредно судити на основу затеченог стања из по  следње фазе 
пре урушавања и страдања у пожару на крају 17. века. Спољни зидови ових зграда су уједно означавали 
габарит порте са северне, а јужна зграда и зид VIII с јужне стране, али је остало непознато како је дво-
риште било ограђено на осталим странама око цркве.



316

МАНАСТИР СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТОПЛИЦИ

Слика 202. Манастир Светог Николе у периоду од почетка 15. до краја 17. века (хоризонти V–VI)

0 25 m
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О овом кратком периоду од пола века, који је започео великим градитељским подухватом и, према 
томе, представљао просперитетно раздобље у животу манастира, с увећаним братством и властелин-
ством, уопште нема података у писаним изворима. Но, закључке о времену страдања, као и изградње 
нових ма  настирских здања посредно потврђују историјски догађаји. Најраније забележена пустошења 
српских цркава и манастира односе се управо на последње деценије 14. века и прве веће турске продо-
ре у средиште српске државе, који су се одиграли у годинама пре (Грачаница) и након Косовске битке 
(црква у Дежеви код Новог Пазара, Сопоћани, Градац, Студеница, Раваница, Бањска). С турским осваја-
њима источних и јужних области Србије, Топличка митрополија је већ у то време реално постала пери-
ферна митрополија Српске цркве, делећи судбину граничних митрополија Српске патријаршије, као 
што је претпостављено и за Липљанску митрополију. Да пожар у коме су страдали манастирски објекти 
Светог Николе није настао услед неке природне катастрофе показује релативно велика количина различи-
тог оружја, војне и коњске опреме, а посебно стрелица, већином из поуздано издвојених стратиграфских 
целина. По свој прилици, ово разарање манастирског комплекса треба везати за сукоб султана Мурата 
I и кнеза Лазара на оближњем Плочнику, о коме су вести опречне и заправо се не зна много, мада је и 
почетак друге деценије 15. столећа обележен сложеним и „разорним“ српско-турским односима, у који-
ма су ове области биле у сре  дишту догађаја. Обнова Светог Николе је вероватно окончана већ до среди-
не треће деценије 15. века; тада су извори забележили учестале ратне сукобе са султаном Муратом II, 
који су имали тешке последице по српску државу, посведочене освајањем и пљачкањем Крушевца и 
неких других градова, на крају и опседањем Новог Брда (1427). То је, наиме, било време када су изведе-
ни највећи радови на градњи и ојачању најважнијих српских утврђења – градова Београда и Новог Брда, 
као и манастира Ресаве. И у пострадалој Студеници је у истом периоду, током прве половине 15. века, 
подигнуто или обновљено више значајнијих манастирских здања.

Редом којим је уследило турско освајање делова српске државе одвијао се, свакако постепено, и 
процес губљења епископија и митрополија Српске цркве, захвативши најпре периферне епархије. Област 
Топлице се нашла у центру збивања током последњих деценија прве половине 15. века, у покушајима 
деспота Ђурађа Бранковића да уступцима одложи пад српске државе. У то време, Топличка митропо-
лија је била на територији знатно удаљеној од седишта владара, који је требало да штити интересе Срп-
ске цркве. По коначним турским освајањима, већина старих и угледних манастира доживела је похару, 
стагнацију, а понекад и престанак живота. У некима од њих живот се нормализовао и наставио, а поједи-
ни су претрпели и веће обнове, док су забележени и примери подизања нових манастира и пре полета 
који је остварен обновом Пећке патријаршије. Неки ограничавајући фактори у функционисању живота 
у нашим манастирима, у овом периоду су свакако постојали, али стриктних правила која би одређива-
ла њихову даљу судбину није било због познате политике османске државе да, у циљу јачања власти, 
из весним олакшицама омогући локалном становништву уклапање у нови поредак.

У свим турским пописима, почев од оног из 1444/45. године, појављује се ново име – Kurşunlu Kilise 
за насеље које је због близине две Немањине цркве, покривене оловом, добило назив Беле Цркве. Међу-
тим, нема сасвим поузданих података о томе шта се средином и током друге половине 15. столећа де  ша-
вало у самом манастиру Светог Николе. Археолошка истраживања су пружила скромна сведочанства 
којима се могу сагледати последице коначног турског освајања ових простора, односно њихов утицај на 
живот у манастиру у наступајућем раздобљу турске окупације. По свему судећи, манастир није био 
поштеђен од упада и пустошења Турака већ средином 15. столећа, а вероватно и током наредних деце-
нија, што је довело до његовог осиромашења и привременог напуштања. Похарама је у том раздобљу 
била нарушена интактност зиданих гробница у цркви (I и V), што показује материјал затечен у земљи 
којом су биле испуњене. С великом сигурношћу се може закључити да је у периоду од краја 14. до краја 
15. столећа, код пирга била укопана јама 6, с намером да се у њој сакупе и „сахране“ многобројни улом-
ци фресака. Наиме, јама је укопана под огњиштем 5, које је, судећи по положају и налазима у његовом 
садржају, настало по престанку функције пирга, с чијих зидова вероватно и потиче велика количина 
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уситњеног живописа, којим су испуњени и ровови с његове источне стране. Још неколико чињеница ука-
 зује на то да је већ средином 15. века манастир био у таквом стању да је, као и у већини других наших 
манастира, живот у њему постепено почео да замире. На основу налаза новчића Матије Корвина (1458–
1490), у гробу укопаном у урушене темеље пирга, поуздано се може рећи да је његова функција преста-
ла пре шездесетих година 15. столећа, односно да је сигурно коришћен још у првој половини тог века 
будући да га је обилазила стаза која је водила од палате ка цркви. Уочено је такође да се након среди-
не 15. века појављује највећи број гробова лаика, према налазима накита и новца у њима, за све време 
живућег манастира. Осим тога, једино такав развој догађаја је могао проузроковати урушавање свода 
између кула. Наиме, почетак последње етапе живота у манастиру, с првим деценијама 16. века (хори-
зонт VI, уп. сл. 202), илуструју стратиграфија слојева и налази у њима на површини пред улазом у цркву. 
Показало се да је простор између кула припрате био затворен накнадним подизањем зида плићих теме-
ља, нејасне али вероватно дрвене горње конструкције; то је морало уследити након оштећења и уруша-
вања сводне камене конструкције трема међу кулама, можда и насилним путем, али свакако зубом 
времена током раздобља у коме је манастир био напуштен. Поуздано је утврђено да је зид постојао све 
до последњих деценија 16. века, када је уклоњен до последњег камена у темељу, а темељни ров засут 
шутом с огромном количином отпадног материјала. У којој мери и да ли је, истовремено с радовима на 
оспособљавању цркве за службу, и живот монаха био омогућен, није довољно јасно.

Шта казују историјски подаци? На подручју Крушевачког санџака, у другој половини 15. столећа 
наводе се 83 манастира, али нема помена манастира Светог Николе Топличког. Такође је закључено да 
се белешка о цркви Светог Николе у дефтеру из 1487. године не може поуздано везати за Немањин ма  на-
 стир у Куршумлији. Верује се да податак о тимару митрополита по имену Силојан (у дефтеру из 1444/45, 
с накнадним белешкама из 1453–1454. године), представља једини помен топличког митрополита у 
овим измењеним историјским околностима, али и да он не мора бити доказ епископског статуса цркве, 
већ континуитета хијерархијског устројства. Постоји више примера из средњег века да је, из одређених 
разлога, седиште епископије било пресељено из једне у другу цркву, о чему се морало одлучивати на 
сабору српске земље; отуда и питање да ли се исто дешавало и овде у другој половини 15. века. Тек на 
почетку четврте деценије 16. века јавља се титула „белоцрквански“ уз име митрополита Пахомија. Прет-
постављено је да је то потврда активности епископије и у тешким условима турске окупације, али и да 
је њено седиште и даље било у цркви Светог Николе, мада сада у оквиру духовне власти Охридске архи-
епископије. У наосу и уз спољне зидове цркве откривени су гробови топличких јерарха, који припадају 
овом добу, што иде у прилог наведеној претпоставци. С друге стране, велика количина покретног мате-
ријала у коме је приметна знатнија употреба кухињске грнчарије из локалне серијске производње, као 
и трпезног, керамичког и стакленог посуђа, показатељ је стабилизације прилика и поновног успостав-
ља ња нормалног функционисања монашке заједнице током прве половине 16. века. Тај период је окон-
чан у последњој деценији 17. века.

Највише података за реконструкцију тадашњих дешавања омогућила су ископавања на згради пала-
те, али су они истовремено унели низ недоумица у тумачењу фаза њене градњe. Наиме, осим лошег 
документовања и појединих контрадикторних описа из теренских дневника и цртежа, њихову проверу 
и доношење закључака онемогућила је и конзервација зидова, обављена одмах по ископавању. Обим и 
етапе грађевинских интервенција на згради, које су се могле разграничити према јасно назначеним 
разликама у техници грађења, изгледу и правцима пружања спољних зидова, нису се могли хронолошки 
ускладити с две поуздано детерминисане фазе. Једна се односи на прво страдање, тј. постепено уруша-
вање палате након средине 15. века, а друга на последњу фазу, којом је обухваћено више преправки у 
унутрашњем простору приземног дела зграде и доградњи уз њене зидове, изведених од последњих де це-
нија 16. до краја прве деценије 17. века. Последње грађевинске радове, наиме, било је могуће дефини-
сати према распореду просторија и отвора на њима и тумачењу налаза из затворених целина. На осно-
ву новчића турских владара с млађег пода и из слоја нивелације међу интактним деловима два нивоа 
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камених подних поплочања у просторији Ц, закључено је да су у првим деценијама 17. столећа изведе-
не веће интервенције на уређењу и поправци палате, најпре преграђивањем просторије Ц (зидом 2а) и 
постављањем новог пода; у исто време, или нешто раније, отворена су врата на зиду 4, по претходном 
зазиђивању наспрамног отвора излаза на спољном зиду 3, и дограђене су спољне просторије, једна на 
углу зидова 3 и 10, а друга западно – просторија Ф. Да је велика зграда епископске палате била конти-
нуирано коришћена до краја 17. века, када је срушена и више није обнављана, потврђено је веома вели-
ком количином једновременог материјала на нивоу млађег пода просторије Ц, с новцем из тог доба, као 
и сродним материјалом у нивоу подова свих просторија зграде, који се ту затекао пре него што су се 
зидови ове спратне грађевине урушили. Реч је о предметима за свакодневну употребу: стакленим лам-
пама, керамичком посуђу, оруђу и алаткама, али и о деловима и елементима покућства, тј. грађевин ске 
опреме: пећњацима с пећи на спрату, свећњацима, резама и багламама, кључевима, кованицима итд. 
Релативно велики број комада алата и оруђа, који су служили у свакодневним и занатским пословима, 
под наслагом дебелог рушевинског слоја у просторијама Б и Ц, као и неки делови покућства, указује на 
то да су одаје у приземљу могле имати функцију радних, односно подрумских простора. Спратне про-
сторије су вероватно служиле за боравак топличког архиепископа и старешине манастира, као и других 
представника високог клира, али и за смештај угледних гостију. И поред немогућности да се поуздано 
дефинишу све фазе градње, тј. обнова, верујем да је и у првобитној фази зграда имала спрат.

Како је палата у целом габариту била у функцији до краја 17. века, нема сумње да је манастир у 
континуитету живео до тада, што би уз остале податке ипак указивало на то да није имао функцију игу-
менарије, већ резиденције топличких архиепископа. Једини податак о манастирском братству односи 
се управо на последње деценије његовог постојања. У то време се иначе манастир Светог Николе чешће 
појављује у описима савременика, који додуше дају прилично штуре и често збуњујуће податке (Едвард 
Браун, Евлија Челеби и др.).

