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zdravko Stamatoski

BizantyjSko-rzyMSkie dziedzictWo
W BałkańSkiej architekturze i Sztuce:
Pogranicza Macedonii, SerBii, grecji
i Bułgarii W Funkcji turyStyki
kulturoWej

1. Wstęp
Kwestie architektury i sztuki na Bałkanach od zawsze wywoływały
zainteresowanie badaczy nie tylko z regionu, ale i z całego świata. Były one
przedmiotem analiz historyków, historyków sztuki, architektów, archeologów,
antropologów, nawet etnografów, folklorystów oraz filologów. Nie sposób
w mniejszej publikacji omówić wskazane aspekty, aczkolwiek warto często
publikować prace z tego zakresu nawet w minimalnym rozmiarze. Terytorium
Bałkanów było obszarem, gdzie rozgrywały się krwawe konflikty między
ludźmi zamieszkującymi to terytorium a państwami, które chciały nad nimi
panować, co dodatkowo komplikuje i tak złożony obraz dziejów narodów
zamieszkujących ten półwysep. Można zaobserwować płynność granic,
oficjalnych lub nieoficjalnych, zarówno etnicznych, jak i politycznych, co
dodatkowo gmatwało sposób pojmowania historii poszczególnych krajów.
Kultura była jednak spoiwem, które przynajmniej umożliwiało łączenie często zwaśnionych narodów.
Różne cywilizacje, wschodnia i zachodnia, starały się narodom bałkańskim narzucić hegemonię dziejową, która odpowiadałaby jej koncepcjom
społecznym, w tym politycznym, ale również i własnym aspiracjom. Rzym
i Konstantynopol – dwie osie, dwa filary, wokół których skupia się dorobek
kulturowy i w połączeniu z kulturą słowiańską tworzy model kultury unikatowej, którą zazwyczaj analitycy określają mianem „bałkańskiej”. Najnowsze
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badania z tego zakresu rzucają jednak na jej dzieje odmienne światło. Coraz
mniej jest krajów Europy Południowo-Wschodniej, które chciały w niedalekiej przeszłości lub chcą dziś utożsamiać się z tym określeniem. Wizerunek
ów został mocno zniekształcony po konfliktach w Jugosławii z ostatniej dekady XX i pierwszych lat XXI wieku, co przyczyniło się do stanu, że nawet
najzagorzalsi zwolennicy „bałkańskiej” koncepcji kulturowej powoli odchodzą od tego stereotypu. Tendencje określające postmodernistów jako badaczy
z zakresu „nowego czytania historii” na planie architektury i sztuki możemy
śmiało sklasyfikować jako zakres „nowego czytania przestrzeni”. W praktyce
oznacza takie podejście, że po 1991 roku wszystkie środowiska – chociażby te
wywodzące się z państw nowo powstałych po rozpadzie Jugosławii – zajmujące się analizą artefaktów kultury materialnej1, używają terminologii dopasowanej do własnych potrzeb. Niektóre państwa, uciekając przed „bałkanizacją”
w czasie wytyczania granic (tzw. new world order) pospieszyły się, określając
siebie mianem kraju śródziemnomorskiego (jak np. Słowenia, od 2004 roku
członek Unii Europejskiej) albo europejskiego – znajdującego się na przejściu geograficznym z Europy Środkowej ku Południowo-Wschodniej, jak to
czyni np. Chorwacja. Wiele jest takich źródeł i książkowych, i internetowych,
w których taka konstrukcja obszaru jest deklarowana.
Zupełnie inaczej do tej kwestii odnoszą się najbardziej bezpośredni –
według ich uznania – spadkobiercy kultury bizantyjskiej i środowiska krajów
o rodzimej kulturze: Serbia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia. Wiele jest różnych, odmiennych, a nawet i wspólnych przesłanek, aby
dziedzictwo to określić jako bizantyjskie, bizantyjsko-słowiańskie, orientalne, bizantyjsko-orientalne, orientalno-slowiańskie lub rzymsko-bizantyjskie,
rzymsko-słowiańskie. Wyznaczniki i określenia „serbski”, „macedoński”,
„bośniacki”, „bułgarski”, często w zakresie komunikacji interpersonalnej pomiędzy samymi nośnikami wymienionych kodów kulturowych, sprawiają, że
dochodzi do zawłaszczania i przypisywania sobie różnych dóbr materialnych
z konkretnej epoki przez poszczególne narody, co jeszcze bardziej komplikuje
i tak już trudny do odczytania obraz historii tego regionu.
Nie sposób umieścić te wszystkie artefakty o opisanym rodowodzie
w jednej pracy, stąd nasz wybór padł na określenie rzymsko-bizantyjskiego
rodowodu dziedzictwa kulturowego w zakresie sztuki i architektury na terenie
Europy Południowo-Wschodniej, a co za tym idzie, w krajach, które z geo1

Posługiwanie się terminem artefakt (artefakty) w tym tekście ma znaczenie zrozumiane tylko w kontekście historii sztuki, przede wszystkim w zakresie archeologii oraz architektury.
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graficznymi Bałkanami, a przede wszystkim kulturowym obrazem Bałkanów,
nadal się utożsamiają. Dlatego, aby czytelnikowi uprościć opanowanie dużej
liczby danych, pojęcie „Bałkany” będzie głównie określane w sensie geograficznym, a nie społecznym i politycznym czy nawet kulturowym. Spuścizna
rzymska, bizantyjska i słowiańska na terenie Europy Południowo-Wschodniej
jest zbyt bogata, aby ją określać mianem „bałkańskiej”.
Dorobek innych cywilizacji, np. islamskiej (XIV – początek XX wieku), oraz trendy w czasach nowoczesnych, a do nich należą okres międzywojenny oraz stulecia XX i XXI, nie zostanie poddany analizie2, z tego powodu
budownictwo sakralne i mieszczańskie na planie sztuki cywilizacyjnie i kulturowo zupełnie nie pasują do omawianego w tej pracy wątku3. Problem autentycznych odbiorców rodem z Europy Południowo-Wschodniej, owszem, nie
musi być problemem percepcji tego przekazu u obywateli Europy Środkowej
lub Środkowo-Wschodniej, ale dzisiejszy stan rzeczy (polityczny, kulturowy,
regionalny) wymaga niezwykłej precyzji i subtelności w przekazywaniu właściwej wiedzy i wartości artefaktów z określonego regionu.
Współcześnie historię poszczególnych krajów podaje się według „narodowej” interpretacji, odnosząc się do własnego wkładu kulturowego tych
krajów. Gdy bierze się to pod uwagę, jakakolwiek uniwersalizacja dorobku
i nazywanie go mianem „bałkańskiego” byłyby nierzeczywistym i niepełnym
przekazem informacji o zjawiskach, z którymi większość mieszkańców (wybranych przez nas krajów) utożsamia się, szczyci się nimi oraz je pielęgnuje.
Proponujemy zatem kompromisowy model tego nowego czytania przestrzeni,
aby nikogo nie pominąć, a jednocześnie pokazać jego historię i dziedzictwo
kulturowe. Z tego powodu bardzo bogaty dorobek Grecji, a potem także Bizancjum, jest zawarty we wszystkich omawianych epokach, stylach budownictwa, cerkwiach czy kompozycjach fresków. Pogranicza4 tej części Europy
2

3

4

Według znanych postjugosłowiańskich autorów głównym dorobkiem architektonicznym islamu było
budowanie osiedli kupieckich (są to tzw. čaršije, przede wszystkim te, które znajdują się w Skopje
i w Sarajewie) oraz licznych łaźni, meczetów, hanów.
Chodzi o świadome uniknięcie Bośni i Hercegowiny oraz zapewne jej wielkiego wkładu w tej dziedzinie, ale i historycznie, i kulturowo te artefakty nie mogły znaleźć miejsca w tego typu analizie.
Według specjalistów i badaczy Bałkanów samego terminu pogranicze nie używa się tylko w celu
podkreślenia konkretnego pogranicza rozumianego jako teren po jednej lub drugiej stronie granicy
państwowej. Takie rozumienie nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy tego zjawiska. Jest on odbierany przede wszystkim jako proces kulturowy, a nie międzypaństwowy. Pojęcia tego używa się nawet
do określenia mikroobszarów wewnątrz danego państwa, gdyż (szczególnie w Europie Południowo-Wschodniej) istnieją liczne przypadki etnicznie różnorodnych obszarów zamieszkanych przez wiele
wspólnot etnicznych. Terenem takim jest szczególnie Macedonia południowo-zachodnia, centralno-zachodnia oraz północno-zachodnia, a także całe terytorium Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny.
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są niezwykle bogatym geograficznym i historyczno-kulturowym obszarem,
a zarazem wielokulturowym, wieloetnicznym i wielowyznaniowym. Nie sposób również wymienić wszystkich elementów sztuki sakralnej, np. bardzo
ciekawych dekoracji i ikon. Chodzi zarówno o ikony klasyczne, jak i wykonane z terakoty w końcu V i na początku VI wieku, odnalezione w latach
osiemdziesiątych XX wieku w Vinicy (wschodniej Macedonii)5. W ostatnim
czasie cieszą się one wielką popularnością wśród archeologów i poszukiwania
innych wykopalisk nieustannie trwają. Dlatego też skupiliśmy się jedynie na
obiektach sakralnych, ich znaczeniu lokalnym, regionalnym i globalnym oraz
na ich stylach budowania, na kontynuacji istniejących tendencji oraz kreowaniu rodzimych podstylów w okresie od VIII do końca XIV wieku. Antyk
został przedstawiony na przykładzie Macedonii, ponieważ jest on polskim
czytelnikom mniej znany niż ten powszechnie rozpoznawalny w Grecji.
Zawarte w pracy zabytki o rodowodzie nawet prehistorycznym, przedstawione na przykładzie Macedonii, pozwoliły w sposób całościowy ukazać
złożoność, różnorodność i ciągłość kultury materialnej w tym regionie. W takich warunkach architektura i sztuka (uznane za najistotniejsze) – niezależnie
od ich rodowodu – powinniśmy traktować tylko i wyłącznie ponadczasowo
i ponadkulturowo, z czego największe korzyści będzie czerpała turystyka kulturowa.

2. informacje o regionie
Republika Macedonii (Република Македонија, Republic of Macedonia) jest jedną z sześciu byłych republik dawnej SFR Jugosławii, państwa,
które na Bałkanach funkcjonowało w latach 1944–1991. Pozostałymi republikami są: Serbia, Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina. Region autonomiczny Kosowo, historycznie i obecnie znajdujący
się w obrębie Republiki Serbii, w roku 2008 również ogłosił niepodległość,
jednak pomimo częściowego uznania przez niektóre kraje Unii Europejskiej
i świata nadal nie jest uznawany przez ONZ.
Macedonia zajmuje najbardziej wysuniętą na południe część byłej
Jugosławii. Stolicą kraju jest Skopje, a najbardziej rozpoznawalnym miastem w świecie turystyki i duchowości jest Ochryd – „perła Macedonii” czy
„słowiańska Jerozolima”, jak o nim nierzadko można przeczytać w ency5

Zob. Strona internetowa [dalej: SI] Museum of Macedonia, www.musmk.org.mk.
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klopediach i podręcznikach. W Ochrydzie i okolicy za czasów panowania
Bizancjum oraz Serbii było 365 cerkwi – tak, aby każdego dnia roku można
było odwiedzić inną.
Republika Macedonii najczęściej kojarzy się z regionem oraz starożytnym państwem, które nazywało się Macedonią. W tym kontekście wskazać
należy, że jest to kraina historyczna w północno-zachodniej części Półwyspu
Bałkańskiego, która w starożytności pełniła rolę samodzielnego królestwa (od
800 do 146 roku p.n.e.), a jego rozkwit nastąpił w IV wieku p.n.e., za czasów
panowania Filipa II i jego syna – wielkiego władcy i imperatora – Aleksandra
III Wielkiego, zwanego również Macedońskim. Po śmierci Aleksandra od II
wieku p.n.e. królestwo znajdowało się pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego i funkcjonowało w jego obrębie aż do upadku tego państwa pod koniec
V wieku. Wtedy to Macedonia stała się częścią Bizancjum. W wiekach VI
i VII została zasiedlona przez Słowian, a we wczesnym średniowieczu przechodziła pod panowanie – zmiennie co jakiś czas – najpierw Bułgarii, potem
znów Bizancjum, w XIII i XIV wieku Serbii, a po kosowskiej bitwie z 1389
roku znalazła się pod władztwem tureckim (Imperium Osmańskie). Taki stan
trwał do końca pierwszej dekady XX wieku, do czasu obu wojen bałkańskich
(1912–1913), czyli ponad 500 lat. Wtedy to wskutek układu pokojowego
pomiędzy krajami sąsiednimi Macedonia została podzielona między Serbię,
Grecję i Bułgarię. Część tzw. wardarska (po prawej i lewej stronie rzeki
Wardar), która przypadła Serbii, stanowi współczesną Republikę Macedonii.
Część pirińska natomiast przypadła Bułgarii, zaś część egejska Grecji.
Republika Macedonii jest państwem niepodległym od 1991 roku,
o powierzchni 25,7 tys. km kw., mającym nieco ponad 2 miliony mieszkańców. W roku 1993 została przyjęta do ONZ – jako Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, wskutek sporu o nazwę z Grecją, która macedońską niepodległość potraktowała wówczas jako przejaw nacjonalizmu „słowiańskich
Macedończyków”, mających roszczenia terytorialne do Grecji, jako „jedynej
spadkobierczyni tej nazwy”. Z tą „międzynarodową” nazwą mieszkańcy Republiki Macedonii się nie zgadzają, ponieważ twierdzą, iż powstała w wyniku
nieracjonalnego nacisku Grecji, pomimo ustępstw poczynionych wobec niej
przez władze w Skopje, np. w postaci zmiany flagi6.
6