У том последњем обновитељском замаху, великим залагањем и старањем заједнице монаха и њених 
старешина, и на другим објектима у манастирском насељу изведене су грађевинске интервенције ра -
зли  читог обима. Доградњом просторије Ф у палати изграђен је нови зид обзиђа, са широком капијом и 

Слика 203. Конзервирани остаци зграда млађе трпезарије и епископске палате, поглед с југоистока (2019)
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степеништем (зидови 15 и 17), померен више унутар дворишног простора у односу на пређашњу линију 
унутрашњег зида старијег објекта на том месту, а постављено је и ново поплочање за трем испред њега 
и дуж дворишне фасаде палате. Извесно је да је дозиђивање просторије Ф било последица неког пожа-
ра, у коме је изгорела дрвена конструкција старијег објекта, чији су трагови откривени испод и унутар 
њених зидова; можда су том приликом горели и други дрвени објекти између палате и млађе трпеза-
рије, будући да је стратиграфски потврђено да је у то време у потпуности затрпан унутрашњи простор 
укопане подрумске просторије у згради млађе трпезарије, а у слој с паљевином укопана је јама 1, с уни-
штеним и ислуженим инвентаром. Тај пожар је очито захватио само део манастира где су били концен-
трисани готово сви објекти насеља (сл. 203). С јужне стране цркве, у ово време или вероватније током 
наредног столећа, уз постојеће обзиђе изграђен је и неки објекат лаке дрвене конструкције, од кога је очу-
вана само подна малтерна површина, чија намена није позната. Што се тиче цркве, поуздано је утврђено 
да је на простору испред кула спољне припрате, негде у исто време постављено ново поплочање након 
што је, како je већ напоменуто, темељни ров накадно саграђеног зида међу кулама био засут шутом.

Интензитет и начин на који се развијало насеље Беле Цркве одражавали су се сигурно на живот 
манастира у периоду пре његовог коначног напуштања. Убрзаним и масовним насељавањем муслиман-
ског становништва, насеља хришћана су се, по природи ствари, удаљавала од манастирског окружја. 
Уну  тар порте су констатовани гробови мирјана и из овог времена, међу којима знатан број чине укопи 
са скелетима жена и деце. У њима су нађени предмети у личној својини покојника (накит и украсни де -
лови ношње) и новац различитог порекла, из 16, односно 17. столећа. С обзиром на ту чињеницу, стиче 
се утисак да је српском живљу, природно окупљеном око црквених средишта током турске доминације, 
било дозвољено да се сахрањује при манастирима. То даје нову слику о улози и посебном значају српских 
светиња за локално хришћанско становништво у тешким условима живота под турском влашћу. Тек после 
страдања и напуштања манастира, гробље око цркве Светог Николе је постало главно гробље хришћана 
из Белих Цркава и околине, док је сам храм, иако оштећен, преузео улогу мирске цркве.

Страдањем манастира у догађајима који су проузроковали масовно померање српског живља у 
Вели  кој сеоби Срба под патријархом Арсенијем Чарнојевићем, крајем 17. столећа, црква изгледа није 
сасвим остала без функције (хоризонт VII). Иако је њен главни део прилично страдао, тј. био је делом 
без крова и ван употребе, као и спољна припрата, њихови унутрашњи простори су коришћени за поједи-
начне сахране. На велико оштећење крова на цркви указују комади олова с кровне покривке, нађени у 
слојевима у цркви и ван ње, у земљи којом су затрпавани гробови из 17–18. и прве половине 19. века, 
од  носно у слоју рушења око млађе трпезарије, с краја 17. и почетка 18. столећа. То потврђују и записи 
да су Турци, приликом надирања аустријске војске, користили оловне кровне плоче с цркве како би их 
претопили у куршуме; таквих комада је било и на нивоима који се везују за борбе приликом ослобађа-
ња Куршумлије у осмој деценији 19. века, јер се ту налазио положај на коме се утврдила турска војска. 
Како је у егзонартексу констатован дебео слој шута с материјалом из 17–19. столећа, јасно је да је овај 
простор био највише оштећен, можда приближно у истом обиму у коме је дочекао прве истраживаче. 
Осим тога што није јасно када су биле постављене in situ затечене подне плоче у овом делу цркве, оста-
ло је непознато у ком периоду између почетка 18. и првих деценија 19. столећа је северна капела била 
намењена за службу парохијског свештеника; наиме, објекат нове капеле изграђен је делом на рушеви-
ни северне куле и у ту сврху је изгледа коришћен још средином 19. века. Причу коју је Михаило Ризнић 
забележио у 19. столећу, да је црква краткотрајно била претворена у џамију, истраживања нису потвр-
дила, мада би она могла да објасни очуваност само јужне куле и прекречене фреске у цркви, северној 
капели и у слојевима уз њене зидове.

Манастир Светог Николе је у вековима под турском окупацијом делио судбину већине српских 
манастира, па и на крају тог периода. Има неке симболике у чињеници да су његовом последњем вели-
ком страдању допринели ратови за независност и ослобођење Србије, односно борбе у Топлици вођене 
у току Другог српско-турског рата 1877–1878. године. Будући да се један од утврђених непријатељских 
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Слика 204.  
Исечци ГПР поља  
с положајем уочених аномалија:  
североисточно од јужног обзиђа 
VI–VII (1); југоисточно од јужног 
анекса цркве (2); североисточно  
од цркве, код бунара (3); 
југозападно од цркве, површина 
објекта са огњиштем (4); између 
палате и млађе трпезарије (5) 
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положаја налазио у порти манастира, црква је у тим окршајима била прилично оштећена, а по свој при-
лици и манастирски објекти, о чему казује ратни дневник Димитрија Мите Петровића, али и извештаји 
државних чиновника о ситуацији по ослобођењу. У таквом стању је дочекала прве обнове на самом крају 
19. столећа, о којима се не може створити сасвим јасна слика. У свести Срба, чије је физичко присуство 
у овим крајевима, пред окончање српско-турских ратова доведено готово до истребљења, манастир Светог 
Николе је постао живо сведочанство њиховог битисања и вере у обнову националне и духовне традиције.

Нажалост, археолошка истраживања и грађа којом располажемо нису разрешила многа питања о 
идентификацији и хронологији прве Немањине задужбине, а отворила су и нека нова. Ревизиона иско-
павања на неколико позиција унутар порте, где су геофизичким снимањима уочене одређене аномалије 
под површином терена, можда би омогућила допуну сазнања о стратиграфији у тим деловима комплек-
са (сл. 204/1–5). Чињеница да је живот у Светом Николи текао готово у континуитету до краја 17. сто-
лећа и да у изворној функцији није био обнављан након тога, као што је то био случај у већини других 
манастира (где се живот, с мањим или већим прекидима, одвија и данас), требало је да чини предност у 
погледу планирања систематског археолошког истраживања. Осим што та ситуација није ваљано иско-
ришћена, показало се да у свему другом то и није била предност, пре свега зато што за друге манастире 
постоје сачувани датуми већих страдања (похара, земљотреса, пожара и сл.), након којих су уследиле 
поправке и обнове, често забележене у различитим писаним документима, као и очувана стратиграфија, 
чиме је остварен континуитет сазнања о њиховој далекој прошлости. Такође, чињеница да се на овом 
месту развило главно гробље српских житеља Куршумлије, а потом и њених ослободилаца у последњим 
деценијама под турским ропством, била је погубна за стање очуваности грађевина (разграђивање, одноше-
ње или секундарно коришћење грађевинског материјала) и за саму стратиграфију, нарушену масовним 
сахрањивањем. Тако је и добар положај манастира, уз савремено насеље и врло фрекфентну комуника-
цију, нажалост, само допринео његовом даљем урушавању. Вишегодишње ангажовање његових истра-
живача, архитеката, историчара, историчара уметности и археолога, и поред извесних пропуста у раду, 
зауставило је његово пропадање и омогућило целовитији приступ проучавању овог манастира из доба 
Стефана Немање и његових наследника. Надам се да ће ова археолошка монографија о првој Немањи-
ној задужбини бити подстицајна за нека нова дела која ће да потврде њен изузетан значај у црквеној, 
политичкој и културној историји српског народа.
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St. Nicholas of Toplica. Archaeological Research (Summary)

Within wider region of modern town of Kuršumlija there are three churches of entirely different architectural 
characteristics situated at small distance from each other along the Toplica river and its tributaries Banjska 
and Kosanica. Thanks to the data from The Life of Stefan Nemanja the church of Saint Nicholas that is re-
stored and functioning today and partially restored church of the Holy Mother of God have been long time 
ago identified as the first endowments of the forefather of the Nemanjić dynasty. Third church including two 
building phases and located at the site Grčka Bazilika at the foothill of the fortress in the area known as Mari-
na Kula has not been the subject of significant investigations of the sacred architecture and only a few authors 
linked it to the Nemanja’s building activity in Toplica (fig. 3–4). Their different fates intertwined at the cer-
tain moments in time were determined by the epochs when they had been built and used.

As it has been noticed long time ago, the most important endowments of the Serbian rulers and nobles 
had been demolished and restored many times in the course of centuries of their continuous existence. They 
were also transformed by rebuilding or adding new segments. However, these monastery churches welcomed 
the modern times mostly in their original state, while other buildings, with few exceptions, were razed to the 
ground or they were incorporated in the new structures. Despite the fact that the interest of general and aca-
demic public for the Nemanja’s monastery of St. Nicholas in Toplica appeared already in the second half of 
the 19th century, more comprehensive conservation and restoration works had commenced almost a whole 
century later. They focused on the most important and at that time only visible monastery building – church 
of St. Nicholas. Many years of systematic archaeological investigations ensued soon after (1967–1980) and 
they resulted in discovering the remains of other structures within this monastery complex (figs. 14–16, 18–19, 
21–22, 24, 26–27, 29–33). New data based on these results offered better knowledge about the time and 
phases of building as well as about the life in the monastery that had not been mentioned in the written 
sources. Few small-scale excavations were conducted in the churchyard during last few decades, but as they, 
like the earlier ones, were intended only as preparation for the conservation of the structures and presenta-
tion of the environment, the efficient excavation methodology was not employed, while good and reliable 
documentation is also missing. We are presenting in this monograph the results of many years of our work 
on the reconstructing all conducted investigations as well as on identification and analysis of collected and 
preserved archaeological material. Thereat, certain conclusions of the researchers of this complex were con-
firmed, some were altered and rectified and there are also certain questions still open for the future study.
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The creation, original function and later fortune of the church of St. Nicholas were determined by his-
torical, at certain stages, momentous events, which determined the future of the Serbian state and church. 
Distinctive and favorable natural characteristics of the tranquil valleys of the Toplica river and its tributaries 
abounding in thermal springs and ore deposits and sheltered by the slopes of the mountains Jastrebac, Ko pa-
onik, Sokolovica and Pasjača made possible early settling in the Toplica region. Almost all cultural epochs, 
from the prehistory to the modern times left conspicuous material traces still insufficiently archaeologically 
studied and valorized. Some of them are confirmed by portable archaeological finds and architectural re-
mains at the very same locations where three above mentioned most important and best known medieval 
church buildings in Toplica had been erected. Their stratigraphy is characterized by many layers and also by 
conspicuous continuity in certain periods. Sporadic finds of the prehistoric pottery in the lowest cultural lay-
ers under the church of St. Nicholas (horizon I), as well as somewhat more numerous finds and traces of the 
habitation horizon dating from the Early Neolithic on the slope with the church of the Holy Mother of God 
are the earliest traces of the settlement from the period whose later phase is well-documented at the nearby 
Pločnik. Large number of sites with material illustrating transition from the Starčevo to the Vinča culture, 
then from the Eneolithic were recorded in the vicinity of Kuršumlija and in the Iron Age the first known ethnic 
groups in the Balkans had been established also in this area. The Toplica region as well as the entire territory 
of Serbia was incorporated in the Roman military and administrative system at the beginning of the 1st cen-
tury AD. brick walls and 3rd century Roman coins were registered in the area of Kuršumlija. There, according 
to the opinion of many scholars, should be the location of the Roman site Ad Fines. Ad Fines was according to 
the Tabula Peutingeriana the third station on the Roman road, which from Niš along the valleys of Toplica 
and Banjska via Prepolac was leading to the next station Vindenis and further along the route of an ancient 
road to Podujevo via Kuršumlijska Banja. Thanks to suitable natural conditions, area along that communica-
tion, which was connecting the Balkan continental hinterland with the Adriatic coast was densely populated 
in all subsequent periods. That route, judging by the configuration of the terrain, was running along the 
present day road through Kuršumlija or slightly below it and closer to the Toplica River. Late Antique cultural 
layer on the slope and plateau where triconchal church was built in the 6th century was archaeologically regi-
stered already in the middle of the previous century along that route. The remains of the Late Antique ne-
cropolis were encountered further along the Toplica at the mouth of the Banjska river and on the plateau 
where the church of St. Nicholas was later built (horizon II; see fig. 34). Until the 6th century, i. e. when the 
continuous use of that necropolis is confirmed by the discovery of a vaulted tomb (VI: fig. 36) the position on 
top of the conical hill above the confluence of the Kosanica and Toplica was probably fortified in the area 
called Marina Kula, and that stronghold made possible controlling the mentioned communication. The port-
able finds from the 6th century from this fortification and from the complex of Grčka Bazilika with the re-
mains of the single-nave church with added lateral rooms as well as nearby triconchal church restored in the 
12th century as the church of the Mother of God bear witness about the time and great building activity of 
the Byzantine emperor Justinian I (527–565).

There is no information in the written sources directly related to this region for the period from the 6th 
century to the first mention of the Slavic name Toplica, which together with Mokro, Komplo and Sfelingovo 
appears in the charter issued by the emperor Basil II to the Ohrid archbishopric in 1020. Relatively scarce 
archaeological sites and finds in the territories of Kuršumlija and Prokuplje municipalities from these few 
centuries when the Slavs permanently settled the territories in the Balkans are not sufficient for the thor-
ough comprehension of development and population density of the given region. However, they are indica-
tors of already noticed phenomenon of re-using earlier locations, i. e. the restoration of life on the ruins of 
the Early Byzantine fortresses.

Sparse pottery finds discovered at the site Grčka Bazilika date from the 10th century when Bulgarian 
state ruled over the Toplica region. The earliest archaeologically confirmed phase of the triapsidal church of 
Saint Procopius in the nearby Prokuplje is dated to the first half of that century. And first reconstruction of 
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the church, which transformed it to the three-aisled structure had been carried out after the establishing of 
the Ohrid archbishopric in the first half of the next century. It is certain that both churches were in the 
Toplica region, under the jurisdiction of the bishop of Niš, but it has not yet been confirmed in which of 11th 
century churches in the Toplica area the religious service had been conducted. Also it is not certain whether 
first mention of the name Toplica refers to the area or to the settlement as well.

Archaeological excavations in the complex of the St. Nicholas’ monastery revealed, as the researchers 
assumed, that medieval Toplica should be looked for in its close vicinity (horizon III). Pottery from the 10th–
12th centuries attributed to the settlement structures from the pre-Nemanjić times and discovered in the 
zone, which only in the later phase was enclosed within the monastery surrounding wall (house 1: cf. figs. 14 
and 37–38/1; pit 8: see fig. 56, 75) and also on a slope outside the walls (area Šanac, house 2: figs. 41–45) 
unfortunately has not been documented and is not preserved. Also, the pottery from the canal to the north-
west of the church attributed by Mirjana Ćorović-Ljubinković to the 10th–11th century Slavic pottery and 
typical Bulgarian pottery production from the 10th century has not been retrieved until today. On the other 
hand, among sparse sporadic pottery sherds, that have been preserved until today, attributed to the 12th cen-
tury from the area to the north of the church it is not possible to distinguish finds from the first and second 
half of that century. However, date of the two investigated semi-recessed dwelling structures of post-and-
pane type (houses 1 and 2) is confirmed, besides the find of a coin of Manuel I Comnenus in house 1 and the 
content of the pit 8, also by the parallels with houses from the 11th–12th centuries dwelling horizons in the 
territory of Serbia. Kitchenware discovered in the course of earlier investigations by Branislav Vulović on the 
slope to the north and northwest of the church suggested the habitation horizon accumulated in the late me-
dieval phase of the monastery, in its immediate surroundings, and it also indirectly suggests the existence of 
an earlier settlement at the same location. Nevertheless, the available data are still not sufficient to draw 
conclusions about character and size of the assumed settlement but possible discoveries of the new struc-
tures could be yet another argument for confirmation that Serbian bishops had been appointed to the 
churches in the rather important settlements.

On the other hand, individual finds and evidence, which I obtained after analyzing the archaeological 
material speak in favor of the existence of the graves within the monastery enclosed area before the estab-
lishing of the monastery itself. The coin of John II Comnenus (1118–1143) without doubt the earliest medi-
eval find from the pre-Nemanjić period was discovered along assumed south line of the original surrounding 
wall and next to the wall of the vaulted tomb from the 6th century.1 Some jewelry pieces (figs. 193/1, 4–7, 
10)2 from the graves clustered within relatively narrow area around the church, about ten meters from its 
walls, could also be attributed to that horizon. Also, two spurs correspond typologically to the period before 
the 12th century (figs. 192/4–5), and one of them, that is not very frequent find, is according to its type dated 
to the 8th–9th centuries. Nevertheless, the same as it is the case with pottery, not a single of the mentioned 
jewelry pieces could be classified to the distinct period of the 12th century with certainty. The stratigraphic 
context and circumstances of the discovery of small cross-pendants made of steatite (fig. 196/1) as well as 
the date and origin of the steatite artefacts of religious character, do not rule out the possibility that it also 
date from the time before the monastery was established. Tools made of animal bone and antler from few 
graves and the lowest layers in the northernmost section of the churchyard and outside of it (in the vicinity 

1  Not taking into account many hoard of coins issued by the Comnenian dynasty that reflect tumultuous events at the end of 12th 
and the beginning of the 13th century there is no scyphates of the emperors from the Comnenus dynasty ruling before Manuel, 
except this one, in our monasteries from the 12th century. Coins of Manuel I was found at both cemeteries around Nemanja’s 
churches in Toplica. They were not found at Djurdjevi stupovi in Ras and from Studenica come eight trachea of emperor Manuel 
and on of emperor Andronicus from the part of the hoard discovered under marble bank in front of the church west façade and 
dated to the 1180s (Јанковић 1986: 7–8, сл. 2/4–6; Иванишевић 2015: 378).

2  Jewelry, after pottery, is the largest group of finds almost entirely discovered in graves, so it would be discussed in a separate study 
about the interment procedures in the monastery of St. Nicholas complex.
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of the houses 1 and 2) and just distinctive of the early medieval settlements and graves (figs. 182/2–6) could 
also be attributed to the earlier finds. Still, there is no possibility to identify even provisionally the number of 
graves buried until the middle of the 12th century. Although large quantity and typological diversity of many 
jewelry types are characteristic of the 11th–12th century period, but they are missing here. Such a situation sup-
ports the assumption that the cemetery had been established throughout rather short period of time before 
Nemanja’s building activity, i. e., that there were certain number of laymen’s graves from the 11th–12th cen-
turies. There had probably been buried the inhabitants of a settlement, which, judging by the remains of 
houses 1 and 2 on the North Slope above the church, could be located in its immediate vicinity.

It is well-known that medieval rulers supported for the church and carried out building activities driven 
by state reasons but also by personal feelings. Byzantine Empire pursued very active policy in the Balkans 
during the reign of Stefan Nemanja, first of all thanks to the activities of the emperor Manuel I Comnenus 
(1143–1180). Niš, being the place where most important issues of the Serbian and Byzantine relations had 
been resolved, was at that time backbone of the Byzantine authority in the Morava valley and the Danube 
basin, as well as in the neighboring regions. Serbian sources do not tell much about Stefan Nemanja’s rela-
tions with the Ohrid archbishopric and its archbishops, but the same sources clearly indicate the role and 
significance of the Rascian bishops and the Rascian bishopric as central ecclesiastical region of the Serbian 
state prior to the establishing of the Serbian archbishopric in 1219. It is also well-known that there were very 
few urban settlements in that time and that monasteries played also in the later periods the important part 
in the domestic and foreign policy of the Serbian rulers. That could be perceived also in the number and dis-
position of the monastery churches and considering that Serbian episcopal sees were mostly situated in the 
monasteries in 1220, the disposition of the episcopal sees was carried out according to the importance of the 
places where they had been established. The investigations of the Serbian episcopal sees in the 13th century 
revealed that they were mostly in the earlier episcopal centers. Therefore, there were also some opinions that 
the church of St. Nicholas in Toplica and the church of the Mother of God in Hvosno were included in the 
earlier episcopal organization from the 11th century. At that time of the Byzantine rule also Toplica and 
Hvosno were mentioned besides the sees in Niš and Prizren. However, this conclusion was not fully accepted 
by their investigators.3

Despite the fact that it has always been emphasized that the architecture of the main part of the church 
of St. Nicholas has all the characteristics of the Constantinople’s ateliers of the Comnenus’ epoch, the possi-
bility that Stefan Nemanja came upon the earlier Byzantine church has been rejected, so most scholars are of 
the opinion that he built that church in the period between 1165 and 1168.4 As confirmation that it is Nema-
nja’s church, they quote words of Saint Sava (sÚÂda) and Stefan the First Crowned (Âaq(e)ty Âidati) in 
the biographies of their father that differ considerably in many details. Their argument was that additional 
building of the exonarthex with towers was associated with the cathedral character of the church established 
in the third decade of the 13th century and with dating of the frescoes in the south tower to the same period. 
The crucial evidence was considered the coin of Manuel I Comnenus found ‘in the undisturbed layer,’ ‘next 
to the very end of the foundations’ in the northeastern corner, i. e., ‘next to the foundation trench’ of the 
north wall of the nave. As two churches in Toplica attributed to Nemanja reveal, the quotes from the biogra-
phies and other sources about erecting the churches could not, however, always be reliable for drawing con-
clusions, as the church of the Mother of God is indisputably identified with restored triconchos from the 6th 
century.5 The differences and inconsistencies in the written sources resulted also in diverse opinions about 

3  See note 437 and 442.
4  Cf. note 182 and 188.
5  It has been noticed long time ago that hagiographic texts, in accordance with the character of genre, change freely historic facts 

although they are actually based on them, and thus the stories of the lives of saints in general and even less in details need not 
match the historic truth, cf. Тодић 2016: 492–493 с нап. 12.
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identification and sequence of building of the Nemanja’s monasteries in Toplica. They are also the reason for 
diverging opinions of the historians of architecture about the building phases of the church, first of all about 
the one regarding the time of introduction of towers on the west façade of the Serbian churches. It seems 
that certain facts concerning that issue have been disregarded. First of all, as Djordje Stričević noticed long 
time ago, neither Saint Sava nor Stefan the First Crowned mentioned towers in front of the church, or the 
tower (stlypy), which is later mentioned by Domentijan in the Life of Saint Simeon based on the text of 
Stefan the First Crowned. Also, it is overlooked that first thesis about adding the narthex and towers in the 
time when the church became the see of the Toplica bishopric in 1220 is not supported by the construction, 
in the identical style, of the altar screen in the nearby church of the Mother of God that same authors ascribe 
also to Nemanja. Finally, it should be emphasized that there are inconsistencies in the interpretation of the 
images and scenes in the iconography in the south tower as well as in dating the preserved segments of fres-
coes in the central section of the church and in south tower, and about that the art historians did not yet 
have a final say.