Parlament Republiki Macedonii niedługo po ogłoszeniu niepodległości w roku 1991 przyjął flagę
z szesnastopromieniowym żółtym słońcem na czerwonym tle. Wskutek nacisków ze strony ONZ, UE
oraz wspólnoty międzynarodowej dwa lata później Macedonia wycofała się z decyzji w sprawie flagi
i uchwaliła nową zmodyfikowaną jej wersję, której tym razem Grecja nie zakwestionowała. W świa-
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Należy sprecyzować, co w praktyce rozumie się pod pojęciem Macedonia. Znana jest ona jako obszar geograficzny, który rozprzestrzenia się na
terytorium dzisiejszej Republiki Macedonii, czyli tzw. Macedonii Wardarskiej,
ze stolicą w Skopje i z miastami: Ochryd, Bitola, Prilep, Tetovo, Kumanovo, Strumica, Štip, Kruševo. Nazwa „wardarska” pochodzi od głównej rzeki
macedońskiej Wardar, przecinającej Macedonię na dwie części wschodnią
i zachodnią. Natomiast, w podświadomości każdego Macedończyka istnieją
jeszcze dwie inne „Macedonie”: Pirińska (obszar geograficzny w zachodniej
Bułgarii, z głównymi miastami K’ustendil, Blagoevgrad, Sandanski, Petrič)
oraz Egejska (obszar geograficzny w północnej Grecji, z głównymi miastami
Saloniki–Tessaloniki, Lerin–Florina, Voden–Edessa, Kostur–Kastoria, Ber–
–Veria, Ser–Serez, Drama–Drama7. Tereny tych dwóch krain, znajdujących
się w Bułgarii i Grecji, są częściowo zamieszkane przez Macedończyków słowiańskich, autochtonów lub zasymilowanych. Badania nad tożsamością narodową (i etniczną) tych grup bułgarskich i greckich Macedończyków w ostatniej dekadzie i po upadku Jugosławii były szczególnie nasilone, a istnienie
kilku organizacji politycznych i kulturowych zrzeszających Macedończyków
świadczy o wadze problemu dla poszukiwania własnej tożsamości. Jedna
część Macedończyków mieszkająca w północnej Grecji (jak i w Republice
Macedonii) niezwykle aktywnie pielęgnuje antyczny mit historyczny oraz
spuściznę po Aleksandrze Macedońskim.
Macedonię zamieszkiwało 2 022 547 mieszkańców, z tego Macedończyków w 2002 roku było 1 297 981, Albańczyków 509 083, Turków 77 959,
Romów 53 879, Serbów 35 939, Bośniaków 17 018, Wołochów 9 695 i 20 993
pozostałych8. Wyniki spisu świadczą, że Republika Macedonii w takim kształcie demograficznym jest krajem wieloetnicznym i wielowyznaniowym, gdyż
do prawosławnych wspólnot zaliczamy Macedończyków, Serbów, Wołochów
oraz część Romów, natomiast wyznawcami islamu są Albańczycy, Turcy, Bośniacy oraz pozostała część Romów.
Struktura demograficzna Macedonii pozwala traktować to państwo
tylko i wyłącznie jako wieloetniczne. W konstytucji Republiki Macedonii jest
zanotowane, że „wszyscy jej obywatele są równi w swoich prawach i nieza-

7

8

domości Macedończyków pierwotna flaga nadal jednak cieszy się większą popularnością i im bardziej
spór ten się nasila i nie widać końca jego rozwiązania, tym bardziej staje się ona symbolem walki
o utrzymanie tożsamości narodowej i państwowej.
Zostały podane formy nazw macedońskich miast, ale według greckiej pisowni i to łacinką, tak jak są
one podawane w oryginale.
SI macedońskiego urzędu statystycznego, www.stat.gov.mk, inf. z 20 VIII 2012.
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leżnie od płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia narodowego i społecznego,
przekonań politycznych i religijnych, majątku i pozycji społecznej”9 oraz
„mają prawo tworzenia instytucji kulturalnych i artystycznych, naukowych
i innych w celu pielęgnowania i rozwijania swojej tożsamości”10.
Stolicę Macedonii Skopje, według spisu ludności z 2002 roku, zamieszkiwało nieco ponad 500 tys. mieszkańców11, a główne wspólnoty były
tworzone przez Macedończyków (338 358), Albańczyków (103 891), Serbów
(14 298) i Turków (8 595). Parametry te podać należy ze względu na potrzebę
wykazania wieloetnicznego charakteru również największego macedońskiego
miasta, tym bardziej, że większość zabytków w stolicy oraz w całym kraju
wywodzi się z okresu serbskiego panowania na Bałkanach oraz przynależności do Imperium Osmańskiego.
Historia Macedonii jest bardzo trudna do zrozumienia nawet dla specjalistów z tego zakresu. Macedonia była przedmiotem podziałów pomiędzy
krajami sąsiednimi. Każdy chciał ją zdobyć, każdy zaborca pragnął panować
nad jej terytorium. Ogólnie, w świetle kulturowych wpływów – abstrahując
od kolejności zaborców – dzieje Macedonii można podzielić na okresy: grecki, rzymski, serbski, bułgarski, znów serbski, turecki. Takie fazy w ewolucji
pozostawiły znaczące ślady zarówno w zakresie zachowań mentalnościowych
i społecznych, jak również w liczbie różnych zabytków kultury, z którymi
utożsamiali się Macedończycy oraz inne wspólnoty narodowo-etniczne zamieszkujące wraz z nimi teren Macedonii. Najczęściej są one czczone według
modelu przynależności do tej samej wspólnej wiary. Średniowieczne cerkwie
i klasztory budowane przez prawosławnych Serbów są szanowane i odwiedzane zarówno przez nich, jak i przez Macedończyków, a meczety, medresy
i tzw. hany12 dla wyznawców islamu (głównie Albańczyków i Turków, zbudowane za czasów Imperium Osmańskiego) stanowią miejsce szczególnego
kultu.
Republika Serbii (Република Србије, Republic of Serbia) jest krajem, w którym – obok Macedonii – znajduje się najwięcej zabytków kultury