The analysis based on archaeological investigations and presented in the monograph did not provide direct 
evidence for deciding the period of the 12th century when the main part of the church had been built. That is 
to say, the original floor in the nave is not preserved, while zones next to the walls were subsequently dug up, 
so, the undisturbed cultural layers significant for establishing the time of building are missing. Also, there 
were not discovered portable archaeological finds relevant for dating the narthex and towers and excavations 
only confirmed that they were built later (shallower foundations, prominent joints, another masonry tech-
nique, cf. figs. 7/1–2, 48, 51) and that this area had earlier been used as the burial ground. Nevertheless, this 
analysis revealed that coin identified as the scyphate of Manuel I Comnenus (and nowadays lost) and used as 
crucial piece of evidence that Nemanja built the church, had not been found in the undisturbed layer, i. e. that 
it does not originate from the foundation trench of the north wall as the explorers had claimed. The coin is 
indeed the only 12th century find inside the church but it originates from subsequently disturbed layer reg-
istered along both longitudinal walls of the nave and it is not known to which period of coinage of Manuel 
Comnenus it belongs. In any case, these facts do not change our knowledge about the existence of the church 
in the 12th century, but should not be considered the proof that it had been built in the time of Nemanja.

The excavations brought to light also new facts about burials in the church, particularly interesting for 
dating the phases of its construction. First, it was confirmed that there was no earlier structure under the 
church walls and that south wall of the south parekklesion is bordering on the Late Antique necropolis. It 
also turned out that within the entire church space only the central section of the nave and area towards the 
altar had not been subsequently dug up. There were not registered medieval burials inside the church except 
the remains of a skeleton in the tomb IV under the vault of a niche next to the narthex south wall, and prob-
ably also partially disturbed bones from two graves in that area (14 and 16) and consequently there were not 
discovered the burials of the Toplica bishops (cf. fig. 148). However, archaeological excavations brought to 
light leg bones of the skeleton in situ in the masonry tomb I constructed together with the south parekkle-
sion and including its entire north section (fig. 58/1). They could be without doubt ascribed, regarding the 
depth of the burial pit and its position, to the original interment of the deceased, thus confirming the prima-
ry funerary function of the parekklesion. M. Ćorović-Ljubinković in her interpretations completely ignored 
the discovery of thoose skeletal remains. However, the scholars based their opinion that Nemanja as župan 
and ruler of the Toplica region and as the founder of this church intended to be buried in that tomb on the 
information there were ‘no traces of a skeleton’. But later, as he became the ruler of Serbia he changed that 
decision before or perhaps during the building of Studenica.6 It is the most privileged burial place, close to 
the altar and in the axis of the central zone of the nave. Hence, the construction of that burial chapel is asso-
ciated with the tendency of interment in the immediate vicinity of the liturgical space and it was common 

6  Cf. note 214–215 and 556.
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also in the cemetery churches in Constantinople in the 12th century.7 There are holes in the floor of this re-
presentative tomb made of stone slabs arranged in a cross shape, possibly the receptacle for discharging the 
body fluids of today unknown deceased person (fig. 151). Worth of our attention is also the fact, which was 
generally neglected by the explorers, that besides in the south parekklesion there were also prepared two burial 
places under the arcosolia in the narthex (cf. fig. 148 and 199). Under the floor of the south arcosolium was 
discovered tomb IV (fig. 150) with scattered and poorly preserved bones of originally buried person. Inside 
the tomb was encountered demolished interior wall and it means that tomb was forcefully open and plun-
dered probably at the same time in the 15th century as the tombs I and V. In the grave under the arcosolium 
next to the south wall had been, in the Byzantine world, very often buried main founder (of the church)8 and 
opposite of him was close family member or associate. There are divided opinions who were the persons buried 
under the arcosolia in our churches (founder, highest religious and secular dignitaries?). In any case, it re-
mains an open question whose are the burials in the south parekklesion and under the arcosolia in the 
church of Saint Nicholas.

The question whether the church is the earlier structure built by an unknown founder could be solved 
only if we find out the reason why someone had built a church in this location according to the architectural 
pattern of the Constantinople buildings, i. e., applying the so-called technique of recessed bricks and struc-
tural and stylistic elements indicating without doubt the Comnenian architecture. One of only few suggested 
answers is the opinion of Slobodan Ćurčić that main section of the church could have been built by emperor 
Manuel I Comnenus himself to commemorate one of few his victories gained in the campaigns against the 
Serbs in 1149–1150. Such interpretation was yet another argument for the thesis, which he advocated also 
in the earlier investigations and which is not isolated among the researchers of the architecture of the St. 
Nicholas’ church, suggesting that Nemanja just added western section of the structure with towers to the 
earlier Comnenian church.9 This assumption certainly should not be ruled out considering that mentioned 
archaeological data called into question reliability of the notion that Nemanja built the church with south 
annex and the tomb in order to be buried there.

Not getting into discussion about the origin of the western façade with towers, it should be kept in mind 
that we encounter such towers (bell towers) on all the endowments of the first members of the Nemanjić 
dynasty, although the conclusions of scholars whether towers had been built at the same time as the churches 
or later are not yet decided nor conclusive.

Nevertheless, it is clear, already at first glance on the preserved architectural remains that monastery of 
St. Nicholas does not reveal the concept of spatial organization, which is characteristic of the type of monas-
tery in medieval Serbia with Studenica as its prototype. The passages from the written sources that Nemanja 
established the monastery by the church of St. Nicholas and ‘created monastic rules’ there, should be under-
stood that monastery became suitable for the residence (everyday living) and religious service of the monas-
tery brotherhood. Typikon intended for this monastery is not preserved and material remains of the initial 
surrounding wall and structures of the monastic settlement from that time are rather scarce, and it is the 
situation, which differs from the most other Serbian monasteries (horizon IV; see fig. 200). The preserved 
remains consist of almost insignificant sections of the lower zones of the surrounding walls and structures 
next to it to the west, northwest and south side of the church. Position of the post-and-pane structure, i. e., 
house 1, dated by the 12th century coin in the layer between slabs of the hearth indicates the possible line of 
the north surrounding wall, which is not preserved in that section of the churchyard. There was, as it was 
common, the main entrance to the monastery in the surrounding wall between the church and later large 
stone buildings to the northwest (between walls III and IVa). The meagre remains of the foundation zone of 

7  See note 317 and 318.
8  See notе 551.
9  Cf. note 313–315, 440–441.
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the wall IIa, which was part of the structure leaning on the surrounding wall II had been discovered under 
the northeast corner of later building of later refectory. It was probably the residential structure and pottery 
discovered inside confirms its existence in the 12th–13th centuries. We could suppose that this surrounding 
wall was built simultaneously with the church judging by the preserved section of south wall with pilasters as 
external reinforcements (wall VI: figs. 14, 84–87). Such wall has direct analogy with just a few years later 
surrounding wall of the Nemanja’s monastery Djurdjevi Stupovi with the church, which in the main compo-
nents of ground plan emulates the church of Saint Nicholas. South surrounding walls had been demolished 
probably after the first destruction of the monastery in the end of the 14th century but mostly in the modern 
times due to the delevelling of the terrain. So, only the last row of stones of the foundations remained shallow 
beneath the surface thus revealing to what extent the original horizons of the terrain in the south section of 
the courtyard had been destroyed (cf. fig. 84). The foundations built of stone laid in mortar were discovered 
along the line of the south surrounding wall, in the area toward the Early Christian vaulted tomb VI (where 
the above mentioned earliest Byzantine coin – aspron trachy billon of John II Comnenus, was found by the 
east wall). The foundations were part of the structure with hearth (6) that by all appearances was located in the 
monastery residential zone (figs. 14, 88–89; cf. fig. 204/4). There were no portable archaeological material in 
the structure to confirm this, but its position in regard to the surrounding wall, which certainly did not ex-
isted in the late medieval period offers an indirect evidence. In addition, layer of fire with the pieces of car-
bonized wood towards the west of the structure with hearth and considerable amount of broken unglazed pot-
tery in the lowest layers under the south surrounding wall and below the level of the deepest burials suggest 
that there were some structures next to the surrounding wall. Besides, there were no graves in the area next 
to this surrounding wall (within entire zone between walls VI and VII). It is possible that to the southeast 
side of the church had been another auxiliary gate as it is the route along which we approach the church to-
day (see fig. 201). It is probable that original residential structure and other buildings in the monastery set-
tlement at Saint Nicholas in Toplica (rooms for the monks, kitchen, economic rooms, etc.) had been mostly 
made of timber as it is confirmed in the written sources for the Žiča monastery. Judging by the layer of con-
flagration in the northwest and west section of the churchyard within and without the line of surrounding 
wall and with large quantity of burnt pottery from the 14th and 15th century some of them had been con-
structed there. The burnt remains of a building with timber upper structure and semicircular east wall (‘log 
house with apse’: figs. 14, 78, 80) discovered to the north of the church could confirm that such assumption, 
but there is no material to date its construction to the 12th century. The building has been identified as first 
refectory, although it was supposed at first that it had been used for the residential purpose. Yet, it is the only 
structure from the earlier phase of the monastery of which there is some more information despite the fact 
that it had burnt to the ground in the conflagration at the end of the 14th century. The material from the 
conflagration layer and layer on top of it revealed that this building of rather substantial size (around 15 x 8 
m) and the section of which was dug into the slope had been in use until the time of fire and was not restored 
later. The timber, sometimes secured with the clamps was the only building material used for the upper 
structure. Brick was used for the foundations level (pavement?) as well as for the hearth substructure (hearth 
8) subsequently dug in the central area of the semicircular room. The first refectory had, by all appearances, 
an upper story, but it is unusual that the stone was entirely lacking in the foundations. Large concentration 
of fragments of the bread-baking pans have been discovered in a layer with traces of fire and disintegrated 
mortar to the west of it and along the line of the surrounding wall. It suggests that there was some other 
structure of economic purpose (kitchen, and perhaps larder) probably also made of timber and destroyed in 
the same fire.

Date of construction of other structures within the first settlement has also not been established with 
certainty. The tower (pirg) (figs. 90, 91/1–3), whose walls were, by all appearances, decorated with frescoes 
was erected in the area where the burials had already existed. However, the date of its construction is still not 
established, but it should be emphasized that interpretation of the archaeological data did not provide evi-
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dence that it had not been built in the 12th century. The possibility that Stefan Nemanja and later also the 
bishops of Toplica actually resided in that building should not be ruled out. Also, the well (figs. 96–98) dug 
on the slope to the north of church, outside the original monastery enclosing wall could not be dated to the 
12th century with certainty as it was assumed by M. Ćorović-Ljubinković. Its excavation has not been com-
pleted but it is certain that it was in use until the monastery had been finally abandoned.

Available data about the disposition and types of structures where members of the monastic community 
lived indicate that space plan of the St Nicholas monastery in the first phase did not have–horizontal projection 
of the settlement and central plan as it was the case in later Serbian monasteries. Perhaps the original space 
plan of the St. Nicholas monastery for which it had been assumed long time age that it had the different form 
of an earlier Byzantine complex10 illustrates the process of searching for the authentic spatial organization 
of the monasteries in the medieval Serbia.

In addition to poorly preserved architectural remains from the time when the monastery was founded, 
the cultural horizon dating from the same period is also characterized by scarcity of portable archaeological 
material, first of all the pottery (fig. 157) and that resembles the situation in the most of other monasteries 
from that period.11 The coins of the Byzantine emperors from the 12th and the beginning of the 13th century 
as well as their finding place confirm the use of the area next to the south enclosing wall as residential area? 
(coin of John II Comnenus next to the walls of a structure by the surrounding wall where there were no burials) 
and as the burial ground (coins of Manuel I Comnenus and Theodore I Angelos to the east of church, and of 
Isaac II Angelos in the south section of the churchyard with the graves). These finds also confirm the boundary 
of the reliably dated earliest medieval burials around the church – within the area of initially enclosed zone.

Absence of the written sources about this monastery does not make possible more detailed reconstruc-
tion of its life also in the time of Nemanja’s successors. In accordance with the Byzantine models of the or-
ganizational concept of the monastic community, in the monastery of St. Nicholas was situated the see of the 
bishopric in the 13th century, and it emphasized the continuity of state and church authority in the area, 
which was at that time under the jurisdiction of the Serbian Orthodox Church. Nevertheless, there is no in-
formation in the written sources about brotherhood and fiefdom of the monastery in that time nor in the 
next two centuries. It could be indirectly concluded that reputation, which monastery had as the endowment 
of the founder of the dynasty had been lost relatively quickly. The center of the political and historical events 
was at that time in the central and western parts of the Serbian state and it was possibly the reason why the 
attention of the state and church authority had been aiming at another direction. Besides all that, by setting 
up the episcopal see in at that time certainly an active monastery this monastery became one among ten 
most important Serbian spiritual centers. From the establishing of the Toplica bishopric in 1220 until the 
second half of the 14th century when it was raised to the rank of archbishopric we know the names of eight 
bishops of Toplica who, by all appearances had their residence there. The residence was probably in some 
timber structure, like the episcopal palace in Žiča, as the representative stone building to the northwest of 
the church (palace), regarded by the explorers as the first episcopal palace, had not been constructed at that 
time as the analysis of archaeological material has revealed. Reliable medieval burials, which could be attrib-
uted to the Toplica dignitaries were not discovered in the church (fig. 148) except the tombs in the added 

10  Cf. note 440.
11  As the completely studied and published archaeological material from our monasteries is not available it is difficult to say what 

amount of finds from the time of foundation of each monastery we have at our disposal. It is known that at Djurdjevi Stupovi  
except the frescos and fragments of the founder’s inscription there are almost no finds from the time of Nemanja (Зечевић 2002: 
34 и сл. 2/2, 57), and the same material is also lacking at Petrova Crkva, where also earlier layers were encountered but with 
scarce portable archaeological material as well (Љубинковић 1970: 177–186). To somewhat greater extent is available material 
from Studenica from the Nemanja’s time (Радан-Јовин, Јанковић и Темерински 1988: 62–63, сл. 29; Пејовић 1988: кат. 
1–30), published recently as the monograph (Поповић 2015), while when the study of material from the church of Mother of 
God from Hvosno it is not clear what amount of material is in question (Кораћ 1976: 70 и даље, сл. 22/3–4, 44/108).
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exonarthex (V: figs. 153/1, 154), in the south tower (II–III: fig. 155/1) and probably burial pits in the north 
tower (fig. 155/2). The possibility was suggested that Vratko Čihorić whose death in 1349 is recorded on the 
tombstone (fig. 149) acquired the right to be buried in the north chapel as the new ktitor. On the other hand, 
area around the church had been continuously used as the burial ground during the earlier period of life in 
the monastery. It had been concluded, according to the finds in the graves and inscriptions on a few tomb-
stones, that except the monks the members of the prominent families were also sporadically buried there as 
it was common in all other monasteries in the 14th century.

The analysis of the material of various character, first of all from closed associations, pits and burials 
(see fig. 56) revealed that the church underwent great rebuilding and walling up of certain spaces in this early 
period. Next to the nave was added north chapel in the 14th century what is suggested besides the preserved 
frescoes on its walls also by the finds of fresco fragments and coins in the pit VI below the threshold of additi-
onally opened passage in the north wall of the nave. Then followed closing of the zone in front of the north 
door of the exonarthex with some structure with stone foundations that was demolished only after the 
church was abandoned (figs. 61–62). Fragments of frescoes, damaged fragments of the church equipment 
and small glass bottles of the so-called Manasija type (fig. 178/4), dating to the end of 14th century or the 
15th century, at the earliest were discovered in front of the entrance to the south tower of the exonarthex in 
the pit 3, which damaged the pavement (fig. 64). It confirms the existence of this probably original floor 
pavement of the porch until the 15th century.

Life in the monastery continued within the initially enclosed area until the end of the 14th century. Con-
siderably smaller amount of portable finds (see figs. 158, 162/1–4, 180/1–12, 181/7–9, 183/9, 14, 184/1–3, 14, 
186/3, 10, 12, 16, 187/1, 6, 188/1, 189/4, 7–8, 10, 190/1, 194/3–4, 195/10 and probably 181/2, 187/2, 190/2, 
4, 193/8–9, 15–16) comes from that period than from the ensuing periods and that is the consequence of an 
intensive use of the same space until the abandonment of the monastery at the end of the 17th century, but 
also of the great destruction in conflagration at the end of the 17th century. The material destroyed by fire as 
well as the fragments of damaged stone sculpture and building material from the collapsed structures had 
been collected and disposed in the purposely dug refuse pits (pits 12, 13: fig. 99, and probably pits 2 and 4: 
fig. 72) or it was mostly used for the terrain levelling. Hence, the period of the second half of the 14th century 
and the beginning of the 15th century is the one best documented thanks to the stratigraphically distin-
guished layers of fire and of terrain levelling after monastery buildings perished in fire, and to the contents 
of those pits. Objects for everyday use mostly including pottery, small fragments of kitchen and tableware, 
were found in those layers. Regarding morphological and formal features, particularly when the hearthware 
is concerned there is no difference between specimens from the 14th and the first half of the 15th century, 
when everyday life was characterized by new and better conditions. There were registered all shapes of the 
cooking vessels necessary in everyday life, as well as the tableware, among which particularly frequent are 
jugs, rarely pitchers and there are only single specimens of other shapes, including bowls decorated by painting 
and with the sgraffito ornaments (figs. 99/1–3, 159–166). On the other hand, the types of luxurious bowls 
from the 12th–14th centuries imported or made after the models from the Byzantine workshops are almost 
completely lacking. Such bowls had been found in other monasteries (though in small quantity), and in the 
settlements in Serbia and particularly at the sites in Bulgaria. The demand for pottery products for everyday 
use, first of all for cooking, was certainly satisfied by some local workshop within the monastery estate judging 
by the pottery of technologically uniform production (bread-baking pans, baking lids, pots) and it is particu-
larly conspicuous in the following period (16th–17th century) with the serial vessel production. Monastery 
tableware is characterized by the vessels decorated with ancient Byzantine techniques – painting of the 
bands of various colors of the glaze and the network patterns or the dripping paint technique that had been 
used besides on the bowls also on some types of pitchers and jugs. Thus decorated vessels together with frag-
ments of tableware decorated with sgraffito technique sometimes imitating the engraved ornaments were 
discovered in the layers dating from the 14th and 15th century. There are analogies for almost all shapes re-
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garding typology and decoration executed using different techniques (monochrome glazing, engobe paint-
ing, and sgraffito) among the products from renowned Serbian pottery workshops. These were, in the first 
place, the workshops, which had been established in the regional centers of Moravian Serbia (Kruševac, Sta-
lać, Novo Brdo) as well as in the region of the ancient Ras. The glass vessels–almost all types of glass lamps 
(figs. 176/1–9, 13), bottles used in the cult (figs. 178/1–4), but also various types of table vessels from the 
repertoire of the late medieval glass production, some of them representing most luxurious and most expen-
sive types of the imported articles (figs. 177/1–7, 9, 178/5) were also encountered, in the layers and closed 
associations dating from the 14th and 15th century. Some of them, alongside pottery vessels of high artistic 
quality and character, represent the sole evidence about the sumptuousness of the tableware of the monastic 
community at the end of 14th and particularly during the first half of the 15th century. Metal and wooden 
vessels had been also used but their remains were not identified with certainty. There are also no data about 
kind and quantity of foodstuff used in the diet except the discovered animal bones, but they are not preser ved 
and no analyses had been performed. Rarely preserved finds include objects of personal devoutness, the in-
signia and also parts of liturgical and church furnish (see figs. 196/1–19). These are mostly damaged objects 
from the cultural layers and to a smaller extent from the graves or pits dug to specifically for storage in them, 
hence only few could be attributed with certainty to the medieval horizons (figs. 196/1, 7, 11, 15).

We know very little about the organization of everyday life in the monastery as the structures of the 
monastery settlement from the early horizon had been completely devastated and not only pottery kilns and 
bread ovens but also the smith’s furnaces were destroyed. However, certain iron objects belonging to the 
house equipment, various tools and implements and first of all lumps of slag in all habitation layers indicate 
the advanced blacksmith trade in the monastery, probably in the workshop located in one of the ground floor 
rooms of the burnt structures. It is possible that, judging by the discovered marble chips, stone carving had 
also been taking place in situ probably during some restorations in order to replace damaged church furnish-
ings and all this confirms that various crafts had been practiced within the monastery walls. It is recorded in 
the field documentation that besides marble tombstones, few fragments of carved marble and pieces of ar-
chitectural ornaments carved of sandstone, there were also discovered fragments of parapet slabs and pillars 
of the altar screen but without information about the finding circumstances and their whereabouts today 
(figs. 198/1–4).

Next important phase in the construction of monastery (horizon V) took place after its first destruction 
in conflagration. The horizon marking the end of early level is sealed up with the layer of burnt soil, i. e. the 
soil mixed with little decomposed rubble or soot and mentioned fragments of the pottery and glass vessels as 
well as some metal parts from the wooden structures. The section of the surrounding wall to the west and 
northwest of the church, where this layer is conspicuous, was razed to the ground. Two monumental stone 
buildings (palace and later refectory) and probably some wooden structures in between had been constructed in 
the area outside the original surrounding wall and partially on top of the remains of the earlier surrounding 
wall. Traces of fire and the mentioned material from the layers used to level the area after the conflagration 
provide rather broad chronological frame for that intervention starting at the beginning of the 15th century. 
There is no information in the written sources about any events concerning the monastery in that period, not 
even about this archaeologically confirmed destruction. However, detailed analysis of the material ascer-
tained the time when the monastery suffered great conflagration as a result of the attack, ravaging and plun-
dering. Namely, the discovery of a coin by Stefan Lazarević from the princely period (1389–1402) in a layer 
of fire that is traced on the entire preserved surface of the floor of a burnt timber structure (first refectory) 
confirmed that the first suffering of the monastery must be related to the end of the 14th, possibly the begin-
ning of the 15th century. In addition, in the layer formed in the area occupied by this building, as well as in 
the filling of graves buried through the same layer of arson, there were typical finds from the 15th century. All 
these finds revealed that also the necropolis as well as the enclosed area of the churchyard had been shifted 
towards the north and that reconstruction of the monastery took place already during the first half of the 
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15th century because reliably dated medieval graves were not discovered outside the line towards the newly 
built palace. It could be noticed by mapping late medieval glass and pottery decorated with the sgraffito tech-
nique that their layout also illustrates the intensity of use of certain sections of the churchyard in the period 
until the middle of the 15th century (fig. 100). The extent of devastation but also the time of construction of 
the new buildings is indicated by the material from the 14th–15th centuries (figs. 136/1, 137) discovered in 
rubbish pits 5a and 7 dug next to the walls of the palace. Identical conclusion is indicated by the levelling ho-
rizon with burnt pottery from the same period and by the finds from the first half of the 15th century on the 
walkway created after the construction of the palace (fig. 92). The conflagration, by all appearances, did not 
bring about only the destruction of the monastery buildings, but also caused the considerable damage to the 
church walls. This is confirmed by the contents of the mentioned pit 3 dug into the original pavement in 
front of the church entrance, as well as by the material with traces of burning in the scaffolding pits (I–II) 
encountered in the sterile virgin layer in front of the altar (fig. 57). Those pits were filled with fragments of 
collapsed stucco ornaments, mortar and burnt pottery among which is conspicuous the pot type with charac-
teristic ornament that appears in the material and in the layers not before the end of the 14th century and 
also later. The scaffoldings had perhaps been used to wall up windows in the north and south wall of the nave 
after glass panes were destroyed.