9

10
11
12

Prawo do użycia własnego języka na szczeblu oficjalnym mają wszyscy obywatele. Język macedoński
jest oficjalny na terenie całego kraju, a w tych jednostkach samorządów lokalnych, gdzie liczba określonej mniejszości przekracza 20 proc. ogólnej liczby mieszkańców jednostki, jako drugi język oficjalny
występuje również język tej grupy mniejszościowej (np. albańskiej, tureckiej, serbskiej). Strona internetowa I Sejmu RP, www.libr.sejm.gov.pl [dalej: SI Sejm], inf. z 20 VIII 2012.
Na mocy art. 48 Konstytucji RM: SI Sejmu, inf. z 21 VIII 2012.
SI miasta Skopje, www.skopje.gov.mk, inf. z 20 VIII 2012.
Han (po persku) – gościniec.
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materialnej wywodzących się z rzymsko-bizantyjskiego kręgu kulturowego.
Zamieszkuje w niej nieco ponad 7 120 000 mieszkańców. Dane te nie obejmują liczby mieszkańców okręgu autonomicznego Kosowo i Metochija, gdzie
albańska większość – nie przestrzegając woli innych narodowości zamieszkujących tę krainę – ogłosiła niepodległość w roku 2008. Jednak Kosowo
nie jest uznane przez ONZ jako odrębny byt państwowy, ponieważ według
konstytucji Serbii okręg autonomiczny Kosowo i Metochija (jak ten region
nazywają Serbowie) jest integralną częścią państwa serbskiego. Ten stan został zanotowany nawet w preambule w konstytucji Republiki Serbii13. Stolicą
kraju jest Belgrad, który zamieszkuje około 1 640 000 mieszkańców14. Obok
wspomnianego okręgu Kosowo i Metochija ze stolicą w Prištinie15, w skład
Serbii wchodzi jeszcze okręg autonomiczny Vojvodina ze stolicą Novi Sad,
którą zamieszkuje prawie 2 000 000 mieszkańców. Oficjalnym językiem
jest serbski pisany cyrylicą, a w okręgach autonomicznych języki: albański (w Kosowie), a w Vojvodinie węgierski, chorwacki, słowacki, rumuński
i białoruski. Narodowościami zamieszkującymi Serbię są: Serbowie 83 proc.,
Węgrzy 3,91 proc., Bośniacy 1,82 proc., Romowie 1,44 proc., Chorwaci 0,94
proc., Czarnogórcy 0,92 proc., Albańczycy (bez Kosowa) 0,82 proc., Słowacy
0,79 proc., Rumuni i Wołosi po prawie 0,5 proc. Co zadziwiające, ponad
jeden procent ludności deklarowało się jako Jugosłowianie (1,08 proc.) Na
podstawie ostatniego spisu podział wyznaniowy jest następujący: dominują
prawosławni (prawie 85 proc.), następnie katolicy (5,5 proc.), muzułmanie
(3,2 proc.), protestanci (nieco ponad 1 proc.).

13
14

15

SI miasta Belgrad, www.sllistbeograd.rs, inf. z 25 IX 2012.
Wszystkie dane na podstawie spisu ludności z 2011 roku: SI spisu ludności Serbii, www.media.popis2011.stat.rs, inf. z 20 IX 2012
Na podstawie oszacowań nowych władz albańskich Kosowa, terytorium to zamieszkuje nieco ponad
1 730 000 mieszkańców, z tego 92 proc. Albańczyków, inni to głównie Serbowie, Romowie i Bośniacy.
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3. najstarsze kulturowo-historyczne dziedzictwo Macedonii
– okres prehistoryczny
W Macedonii istnieje – proporcjonalnie do wielkości jej terytorium
– najwięcej prehistorycznych i antycznych zabytków na Bałkanach, które
powstawały od epoki neolitu po czasy wczesnochrześcijańskie. Są to zabytki
kultury, które zostały odnalezione w nowszych czasach za sprawą intensywnych badań archeologicznych, co miało miejsce zaraz po II wojnie światowej
oraz w czasach ostatnich dwóch dekad od chwili uzyskania niepodległości
przez Macedończyków16.
Najstarsze zabytki, które w ostatnich kilkunastu latach zostały odnalezione i zrekonstruowane, świadczące o istnieniu jakiejkolwiek bardziej
zorganizowanej budowlanej formy wspólnotowej, funkcjonują teraz jako
wykopaliska lub muzea. Niektóre z nich zostały odbudowane na podstawie
istniejących dokumentów i szkiców. Jednym z takich muzeów jest Muzeum
w Jeziorze Ochrydzkim – muzeum to znajduje się praktycznie w wodzie
w małej zatoce („Zatoka Kości”) i zostało zrekonstruowane w miejscu, gdzie
odnaleziono osadę, która egzystowała w okresie 1200–700 roku p.n.e., czyli
w epoce późnego brązu oraz wczesnej epoce żelaza. Istnieją dowody, iż za
panowania Rzymu osada ta prawdopodobnie została częściowo zrekonstruowana (w II–III wieku). Jest to unikatowy model podwodnego i zarazem
nadwodnego wykopaliska archeologicznego. Na terenie kompleksu znajduje
się małe muzeum z niewielką wystawą odkrytych artefaktów, w okolicach
mieści się rzymska fortyfikacja wojskowa z późniejszego okresu.
Starożytny Rzym pozostawił na terenie Macedonii wiele zabytków
kultury materialnej i duchowej, Rzymianie bowiem traktowali Macedonię
jako bardzo ważną przestrzeń w drodze do „wschodniego Rzymu”, czyli
Konstantynopola. Po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego w roku 395 i jego
podziale na cesarstwa zachodniorzymskie (które upadło w roku 476) oraz
bizantyńskie Macedonia stała się ważnym terenem dla Bizancjum, aż do jego
całkowitego upadku w roku 1453. Tego typu zabytki kultury nie cieszyły się
jednak u Bizantyjczyków szacunkiem z tego prostego powodu, iż Imperium
Bizantyńskie wówczas – jeśli chodzi o kulturę materialną – stawiało raczej
na budowę świątyń niż na pielęgnowanie lub kontynuację kultu osadnictwa.
Dopiero w roku 1997 w pobliżu wybrzeża przypadkowo odnalezione zostały
16

Dnia 8 IX 1991 roku ogłoszono niepodległość Macedonii na podstawie przeprowadzonego referendum
o odłączeniu się od pozostałej części byłej Jugosławii.
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pozostałości kilku tysięcy podwodnych słupów, prawdopodobnie trzymających kiedyś konstrukcję tej małej osady, teraz znajdującą się kompletnie pod
wodą Jeziora Ochrydzkiego. Powierzchnia osady wynosiła około 8500 m kw.,
słupy znajdowały się na głębokości 3-5 metrów, a mieściło się w niej około
dwudziestu chatek wykonanych głównie z drewna, trzciny oraz gliny. W dzisiejszym kształcie jest ich tylko siedem, położonych na drewnianej platformie, którą podtrzymuje 1200 podwodnych słupów. Muzeum zostało oddane
do użytku w listopadzie 2010 roku i stanowi atrakcję turystyczną zarówno dla
krajowych, jak i dla zagranicznych turystów.
Fotografia 1

Muzeum na Jeziorze Ochrydzkim

Źródło: SI portalu Utrinski Vesnik, www.utrinski.com.mk, inf. z 20 VIII 2012.

Natomiast Kokino jest znaleziskiem archeologicznym z okresu wczesnego brązu (ok. 1800 p.n.e.) o długości 90 oraz szerokości 50 metrów, przedstawiającym budowlę obserwatorium megalitycznego. Zostało odnalezione
również w najnowszych czasach, dokładnie w 2001 roku przez grupę macedońskich i bułgarskich archeologów. Znajduje się około 30 km od miasta
Kumanovo (północna Macedonia, na pograniczu z Serbią), niedaleko miejscowości Staro Nagoričane. Według różnych źródeł Kokino jest czwartym
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z kolei prehistorycznym obserwatorium na świecie17, co zostało uznane nawet
przez NASA18. Analiza wykazała, że obserwatorium powstało na szczycie
górki neowulkanicznej, a skałki zostały utworzone wskutek wycieku lawy.
W opinii archeologów w wyniku erozji doszło w glebie do pęknięć i część
z wystających skał służyła jako wyznaczniki, za pomocą których obserwowano pomiary i cykle podczas ruchu ciał niebieskich, w tym Słońca i Księżyca.
Mierzono zarówno czas, w tym w okresie przesilenia zimowego i letniego, jak
również ich odchylenia. Tylko podczas przesilenia zimowego i letniego – 21
marca oraz 21 września – słońce wschodzi dokładnie na Wschodzie i zachodzi
na Zachodzie. Naturalne wyznaczniki na skałkach megalitycznych w Kokinie
wskazują, iż identyczny wschód Słońca powtarza się co 18,5 lat.
Analizy wykazują możliwość śledzenia przez członków dawnych plemion ruchów ciał niebieskich. Dlatego też sporządzali kalendarze do określania dni, kiedy mają się rozpoczynać niektóre prace, a także w sprawie
obrzędów i rytuałów. Kokino jednak nie było przeznaczone do zamieszkiwania przez ówczesną ludność, choć obecność pewnego rodzaju tronów świadczyłoby, że ten dar natury odgrywał jednak także rolę świątyni.
Fotografia 2
Kokino

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia Kokino”, 2010.
17
18

Zaraz za Abu Simbel w Egipcie, Stonehenge w Anglii oraz Angkor Wat w Kambodży.
NASA (National Aeronautics and Space Administration), czyli Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej – program naukowy oraz agencja, która funkcjonuje jako jednostka Departamentu
Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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Nieopodal obserwatorium Kokino (40 km na wschód, w stronę macedońskiej granicy z Bułgarią), w pobliżu miasta Kratovo znajduje się olbrzymia skała pochodzenia wulkanicznego, składająca się z jaskiń i skalnych
schronisk – Cocev Kamen. Uważa się, że była użytkowana jako obserwatorium z mniejszą liczbą wyznaczników niż w Kokinie oraz jako świątynia już
w czasach prehistorycznych, w neolicie, w epoce brązu i wczesnym antyku,
a potem nawet w czasach rzymskich, aż do późnego średniowiecza około
XV wieku. Co do stwierdzenia, że Cocev Kamen jest także prehistorycznym
obserwatorium megalitycznym, opinie są podzielone, gdyż ostatnio pojawiły
się dowody, że to jednak za daleko idąca teza (uznano ostatecznie, że to
jednak tylko świątynia prehistoryczna), tym bardziej, że dotychczas nie przeprowadzono żadnych badań geologicznych i nie stwierdzono megalitycznego
charakteru skał19. Miasto to jednak cieszy się kultem wśród ludności miejscowej, a także i wśród przybyszów, którzy zbierając kawałki skał o różnej zawartości, wierzą, iż spełnią one ich życzenia. Odwiedzane jest głównie przez
turystów z regionu, ale raczej nie z dalszych okolic, jak to jest w przypadku
Kokino.
Antyczne teatry są główną atrakcją turystyczną z okresu antyku,
drugiego według kolejności okresu po prehistorycznym. Na terenie Macedonii znajdują się aż cztery teatry z tego czasu20, największe w Stobi oraz
w Ochrydzie. Innym również znaczącym teatrem antycznym jest taki obiekt
w Heraklei Lincestis. Zostały zbudowane w tym samym celu, co i w innych
rzymskich środowiskach i prowincjach – do oglądania walk gladiatorów,
spektakli teatralnych lub koncertów chóralnych, a także organizacji różnych
zebrań miejscowej ludności. Wielkość widowni w macedońskich teatrach
antycznych jest prawie wszędzie identyczna, najwięcej widzów mogło się
skupić w Heraklei, można doliczyć się tam 20 rzędów. Ogromną widownię ma również Stobi, gdzie mogło się zebrać aż 7600 widzów, a w teatrze
w Ochrydzie 4500–5000 widzów. Najstarszy teatr jest w Heraklei, następnym
chronologicznie teatr w Ochrydzie (z przełomu późnego okresu hellenistycznego oraz wczesnego rzymskiego, czyli około 30 roku p.n.e.), a najnowszym
teatr w Stobi, pochodzący z końca I i dokończony w I połowie II wieku. We
wszystkich trzech teatrach siedzenia były wykonane z bardzo cennego marmuru, wydobywanego również na terytorium Macedonii. Najbogatsi widzo19

20

Zob. V. Dimitrovska, I. Milevski, Geomorfološki i geoarheološki karakteristiki na Cocev Kamen, „Geografski razgledi”, 2011, t. 44–45, s. 5–19.
W Grecji są trzy teatry rozpoznawalne w świecie archeologii.
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wie i zarazem przedstawiciele środowisk mieli wygrawerowane nazwiska na
swoich siedzeniach, a niektóre z tych siedzeń do dziś mają dziury w środku,
co według archeologów oznaczało, że byli oni w ten sposób chronieni od
pozostałych widzów. Trybuny w Stobi są podzielone na dwie platformy po
17 rzędów, w Ochrydzie zaś widownia nie jest podzielona, a liczba rzędów
wynosi nawet po renowacji tego zabytku 12 rzędów.
Ostatnim, czwartym teatrem jest obiekt w Skupi, w wykopalisku
znajdującym się nieopodal stolicy Skopje. Powstał w I–II wieku. Jednak
w tej chwili nie odgrywa takiej roli turystycznej, jaką posiadają teatry w Stobi i w Ochrydzie, które, po odnowieniu pod koniec lat dziewięćdziesiątych
XX wieku oraz na początku XXI stulecia, nadal są w użyciu i niemal przez
cały sezon turystyczny odbywają się tam liczne koncerty lub przedstawienia
teatralne wykonawców z całego świata. Teatry te są zabytkami kategorii najbardziej reprezentatywnej dla okresu antyku.
Heraklea Lincestis jest znaleziskiem archeologicznym nieopodal Bitoli, w południowo-zachodniej Macedonii w pobliżu Jeziora Prespańskiego
– drugiego największego jeziora naturalnego w Macedonii. Powstała w IV
wieku p.n.e. za sprawą Filipa II i miała wielkie strategiczne znaczenie dla jego
armii oraz późniejszych wojsk stacjonujących w Macedonii lub przejeżdżających przez nią, gdyż znajdowała się przy samej trasie Via Egnatia, jednej
z najbardziej fascynujących dróg na świecie o długości 1120 km, łączącej
Rzym z Konstantynopolem. Heraklea21 zaś cieszy się niezwykłym bogactwem materialnym, mimo iż jest o wiele mniejszą osadą niż Stobi. Ważne dla
tego wykopaliska jest umieszczenie w obrębie osady, oprócz wspomnianego
już teatru, łaźni termalnej oraz sądu. Bazyliki są bardzo bogato wyposażone
w piękne kolumny oraz posadzki w kształcie mozaiki, które są bardzo dobrze
zachowane. Heraklea była ważnym miejscem również dla spadkobierców
Rzymian, czyli Bizantyjczyków. Od IV–VI wieku służyła (szczególnie Wielka Bazylika) za świątynię oraz siedzibę biskupów, natomiast macedońskie
źródła informują, że po przybyciu Słowian w VI–VII wieku została w dużej
mierze zniszczona. Pierwsze prace archeologiczne w czasach nowożytnych
sięgają połowy lat trzydziestych XX wieku podczas panowania nad tą częścią
Macedonii serbskiej rodziny Karađorđeviciów, a bardziej obszerne badania