In the course of restoration marking the new period of life in the monastery (horizon V, first half of the 
15th century) its space organization had been completely transformed. New structures had been built–two 
up to date best preserved stone buildings – episcopal palace to the northwest and later refectory to the west of 
the church, with one or more rooms (?) between them, then the stone surrounding wall (VIII), and probably 
the structure next to it (south building) to the south of the church (fig. 202; cf. fig. 14). It must be empha-
sized that such a large enterprise, which actually negated the previous plan had not been recorded in the other 
Serbian monasteries. The archaeological data indicate that these works did not include only clearing away 
the remains of stone walls of the earlier surrounding wall and the burnt material from the timber-made 
structures, but also digging out the collapsed stones and preparing thus obtained building material for the 
secondary use, and leveling of the terrain and after that construction of new structures of the monastery settle-
ment and restoration of the damages on the church itself. The material from the layer of destruction used for 
levelling the section of the churchyard where most of the structures were located as well as the 15th century 
burials confirms that not many years had passed before construction of new living quarters, refectory and 
residential building. Large rectangular building with stone foundations and walls located to the west of 
church is identified as (later) refectory (figs. 138–143). It had underground room in the south section, stove 
made of ceramic vessel tiles at the ground floor, or more probably on the first floor where was also the refec-
tory with semicircular niche in the (north)east wall as it is confirmed by the analogous examples from the 
same period (Ravanica, Resava). Between that building and the palace had been built one or few structures 
with timber upper floor that perished in the later fire, sometimes in the 16th or at the very beginning of the 
17th century. They are negated by the construction of room Ф next to the lateral (south) west wall of the pal-
ace. Judging by the remains of an earlier pavement extending from room Ф in front of the new gateway with 
staircase, the earlier structure at that location probably had the porch (figs. 132, 134/1). Second, most repre-
sentative building within the complex – the palace (figs. 101, 118–122) was built of stone and was of excep-
tionally large size with many rooms but we could draw conclusions about its original look and arrangement 
of rooms and their function only indirectly, on the basis of the condition in its final phase before destruction 
and conflagration in the end of the 17th century. External walls of those buildings marked at the same time 
the boundary of the churchyard in the north, and south building and wall VIII were the south boundary, but 
it is unknown how the churchyard was enclosed on the other sides.

There is not a single information in the written sources about this short period of half a century that 
started with large architectural undertaking and accordingly was the prosperous period in the life of the 
monastery, with larger brotherhood and fiefdom. However, the conclusions about the time of destruction as 
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well as of construction of new monastery buildings could be indirectly drawn from the historical events. The 
earliest recorded ravaging of Serbian churches and monasteries could be related to the final decades of the 
14th century and first bigger Turkish intrusions in the center of the Serbian state. They took place in the 
years before (Gračanica) and after the battle of Kosovo (church in Deževa near Novi Pazar, Sopoćani, Gradac, 
Studenica, Ravanica, Banjska). After Turkish conquest of the east and south regions of Serbia, Toplica arch-
bishopric already at that time was the peripheral archbishopric of the Serbian church suffering the same fate 
as other frontier archbishoprics of the Serbian Patriarchy as it is also assumed for the archbishopric of Lipljan. 
We know that fire, which destroyed the monastery complex of St. Nicholas, was not the result of a natural 
catastrophe, because of the discovery of considerably large quantity of various weapons, military and horse 
equipment, particularly arrowheads, from reliably distinguished stratigraphic associations (figs. 191/1–4, 8, 
12–13, 192/1, 3). This destruction of the monastery complex should, by all appearances, be related to the clash 
between Sultan Murat I and knez Lazar at the nearby Pločnik, about which the news is contradictory and not 
much is actually known. The beginning of the second decade of the 15th century was characterized by complex 
and ‘destructive’ Serbian-Turkish relations and these territories were in the center of those events. The res-
toration of St. Nicholas was probably completed already until the middle of the third decade of the 15th cen-
tury. The sources recorded frequent clashes with sultan Murat II at that time and they had serious conse-
quences for Serbian state confirmed by conquering and plundering of Kruševac and some other towns and 
finally by the siege of Novo Brdo (1427). That was, in fact, the period when the major works on building and 
reinforcing most important Serbian fortifications – towns of Belgrade and Novo Brdo, as well as monastery 
Resava were undertaken. Also in the same period, during the first half of the 15th century, many significant 
monastery building had been constructed or restored in the previously devastated Studenica.

As the Turkish conquest continued, the process of losing bishoprics and archbishoprics of the Serbian 
church had been gradually taking place, reaching first the peripheral bishoprics. The Toplica region came in 
the center of events during final decades of the first half of the 15th century in the attempts of despot Djuradj 
Branković to delay, through concessions, the fall of Serbian state. The archbishopric of Toplica was in that 
time in the territory rather far from the capital of the ruler who was supposed to protect the interests of the 
Serbian church. After the final Turkish conquests most of the old and respectable monasteries suffered plun-
dering, stagnation and sometimes the end of active life. Life in some of them returned to normal and continued 
and some also experienced considerable restorations, while there are recorded also the constructions of new 
monasteries even before the vigor, which took place with restoration of the Peć Patriarchy. There were certain 
restrictions in the everyday life in our monasteries in that period, but there were no strict rules regulating 
their activities. It was the result of the well-known policy of the Ottoman state, which by providing certain 
tolerance in order to reinforce its authority hoped to incorporate local population in the new order.

In all Turkish censuses, starting with the one from 1444/45 a new name appears – Kurşunlu Kilise for 
the settlement which, due to the proximity of two of Nemanja’s churches, covered with lead, was named Bela 
Crkva.12 However, there are no entirely reliable data what had been happening in the monastery of St. Nicholas 
in the middle and the second half of the 15th century. Archaeological investigations provided limited data for 
comprehending the consequences of final Turkish conquest of these areas, i. e., their influence on the life in 
the monastery in the ensuing period of the Turkish occupation. The monastery was not, by all appearances, 
spared from the Turkish intrusions and plundering, already in the mid-15th century and probably also in the 
following decades, and it resulted in the impoverishment and temporary abandonment of the monastery. 
Plundering of the monastery in that time resulted in desecrating of the masonry tombs in the church (I and 
V) as it is revealed by the material found in the soil filling the graves. It could be concluded with considerably 
certainty that pit 6, intended to collect and ‘bury’ many fresco fragments, was dug in the vicinity of pirg in 
the period between the end of 14th to the end of 15th century. The pit was dug under the hearth 5, which 

12  As a market place Bele Crkve was recorded in the Dubrovnik documents already in the 1280, cf. note 60.
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judging by its location and contents was made after the pirg was abandoned. Large quantity of very small 
pieces of fresco decoration that filled the pit and trenches to its east side most probably come from the pirg 
(see figs. 91/1–2, 93–5). Few more facts indicate that the monastery was in such a poor condition (like the 
most of our monasteries) already in the middle of the 15th century that life in it started to wither. It could be 
concluded, judging by the find of a coin of Mathias Corvinus (1458–1490) in the burial dug into the collap sed 
foundations of the pirg, that its function ceased before the 1460s, i.e., that it had certainly been in use in the 
first half of the 15th century as it had been bypassed by the walkway leading from the palace to the church. It 
has also been noticed that the largest number of burials of the laymen (judging by the finds of jewelry and 
coins), in the entire period of the monastery life, was recorded after the middle of the 15th century. Besides, 
only such development could have caused the vault between the towers to collapse. Namely, the beginning of 
the last phase of life in the monastery in the first decades of the 16th century (horizon VI; cf. fig. 202) is re-
presented by the stratigraphy of the layers and finds in them in the area in front of the church entrance. It 
turned out that area between the towers of the narthex had been closed by additionally built wall with shal-
low foundations and of indistinguishable but probably wooden upper structure (see fig. 51, 65). That must 
have happened after damaging and collapsing of the stone vault of the porch between the towers perhaps by 
force, but possibly the time had also taken its toll in the period when the monastery was abandoned. It has 
been concluded with certainty that the wall existed until the final decades of the 16th century when it was 
dismantled to the very last foundation stone and foundation trench was filled with large quantity of the de-
bris. Whether and to what extent the life of the monks in the monastery was possible simultaneously with the 
works on making the church suitable for the religious service is not quite clear.

What the historical data reveal? There are 83 monasteries mentioned in the Kruševac sanjak in the second 
half of the 15th century but there is no information about the monastery of St. Nicholas in Toplica. It has also 
been concluded that note about the church of St. Nicholas in the Turkish defter for the year 1487 could not 
be related with certainty to the Nemanja’s monastery in Kuršumlija. It is believed that information about the 
timar (fief) of the archbishop by the name of Silojan (in the defter from 1444/45 with additional notes from 
1453–1454) is the sole mention of the archbishop of Toplica in these changed historical circumstances. How-
ever, it need not be the proof of an episcopal status of the church but the continuity of hierarchical organi-
zation. There are many examples in the medieval period that the see of bishopric had been transferred from 
one church to the other for certain reasons, and hence there is a question if the same thing happened here in 
the second half of the 15th century. However such decision had to be made at the Council of the Serbian realm. 
The title ‘belocrkvanski’ archbishop was introduced for the archbishop Pahomije not before the beginning of 
the fourth decade of the 16th century. It has been understood as an evidence for the activity of the bishopric 
even in these hard times of Turkish occupation and that its see was still in the church of St. Nicholas, although 
at that time under the authority of the Ohrid archbishopric. The graves of the Toplica bishops dating from 
that period had been discovered in the nave and along the external church walls, thus supporting the above 
suggested assumption. On the other hand, large quantity of the portable material including considerable 
amount of cooking pottery of the local serial production, as well as the tableware ceramic and glass vessels, is 
the indicator of the stabilization of circumstances and establishing once again normal functioning of monas-
tic community during the first half of the 16th century. That period came to an end in the final decade of the 
17th century.

Most data for the reconstruction of events in that period were provided by the excavations of the palace 
buildings, but at the same time they introduced many inconsistencies in the interpretation of the phases if 
its construction. In other words, their assessment and drawing the conclusions have been prevented by con-
servation of the walls carried out immediately after excavation, while we also encountered not reliable 
enough documentation and certain contradictory descriptions in the field journals and drawings. The scope 
and phases of the architectural interventions on the building that could have been distinguished according 
to the clearly conspicuous differences in the building technique, look and direction of the external walls 
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could not have been chronologically coordinated with two undoubtedly identified phases. One phase relates 
to the first destruction, i.e. gradual palace collapsing after the middle of the 15th century and the other to the 
final phase including many reconstructions in the interior of the ground floor of the building and adding 
structures next to its walls carried out from the final decades of the 15th century until the first decades of the 
17th century. We were able to identify final architectural works according to the arrangement of rooms and 
openings in them and regarding the finds from closed associations. It has been concluded, on the basis of the 
finds of Turkish coins from the later floor and from the levelling horizon between two undisturbed sections 
of two layers of stone slab floors in the room Ц, that rather significant interventions on renovation and reor-
ganization of the palace had been undertaken in the first decades of the 17th century. First the partition wall 
2a was built in room Ц and new (later) floor was laid. At the same time or sometimes earlier the door was 
opened in wall 4 after the facing door in the outer wall 3 was walled up, and also external rooms were added. 
One was at the corner created by the walls 3 and 10 and the other room to the west was denoted as room Ф. 
Large structure of the episcopal palace had been continuously in use until the end of the 17th century when it 
was demolished not to be restored. It is confirmed by very large quantity of the contemporary material found 
at the level of later floor of room Ц, with the coins from that period, as well as by the related material from 
the floor levels of all the rooms of the structure that happened to be there before the walls of this storied 
building collapsed (see figs. 124/10–15, 127, 131/8–10). These were objects for everyday use: glass lamps, 
pottery vessels, tools and implement but also elements and fragments of the household furniture like ceramic 
vessel tiles from the stove on the first floor, candlesticks, latches and hinges, keys, nails etc. Relatively large 
quantity of tools and implements used in everyday life and for various crafts, discovered under thick layers 
of debris in rooms Б and Ц, together with some elements of furniture indicates that ground floor rooms 
might have been used as workshops in the basement. The rooms on the first floor were probably used as res-
idence for the Toplica archbishop and hegumen (alderman) of the monastery as well as other members of 
high clergy, but also for the respectable guests. Despite the fact that it was not possible to define with cer-
tainty all the phases of constructing, i.e., restorations, I believe that the building had an upper story also in 
the first phase.