21

Przekazy stanowią, że pierwszy raz o Heraklei wspomniał w filipikach Demostenes.
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nastąpiły w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych tego samego wieku,
za czasów istnienia SFR Jugosławii22.
Stary Akwedukt koło Skopje o długości 386 metrów, mający 55
łuków, jest perłą wśród antycznych (i nie tylko) macedońskich zabytków.
Zbudowany stosunkowo późno, w połowie VI wieku za czasów wczesnego
Bizancjum stanowi przykład „przejściowego monumentu”, ponieważ trudno
jest go czasowo zlokalizować i zakwalifikować do bizantyjskiej lub osmańskiej spuścizny kulturowej. Istnieją przesłanki, że powstał o wiele później,
tj. za czasów Imperium Osmańskiego na Bałkanach (od 1371 do 1912 roku).
Autorzy jednej z tez twierdzą, że fundamenty akweduktu zostały zbudowane
za czasów panowania bizantyńskiego władcy Justyniana I, rodem z miasteczka Taor znajdującego się niedaleko Skopje. Justynian I panował w Bizancjum
w latach 527–565. Jednak jest to teza ryzykowna, bowiem główne dowody
w sprawie założenia tego gigantycznego akweduktu świadczą o technologii
budowy, która w czasach wczesnochrześcijańskich po prostu nie miała racji
bytu. Stąd najbardziej realne jest przypisanie budowy tego zabytku tureckim
władcom z roku 1514, gdyż wówczas postawili na wielki rozkwit Skopje,
które widzieli jako stolicę środkowych Bałkanów, znajdującą się w pół drogi
między Rzymem a Konstantynopolem.
Akwedukt miał dostarczać duże ilości wody budowniczym Turkom,
potrzebnej właśnie do realizacji wspomnianego projektu odbudowy dawnej
renomy Skupi/Skopje. Akwedukt w pierwszej wersji budowy miał zawierać
aż około 200 arkad (łuków), choć dzisiejsze źródła opierające się na bardziej
wiarygodnych badaniach z lat sześćdziesiątych XX wieku wskazują na istnienie 55 arkad (łuków). Dziś widać wszystkie arkady (łuki). Stanowią one
również wielką atrakcję turystyczną, a pod niektórymi z nich odbywają się
koncerty, wernisaże oraz promocje książek. Niewielka ich część ucierpiała
podczas trzęsienia ziemi, które nawiedziło Skopje w 1963 roku23, jednak niedługo potem zostały odbudowane.
Droga Via Egnatia przebiegała między innymi przez Macedonię
(także Ilirię i Trację), a Heraklea i Ochryd były jej kluczowymi przydrożnymi punktami, najpierw dla wojsk rzymskich, a potem również dla bizantyjskich. W czasach późniejszych pełniła rolę handlowo-społeczną, służyła
bowiem kupcom z różnych regionów tego obszaru geograficznego (Grekom,
22

23

Druga Jugosławia, utworzona w czasie II wojny światowej 29 XI 1943 roku, rozpadła się w latach
1991–1992.
Zginęło wówczas (26 VII 1963 rok) ponad 1000 osób.
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Żydom, Turkom, Wenecjanom, Rzymianom, Egipcjanom), którzy za sprawą
Via Egnatii szybciej dostawali się w odleglejsze zakątki Bałkanów i Europy.
Przebiegała z Rzymu przez Taranto i Brindisi (Włochy), następnie od nowa
zaczynała swój przebieg z miasta Durrës znajdującego się nad Adriatykiem
w Albanii, przez pogranicze albańsko-macedońskie, po Lichnidos (dzisiejszy
Ochryd) i wspomnianą Herakleę w Macedonii. Następnie kontynuowała swój
bieg przez Pellę, Saloniki i Filippi (Grecja), aż do Konstantynopola.
Stobi jest faktycznie prawdziwą „macedońską perłą” z pogranicza antyku i chrześcijaństwa, choć główny rozkwit i niezwykle ważne strategiczne
znaczenie Stobi przypadło na czasy wczesnego chrześcijaństwa (II–VI wieku).
Znajdujące się w świetnym położeniu, wzdłuż największej macedońskiej rzeki
Wardar w dolnej i centralnej części kraju, 50 km od granicy państwowej z Grecją, obok autostrady łączącej Grecję z Serbią, Stobi stanowi wielką atrakcję
turystyczną zarówno dla Macedończyków i mieszkańców okolicznych krajów,
jak również dla przybyszów z odległych zakątków Europy (Niemców, Austriaków, Czechów, Węgrów, Polaków). Jadąc na przykład na wakacje w stronę
Grecji lub Turcji, każdy turysta łatwo i nie zbaczając z głównej drogi, jest
w stanie odwiedzić tę historycznie niezwykle ważną osadę.
Historia powstawania Stobi jest bardzo interesująca. Pierwszy raz jako
osada wspominana jest w księgach wielkiego rzymskiego historyka tego czasu
Tytusa Liwiusza (59 p.n.e. – 17 n.e.), natomiast jej wielką budowę rozpoczęto
w II wieku. Stobi stało się największym miastem północnej części rzymskiej
prowincji Macedonii, a następnie stolicą bardzo ważnej rzymskiej prowincji
Secundy. Było wielkim i znaczącym centrum militarnym, handlowym, administracyjnym i religijnym. Jego położenie sprawiało, iż Rzymianie wkładali
ogromne środki w jego rozwój – budowano luksusowe bazyliki, domy, rynki,
łaźnie, nawet kasyno, sąd, a także więzienie. Jednym słowem Stobi było po
prostu swoistym oppidium civium Romanorum24 i jako jedno z pierwszych
uzyskało status municipium25. W VI wieku Stobi zostało częściowo zrujnowane przez przybyłe z daleka plemiona (Awarów, Słowian), niedługo zatem
zostało całkowicie wyludnione.
Koncepcja budowania miasta Stobi była oparta na następującym porządku: najpierw zbudowano wspomniany teatr antyczny, następnie mury
fortyfikacyjne oraz Porta Sacra, potem wodociąg, synagogę, dom Casa Ro24
25

Obywatele rzymskiego miasta.
Gmina, później status ten otrzymywały wszystkie rzymskie miasta.
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mana26, ulice oraz części bazyliki miejskiej. Największą bazylikę episkopalną zbudowano zaś później, w IV wieku, i jest ona uznawana za najstarszą
chrześcijańską świątynię na terenie Macedonii. Następnie zostały zbudowane
Dom Psalmów (nazywany Domem Polycharmosa), Wielka łaźnia oraz piękny Dom rodziny Peristeri (w zasadzie był to wielki kompleks mieszkaniowy
dla całej wielkiej rodziny rządzącej tym regionem na przełomie IV i V wieku).
W pobliżu Domu Polycharmosa znajduje się najbardziej specyficzna budowla
sakralna na całych południowych Bałkanach, tzw. Synagoga Bazylika. Jest to
budowla, która prawdopodobnie powstała za sprawą rzeźbiarza Polycharmosa. Znaczących obiektów w Stobi jest 25, z tego aż pięć bazylik.
Do przytoczonych informacji dodać należy również niedawne odnalezienie na terenie wykopaliska monet z VI wieku. Dokonała tego grupa młodych archeologów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady27. To dowód,
iż macedońska ziemia nadal ukrywa niezliczoną liczbę artefaktów, które na jej
dzieje oraz dziedzictwo kulturowe rzucają zawsze nowe światło. Stobi, mimo
iż jest to stosunkowo najmłodsze wykopalisko z dotychczas wymienionych
(i antycznych, i wczesnochrześcijańskich), cieszy się największą popularnością wśród turystów i naukowców, ponieważ nadal istnieją w nim obiekty,
które nie są zbadane, a i wielkość całego terenu wykopalisk robi imponujące
wrażenie.

26
27

Rzymski dom.
SI portalu Nowa Makedonija, www.nowamakedonija.com.mk, inf. z 23 VIII 2012.
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Fotografia 3

Stobi – Dom Peristeri

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia Stobi – Dom Peristeri”, 2010.

4. Bizancjum na Bałkanach – przykład Macedonii i Serbii
Okres bizantyjski w Macedonii i Serbii był czasem wielkich zmian
– demograficznych, kulturowych, zwyczajowych. Wstrząs, którego zaznał
południowy wschód Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego oraz wskutek
wielkiej Wędrówki Ludów (Słowian, Awarów) na Bałkanach, pozostawił niezatarte ślady na długi czas. Zniszczone i opustoszałe osady, ciągłe konflikty
i walki o terytoria, duże migracje ludności wewnątrz Półwyspu Bałkańskiego
oraz z Azji Mniejszej na te tereny mocno przyczyniły się do zmiany całkowitej struktury zarówno ludnościowej, jak i architektonicznej. Sztuka również
podlegała modyfikacjom. Słowianie, nowo przybyli mieszkańcy Bałkanów,
starali się uchronić zastane przez nich budowle przed najeźdźcami z północno-wschodnich krain Europy28, ale też tworzyli nowe budowle.
Jednak Słowianie przywozili do Europy Południowo-Wschodniej model kultury oparty na tradycjach pogańskich, widoczny do dziś w niektórych
obrzędach i rytuałach ludowych. Natomiast architektura i sztuka pozostały
28

Głównie za sprawą mieszkańców terytoriów ówczesnej Macedonii i Grecji.
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jednak poza zasięgiem tego wielkiego wstrząsu cywilizacyjnego. Słowianie szybko się zorientowali w sytuacji i pragnęli dotrzeć jak najbardziej na
południe Europy; część z nich w okolicach dzisiejszych Salonik ruszyła na
wschód, czyli w stronę Konstantynopola, a druga wielka grupa przeszła jeszcze bardziej na południe, w stronę Aten, Peloponezu i Krety. Na tej największej wyspie śródziemnomorskiej można spotkać różne artefakty świadczące
o istnieniu słowiańskiej kultury materialnej i duchowej. Ówczesne bizantyjskie władze stanowczo walczyły o utrzymanie już mocno naruszonego przez
najeźdźców dziedzictwa kulturowego i postanowiły przywrócić dawny blask
Cesarstwu Wschodniorzymskiemu. Ten proces nazywany jest rehellenizacją.
Dochodzimy właśnie do kluczowej absurdalnej argumentacji, że niektóre elementy antycznego i hellenistycznego dziedzictwa kulturowego były
widoczne w północnych częściach Bałkanów, a słowiańskie na południu. Jest
to obraz, który w dużej mierze jest aktualny, mimo iż ład geostrategiczny
i przede wszystkim polityczny na tym obszarze zmieniał się kilkanaście razy.
Do tej mieszanki bizantyjsko-orientalnej w nieco późniejszym okresie przyczyniły się najazdy ludności, zupełnie odmiennej od chrześcijańskiej cywilizacji, będącej pod wielkim wpływem kultury arabskiej – islamskiej.
Po tych silnych zaburzeniach demograficznych i wielkich migracjach
życie mieszczańskie na terytorium Macedonii, Serbii i Bułgarii w pierwszych
stuleciach epoki bizantyjskiej prawie całkowicie zamarło. Bardziej znaczące
ożywienie w życiu społeczno-ekonomicznym Półwyspu Bałkańskiego dokonało się dopiero po 843 roku, gdy doszło do rozkwitu społecznego i kulturowego, także w sztuce i budownictwie. Pierwsze oznaki nowej kultury materialnej są widoczne właśnie na przełomie IX i X wieku, kiedy to w Ochrydzie
rozpoczęła działalność wielka szkoła literacka, dzięki najlepszym i najbardziej wyróżniającym się uczniom świętych braci Cyryla i Metodego – św.
Klemensa i św. Nauma. Powstał unikatowy model kultury bizantyjsko-słowiańskiej, z połączenia dwóch kultur, które od VI–IX wieku głównie się ze
sobą konfrontowały, a od tej chwili zaczęły żyć w symbiozie.
Mimo upadków i wzlotów czasy Bizancjum były „złotym wiekiem”
w zakresie budownictwa sakralnego w chrześcijaństwie. Owszem, nie wolno
się ograniczać tylko do tego stylu. Architektura miejska w czasach bizantyjskich uzyskała również nowe formy i jest kontynuacją tradycji rzymskiej
z elementami nowszych form, przejętych z Bliskiego Wschodu oraz odnowionych wschodnich tradycji hellenistyczno-śródziemnomorskich. Twórczość duchowa w tym kierunku wskazywała na zwycięstwo chrześcijaństwa,
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dlatego też w sztuce wiara staje się jedyną nadzieją w procesie odbudowywania zatraconej ludzkiej godności. Sprawiła, że nawet na najzwyklejszych
budowlach sakralnych były widoczne zdobienia zarówno fasad i podłóg, jak
również przedmiotów rzemieślniczych oraz fortyfikacji wznoszonych ku czci
władców średniowiecznych.
Natomiast domy rodzinne coraz częściej stawały się wizytówką konkretnego rodu. Miało to na celu pokazanie prestiżu społecznego lub duchowego, a początki tego widzieliśmy chociażby na przykładzie domu rodziny Peristeri w Stobi. W okresie Bizancjum tendencje te – okresu późnorzymskiego
i wczesnobizantyjskiego – stały się prawie regułą. Podkreślić należy, że pod
pojęciem „panowanie Bizancjum” nie wolno utożsamiać typowo bizantyjskiej
dominacji nad terytorium Macedonii za sprawą greckiej hegemonii płynącej
z Konstantynopola (i to przez cały okres, czyli od 395 do 1453 roku), lecz
także wpływy innych ówczesnych krain wchodzących w skład tego państwa,
np. Bułgaria lub Serbia. Ich panowanie nad Macedonią nie doprowadziło do
większych zmian w zakresie kreowania innych koncepcji architektonicznych,
mimo, iż swoje unikatowe rozwiązania oba państwa wprowadzały z dużym
zaangażowaniem. Za mocny był wpływ sztuki bizantyjskiej, aby Serbowie
i Bułgarzy w krótkim czasie swojego panowania mogli stworzyć własne kierunki architektoniczne; wypracowali jedynie style (raški, wardarski i częściowo morawski). Można więc z pewnością mówić tylko o zachowaniu
oraz kontynuacji jednej i tej samej koncepcji, która swój koniec miała wraz
z upadkiem Konstantynopola w 1453 roku.
Badacze Bizancjum rozróżniają trzy etapy wpływów architektonicznych: wczesnobizantyjski (330–843), średniobizantyjski (843–1204) oraz
późnobizantyjski (1204–1453). Każdy z tych okresów w Macedonii, Serbii
i Bułgarii pozostawił zabytki – świątynie lub twierdze. W ten sposób najwyraźniej odzwierciedla się orientalno-słowiański charakter unikatowej kultury
tych ziem. Na tym stosunkowo małym obszarze przez kilka stuleci w średniowieczu tworzyły się „początki kultury i sztuki na pograniczu”. Według
historyków sztuki pierwszy okres, który zamknął się zakończeniem walk ikonoklastycznych29, jest kontynuacją tradycji rzymskiej. Natomiast drugi jest
29