As the entire palace building had been in use until the end of the 17th century there is no doubt that 
monastery lived continuously until then, suggesting besides other data that it had not been used as the heg-
umen’s (alderman’s) residence but the residence of the Toplica archbishop. Only information regarding 
monastery brotherhoods relates to the final decades of monastery existence. However, the monastery of St. 
Nicholas had been more often mentioned at that time in the descriptions of its contemporaries, who unfor-
tunately offer rather vague and often confusing data (Edward Brown, Evliya Çelebi and others).

Architectural interventions of various scope had been undertaken also on other structures within the 
monastery settlement during that final renovation swing thanks to the great efforts and care of the monastic 
community and their prefects (elders). The new surrounding wall was erected with wide gate and stairway 
after adding room Ф in the palace (walls 15 and 17; cf. figs. 14, 101). It was shifted more to the inside of the 
yard regarding the direction of the inside wall of earlier structure in that location and new pavement was laid 
in the porch in front of it and along the façade of the palace facing the yard. It is certain that additional 
building of room Ф was a consequence of the fire when timber structure of the earlier building burnt down 
and its traces are discovered under and within its walls. Perhaps other wooden structures and the enclosing 
wall between the palace and later refectory also burned down at that same occasion. It is stratigraphically, 
naimely, confirmed that the basement area in the later refectory was also completely filled up at that time and 
pit 1 with destroyed and worn out furnishings was dug in the conflagration layer. That fire obviously spread 
only to the area of the monastery where almost all settlement structures had been concentrated (figs. 202 
and 203). Probably the light wooden structure next to the existing surrounding wall was built to the south of 
the church at that time, but only mortar floor was preserved of that structure of the unknown purpose. Con-
sidering the church, it has been confirmed that the new pavement was laid in the area in front of the towers 



338

MONASTERY OF ST. NICHOLAS IN TOPLICA

of the exonarthex, after, as it is already mentioned, the foundation trench of additionally built wall between 
the towers was filled with rubble.

The intensity and way of development of the Bele Crkve settlement had certainly an impact on the life in the 
monastery in the period before its final abandonment. Due to the fast and mass settling of the Muslim popu-
la tion, the settlements of the Christians were, as a rule, drawn away from the monastery surroundings. The 
graves of the lay population (mostly women and children) also from that period were encountered within the 
churchyard. The objects, which were personal belongings of the deceased (jewelry and decorative elements of the 
dress) and coins of different provenance from the 16th and 17th century were discovered in the burials. We got 
the impression, taking this fact into account that the Serbian population naturally convened around the church 
centers was allowed to bury their dead near the monasteries during the Turkish domination. This offers new 
picture about the role and special significance that the Serbian holy places had for the local Christian popula-
tion living in harsh conditions under the Turkish rule. Only after destruction and abandonment of the mona-
stery, the cemetery around the church of St. Nicholas had become the main graveyard for the Christians from 
Bele Crkve settlement and the vicinity, while the church although damaged had become the parish church.

It seems that after destruction of the monastery in the circumstances causing the mass exodus of the 
Serbian population in Great migration of the Serbs under the patriarch Arsenije Čarnojević in the end of the 
17th century, the church still maintained its function (horizon VII). Despite the fact that its main part suf-
fered considerable damage, i. e., it was partially roofless and out of use as well as the exonarthex, their inte-
rior was still used for the individual interments. Great damage of the church roof is confirmed by the pieces 
of lead from the roof cover discovered in the layers in church and around it, in the soil used to bury the 
graves from the 17th–18th and first half of the 19th century and in the layer of debris around later refectory 
dating from the end of 17th and the beginning of the 18th century. It is confirmed also in the records revealing 
that the Turks facing the attack of the Austrian army used lead roof tiles from the church to make bullets. 
Similar specimens were encountered at the sites where the entrenched positions of the Turkish army had 
been in the battles for liberation of Kuršumlija in the 1880s. As thick layer of debris with the material from 
the 17th–19th century has been encountered in the exonarthex it is clear that this area suffered the greatest 
damage, and perhaps it remains in such poor state until it welcomed the first explorers. Besides that it is un-
clear when floor slabs found in situ in this part of the church had been laid, it is also unknown when between 
the 18th and first decades of the 19th century the north chapel was used for religious service performed by a 
local priest. Namely, the new chapel was partially erected on top of the ruins of the north tower (fig. 50) and it 
had been used as such already in the middle of the 19th century. Mihalo Riznić recorded, in the 19th century, 
the story that the church had been converted to a mosque for a short period of time, but investigations did 
not corroborate that claim, although it could be the explanation why only the south tower was preserved and 
why the frescoes in the church and north chapel were whitewashed. Also there were discovered whitewashed 
fresco fragments in the layers next to the walls.

Monastery of St. Nicholas shared the same fate with the most Serbian monasteries during the centuries 
of Turkish occupation and finally also at the end of that period. There is certain symbolic in the fact that its 
final great destruction had been caused by the wars for independence and liberation of Serbia, in fact the 
battles waged during the Second Serbian-Turkish war in 1877–1878 in Toplica. As one of the fortified enemy 
position was in the monastery churchyard, the church and by all appearances also the monastery structures 
were considerably damaged in these fights. It has been recorded in the war diary of Dimitrije Mita Petrović 
and also in the reports of the state officials about the situation after the liberation. Such was the situation in 
the monastery when it welcomed first restorations at the very end of the 19th century and about which we do 
not have quite clear picture. Considering that their physical existence of the Serbs in these regions was 
reaching the point of extinction before the end of Serbian-Turkish wars, the monastery of St. Nicholas had 
become in their conscience the vivid proof of their existence and the belief in restoration of the national and 
spiritual tradition.
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Unfortunately, archaeological excavations and material and documentation we have at our disposal did 
not answer many questions about identification and chronology of the first Nemanja’s endowment, but even 
open some new ones. The revision excavations at the sites within the churchyard where the geophysical survey 
revealed certain anomalies under the ground might make possible gathering the new data about the strati-
graphy in this section of the monastery complex (figs. 204/1–5). The fact that life in St. Nicholas’ monastery 
continued almost uninterruptedly until the end of the 17th century and that its original function had not 
been restored after that, as it was the case with the most other monasteries (where life continues even today 
despite shorter or longer interruption) should have been the advantage in the process of planning systematic 
archaeological investigations. Notwithstanding that such a situation was not brought to effective use it turned 
out that regarding everything else it was actually not an advantage. First of all, because for the other monas-
teries we have preserved dates of significant destructions (plundering, earthquake, fire and other perils) after 
which followed the repairs and restorations recorded in various written documents and there is also the stra-
tigraphy, which provided the continuity of knowledge about their distant past. Also, the fact that main inter-
ment ground for the Serbian inhabitants of Kuršumlija and later also for its liberators in the final decades 
under Turkish rule was established at this location had devastating consequences for the preservation of the 
structures. The structures were demolished and material taken away and sometimes secondary used and the 
stratigraphy has been botched due to the mass interment. Thus, good location of the monastery, close to the 
contemporary settlement and a very busy road unfortunately only contributed to its further decay. Many years 
of efforts of its explorers, architects, historians, art historians and archaeologists, despite certain missteps in 
their work stopped its deterioration and made possible more comprehensive study of this monastery dating 
from the time of Stefan Nemanja and his successors. I hope that this archaeological monograph about the 
first Nemanja’s endowment would be the encouragement for some new works, which should confirm its ex-
ceptional importance in the church, political and cultural history of the Serbian people.
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Босна 34, 298

Босна и Херцеговина 256, 259

Браничево 24, 73, 79, 199, 283

Брвеник 31

Бреговина 17

Брестовик 288

Брибир 254

Бугарска 18, 34, 130, 131, 181, 227, 235, 237, 275, 
285, 287, 289, 298, 300, 305, 314

Бучуметски вис 14

В

Ваљево 22

Велики Јастребац 14, 23

Венеција 255, 257, 260, 262

Видра 33, 196

Видрево, в. Видра

Vindenis 305

Винча 288

Вицијана 16

Вича 14, 16, 198

Војводина 287

Врање 24

Г

Главшчинска чука 15

Гналић 254

Гњилане 197

Голубац 24, 182
–  тврђава 182

Гора Сребрница 26

Горња Стражава 14

Горња Топлица 18, 25, 27

Горњи Лаб 14, 23

Градина у Расу 283, 285

Грчка 36, 218, 235, 290

Грчка базилика 17, 66, 304, 305

Д

Далмација 15, 16, 21, 130, 255, 265, 287

Дарданија 15

Дендра 19

Дибарска нахија 43

Диоклитија 21

Дирахион 16

Добра глава 14

Добрево 22

Добрич поље 14, 23, 196

Доња Топоница 14, 17

Доњи Ибар 14

Доњи Какањ 256

Доњи Лаб 14

Доњи Плочник 44

Дубочица 19, 23–26, 31, 32, 34, 36, 144

Дубравница 19

Дубровник 22, 25–27, 256, 260, 262, 283

Дукља 21

Дунав 16, 18, 287, 289

Ђ

Ђак 14

Ђурђевац 14

Е

Европа 256, 282, 283

Ж

Жегровачка река 23

Житни поток 23

Житорађа 15

Жупа 14

Жуч 16

З

Загрлата 23

Закут(а) 32

Зета 21

Зубин Поток 197

И

Ибар 19, 31

Идворац 139

Иљазофче 32

Ј

Јабланица 14

Јадран 254, 260

Јанкова клисура 23, 24

Јастребац 19, 305

Југославија 131, 256, 259

Јужна Морава 14, 19, 23

Јужно Поморавље 14

Јустинијана Прима 40
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К

Каволак 14

Кијевска Русија 297

Козник 23–25, 34, 67, 182

Колочеп 253, 254

Компло(с) 18, 305

Константинија 100, 170, 171

Коњиц 255

Копаоник 14, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 31, 305

Копријан 24

Коса(л)ница 14, 15, 20, 28, 39, 66, 304, 305

Косово 25

Косово и Метохија 197

Косово Поље 18, 24, 197

Косовска Митровица 19

Котор 22, 254

Краљева Сутјеска 256

Краљево 19

Кремен 14

Крстеви 289

Крушевац 19, 22, 24–26, 32–34, 182, 196, 230, 233, 
244, 282, 314, 317

Крушевачки санџак 25, 26, 33, 198, 318

Крчмаре 14, 27

Куршум-коса 42

Куршумлија 14–18, 22, 23, 25–28, 32–34, 39, 42–44, 
47–49, 66, 78, 125, 189, 196–198, 200, 222, 283, 
290, 300, 304, 305, 318, 320, 322

Куршумлијска Бања 14, 16, 23, 305

Куршумлијска котлина 14

Куршумлијска нахија 26, 33, 198

Куршунлу Килисе (Kurşunlu Kilise) 22, 25, 26, 33, 79, 
198, 317

Кучево 24

Л

Лаб 18, 19

Лабска нахија 33, 197

Лариса 26

Лесковац 19, 26

Лешје 289

Липљан 79, 142

Лисус 16

Ловеч 289

Луковска Бања 14

Љ

Љеш 15, 18

М

Маглич 182, 185, 237, 244, 271
– замак 237, 251, 254, 279, 292

Мајдан 14

Македонија 142, 287, 289, 291

Мали Јастребац 14, 23

Мало Косово 14

Марина кула 17, 66, 304, 305

Медитеран 257

Микуљана 32

Мисир 193, 195

Млетачка лагуна 256

Мокро 18, 305

Морава 18, 19, 23, 24, 26, 34, 39

Мурано 254, 256

Н

Никеја 21

Ниш 14–16, 18, 19, 24–26, 34, 36, 42, 47, 79, 142, 144, 
256, 288, 297, 305–307

Нишава 23, 204

Нови Пазар 18, 26, 27, 144, 250, 251, 253, 254, 257, 
299, 317

Ново Брдо 22, 24, 25, 185, 196, 233, 235, 254, 256, 
260, 286, 298, 314, 317

П

Пазариште 18, 250, 251, 253, 254, 256, 257

Палестина 25, 297

Панчићев врх 14

Пасјача 305

Пепељевац 17, 66

Петровац 14

Петров крш 139

Петрус 24, 25

Пилатовица 23

Плочник 14, 23, 145, 196, 286, 305, 317

Повардарје 289

Подујево 18, 32, 197, 305

Подунавље 306

Поморавље 306

Понишавље 14

Потрчоја 14

Преполац 305

Прешево 24

Призрен 23, 33, 79, 142, 307

Прилеп 75, 287
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Приморје 39, 305

Приштина 22

Прокупачки кадилук 25, 32

Прокупље 14, 15, 17–19, 23, 25, 26, 34, 44, 49, 198, 
230, 298, 305

Пролом Бања 14

Проломска планина 23

Пуста Река 19

Р

Радан-планина 14, 23

Радошиће 254, 297, 298

Рас 19, 21, 28, 79, 142, 144, 199, 219, 233, 237, 250, 
273, 292, 314

Расина 14, 19

Расинска жупа 23

Рашка, град 254
–  област 19, 21, 22, 216, 233, 237, 297

Ргаје 16

Ргајски град 17

Реке 19

Речица 197

Рударе 23

Рудине 73, 283

Румунија 235

Русија 39, 275, 282, 297

С

Сава, река 16

Самоково 27

Сврљиг 18

Сердика 16

Скопље 79

Скупи 16

Смедерево, град 24, 137, 182, 185, 199, 233
–  тврђава 244, 257, 267, 276, 282

Соколовица 305

Солун 17, 247

Сплит 254

Србија 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 31, 34, 41, 43, 84, 85, 
119, 126, 139, 143, 144, 196, 216, 218, 226, 229, 
233, 235, 237, 239, 250, 254, 256, 257, 262, 271, 
283, 285, 287, 288, 290, 297, 298, 305, 306, 308, 
309, 312, 314, 317, 320
–  Моравска Србија 233
–  Нова Србија 42

Сребреница 22

Средоземље 282

Сталаћ, град 19, 24, 67, 119, 182, 233, 237, 250, 256, 257, 
259, 260, 273, 275, 276, 282, 283, 292, 295, 314
–  Maли град 237

Statio Aquae 16
Стон 21, 142
Суботица 32
Сфелигово 305

Т
Темишварски ејалет 25
Тимочка област 24
Топлица, област 8, 14, 16–27, 29–34, 36, 37, 39–42, 

44, 70, 80, 86, 126, 142–144, 218, 303–305, 307, 
308, 317, 320
–  река 15–19, 23, 26–29, 34, 44, 66, 89, 121, 126, 

304, 305
Топлички вилајет 25, 32
Топлички пут 18
Травунија 21
Тракија 16
Трговиште, в. Пазариште
Трепча 22, 32, 144
Треска 23
Тркања 32
Тудорче 23
Турска 24, 145, 196, 199

У
Угарска 18, 19, 34, 145, 275
Угљаре 33, 197
Улпијана 16
Уљар(е), в. Угљаре

Ф
Филипопољ 18

Х
Хвос(т)но 21, 142, 307
Херцеговина 259
Хисар 230
Хисарски теснац 14
Хрусија 31

Ц
Цариград 19, 25, 26, 32, 36, 39, 83, 85, 93, 309
Црквине у Панику 259

Ш

Шанац 49, 51, 67, 73, 74, 306

Шлеска 25

Шумник 254
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ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ

А

Ариље, в. Свети Ахилије у Ариљу

Б

Бања (Прибојска), в. Свети Никола Дабарски

Бањска 31, 37, 73, 91, 134, 139, 144, 188, 217, 219, 317

Белоцркванска епархија 34

Београдска епархија 18

Богородица Елеуса у Вељуси 85, 207
–  Крајинска 37, 199
–  Љевишка 22, 37, 217
–  Хвостанска 21, 134, 142, 307, 312

Богородичина црква у Куршумлији,  
в. Света Богородица у Куршумлији
–  у Студеници 83, 216, 220, 268, 300

Браничевска епископија 79
– митрополија 199

Будимљанска епископија 21

В

Ваведење Богородичино у Новој Павлици 31

Г

Госпа у Лужинама 37

Градац 86, 89, 139, 144, 178, 197, 199, 219, 220, 233, 
237, 239, 254, 267, 271, 283, 297, 317
–  црква краљице Јелене 220
–  в. Свети Никола у Градцу

Градац у Чачку, в. (Пре)света Богородица Градачка

Грачаница 22, 37, 139, 144, 199, 218, 223, 247, 317
–  в. Света Богородица у Грачаници

Грачаничка митрополија 199

Д

Дабарска епископија 21, 222
– митрополија 199

Давидовица 221, 250, 253, 271

Дежева код Новог Пазара 144, 317

Дечани 39, 139, 217, 219, 220,222, 223, 271

Ђ

Ђурђеви ступови у Будимљу 37, 217
–  в. Свети Ђорђе у Будимљу

Ђурђеви ступови у Расу 39, 97, 126, 129, 130, 134, 
139, 189, 198, 219, 221, 233, 235, 237, 277, 298, 
300, 306, 311, 312
–  в. Свети Ђорђе у Расу

Ж

Жича 21, 37, 39, 85, 89, 97, 120, 139, 141, 197, 217–220, 
254, 297, 311
–  в. Свети Спас у Жичи

Жичка архиепископија 21, 30, 220, 307

З

Зетска епископија 21, 31, 199
–  катедра 142

К

Каленић 251, 257

Кастаљан 188

Кончулић 30, 139, 216, 222

Короглаш 91

Которска катедрала 39, 40

Крушедол 31

Л

Лешак 218

Липљанска епископија 21, 30
–  катедра 79, 142
–  митрополија 144, 317

Љ

Љубостиња 221

М

Манасија 257, 271, 286

Милентија 188, 236

Милешева 41, 78, 199, 220, 221, 239, 254, 256

Моравичка епископија 21, 142

Н

Намасија 254, 267

Нишка епархија 18, 34, 144, 198, 223
–  епископија 18
–  катедра 142, 307

Нова Павлица 31, 197, 233, 237, 239
–  в. Ваведење Богородичино у Новој Павлици

О

Оглашје 33

Охридска архиепископија 18, 21, 30, 33, 144, 197–199, 
305, 307, 318

П

Павловац 182, 188

Пазариште (Трговиште) 18, 250, 251, 254
– цркве III и IV 253, 299
– пећински манастир архангела Михајла 257
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Пантократор 40, 84

Петрова црква, в. Свети апостоли Петар и Павле у 
Новом Пазару

Пећ 37, 39, 89, 197, 218, 220
– в. Свети апостоли у Пећи

Пећка патријаршија 33, 34, 139, 182, 197, 199, 217, 317

(Пре)света Богородица Градачка 30, 39

Призренска епископија 21, 30
–  катедра 79, 142, 307

Прокупачка епископија 198

Р

Раваница 136, 144, 188, 189, 219, 237, 265, 315, 317

Рашка епископија 21, 30, 31, 126, 197, 199, 217, 307
– катедра 21, 79, 142
– митрополија 217

Ресава 189, 196, 221, 315, 317

С

Сашка црква 254

Света Богородица на Љевиши, в. Богородица  
Љевишка
–  у Грачаници 22
–  у Доњој Каменици 91
–  у Куршумлији 8, 14, 17, 20–22, 28–30, 34, 36, 

37, 39–41, 44, 48, 83, 86, 87, 126, 197, 198, 
290, 292, 297, 300, 303–305, 307

–  у Стону 21
–  у Студеници, в. Богородичина црква  

у Студеници
–  у Хвосну, в. Богородица Хвостанска

Света Гора 23, 38

Света Тројица у Сoпоћанима 199

Свети апостоли у Пећи 218

Свети апостоли Петар и Павле у Новом Пазару 21, 39, 
126, 199, 216–218, 237, 239, 254, 257, 297, 312
–  у Бијелом Пољу 37, 39, 40, 87

Свети арханђел Михаило на Превлаци 21, 142, 199
–  у Цариграду, в. Пантократор

Свети арханђели у Вишеграду 139

Свети арханђели Михаило и Гаврило код Призрена 23

Свети Ахилије у Ариљу 22, 37, 41, 134, 138, 139, 142, 
199, 216–219, 235, 298

Свети Георгије у Будимљу, в. Свети Ђорђе у Будимљу

Свети Ђорђе у Будимљу 22, 39, 142
–  у Дабру 30
–  у Расу 28, 30, 40

Свети Лука у Котору 21

Свети Михаило у Котору 254, 257

Свети Никола Дабарски 22, 131, 139, 142, 217, 221, 
222
–  в. Успење Богородице, параклис

Свети Никола у Градцу 220
–  у Казновићима, в. Кончулић

Свети Пантелејмон у Нишу 256, 288, 297, 300
–  на Светој Гори 23

Свети Петар у Бијелом Пољу, в. Свети апостоли  
Петар и Павле у Бијелом Пољу

Свети Прокопије у Прокупљу 18, 305

Свети Спас у Жичи 96, 220, 221

Свети Срђ 253, 254

Свети Стефан у Милентији 230, 236, 237
–  в. Бањска

Свети Трипун, в. которска катедрала

Скопље, епархија 18
– катедра 79
– митрополија 197

Сопоћани 41, 86, 89, 97, 119, 139, 144, 180, 182, 199, 
200, 216, 218–221, 237, 239, 317
–  капела Светог Георгија 220
–  в. Света Тројица у Сопоћанима

Софијска/Средачка епархија 18

Српска архиепископија у Жичи, в. Жичка  
архиепископија

Српска патријаршија 31, 145, 196, 317

Студеница 28, 36, 38, 41, 83, 86, 89, 93, 96, 119, 120, 
126, 139, 141, 144, 216–221, 233, 237, 239, 250, 
254, 256, 259, 265, 267, 268, 271, 279, 295, 297, 
300, 306, 308, 309, 312, 317
–  в. Богородичина црква у Студеници

Студеница Хвостанска 216

Т

Топличка епископија 21, 22, 30, 31, 34, 85, 98, 144, 
159, 196, 197, 205, 223, 307, 313
– митрополија 31, 34, 196, 317

У

Успење Богородице, параклис 222

Х

Хвостанска епископија 21, 31

Хиландар 31, 34, 129, 247, 298

Христ у Хори (Карије џамија) 85

Хумска епископија 21, 31
–  катедра 142
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