Walki ikonoklastyczne polegały na konfliktach między zwolennikami (ikonodulami) a przeciwnikami
(ikonoklastami) sprawowania kultu ikon. W konsekwencji II Sobór Nicejski w roku 787 potępił ikonoklazm i ostatecznie skończył się w 843 roku. Zwycięstwo czczenia świętych obrazów zostało uznane
przez prawosławnych za wielki triumf, który według terminologii prawosławnej znany jest jako triumf
ortodoksji. Od tego czasu ikony zaczęto wieszać już nie tylko w kościołach, ale również na bramach
miast, w domach, nieść na czele wojsk i podczas wielu uroczystości. Kult ikon coraz bardziej się
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okresem wielkiego rozkwitu, czyli renesansu w sztuce bizantyjskiej. Skończył
się wraz z wejściem do Konstantynopola krzyżowców w 1204 roku. W połowie okresu średniobizantyjskiego doszło do Wielkiej Schizmy (1054 rok),
czyli rozpadu chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie. Trzeci okres były
odnowieniem potęgi Cesarstwa Bizantyjskiego, połączonej z próbami ponownego opanowania Bizancjum, tym razem przez Turków, które zakończyły się
upadkiem miasta w 1453 roku.
Omawiając dorobek architektoniczny i artystyczny, główny nacisk należy położyć na drugi i trzeci okres, choć ogólnie etap pierwszy również dostarczył monumentalnych zabytków kultury materialnej. Największy rozkwit
kulturowy z okresu średniobizantyjskiego sięgał czasu od połowy IX wieku
i do 1018 roku i skończył się w Macedonii wraz z upadkiem cesarstwa Samuiła30. Jego oddziały zostały krwawo pokonane przez Bizantyjczyków w roku
1014 w bitwie pod górą Belasica. Wówczas to 14 tys. macedońskich żołnierzy wziętych do niewoli zostało oślepionych przez oddziały bizantyjskie
Bazyla II. Car Samuił cudem uniknął śmierci dzięki pomocy syna Gabriela
Radomira i uciekł do swojej siedziby w Prespie. Zmarł w swojej rezydencji
na wyspie św. Ahila, znajdującej się na środku Jeziora Prespańskiego, z rozpaczy i wstrząsu, którego doznał na widok swoich pokonanych, oślepionych
i poniżonych żołnierzy powracających do władcy. Niezwykle atrakcyjnymi
i interesującymi dla turystów zabytkami powstałymi ku czci tego wielkiego
wodza były: imponująca twierdza Samuiła na szczycie wzgórza w centralnej
części Ochrydu, cerkiew na wspomnianej wyspie św. Ahila, a także liczne po-

30

rozwijał, a ikona stała się symbolem opiekuńczym, przez co zaistniała w życiu duchowym każdego
chrześcijanina.
Samuił był z pochodzenia Ormianinem, przedstawicielem rodu Komitopułów. Zanim utworzył swoje
cesarstwo, zajmował wysokie stanowiska w ówczesnej armii pierwszego Cesarstwa Bułgarskiego, na
czele którego stał bułgarski car Borys II. W roku 971 on i jego brat Roman zostali wzięci do niewoli
przez Bizantyjczyków i sprowadzeni do Konstantynopola, a państwo bułgarskie zostało przyłączone
do Bizancjum. Wtedy Samuił uciekł na zachód Macedonii, w Ochrydzie i nad Jeziorem Prespańskim
zbudował rezydencje i świątynie, od 976 roku zaczął zdobywać sąsiednie terytoria. Jeszcze bardziej
na zachód doszedł aż do Dubrownika, czyli nad Adriatyk, na północ granice jego cesarstwa sięgały
w głąb Serbii, do późniejszej jej stolicy Raški. Podczas kilku bitew pokonał oddziały bizantyjskie
i oparł granice swojego państwa aż na Peloponezie. Historycy, przede wszystkim bułgarscy i macedońscy, polemizują nad temat przynależności cara Samuiła – Bułgar czy Macedończyk. Istnieje wiele
różnych tez i teorii, a także wiele źródeł zarówno macedońskich i bułgarskich, jak również serbskich,
które nie rozstrzygają tego sporu, a opinie badaczy na ten temat są podzielone. Car Samuił panował
nad terytorium ówczesnej geograficznej krainy Macedonia, zamieszkanej głównie przez Słowian, choć
bizantyjskie średniowieczne źródła określały to cesarstwo tylko i wyłącznie jako bułgarskie, z prostej
przyczyny – ponieważ dotychczas wszystko, co było i jest związane z Macedonią, miało charakter tylko
i wyłącznie grecki. Często nawet odróżniali Bułgarów od Słowian pod względem narodowości, więc
dlatego i wojska, i cesarstwo Samuiła, według nich, mogły być tylko i wyłącznie „bułgarskie”.
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mniki z wizerunkiem cara Samuiła, przede wszystkim najnowszy znajdujący
się na centralnym placu w Skopje, zaraz obok wielkiej fontanny z wysoką
kolumną, na której szczycie znajduje się Aleksander Macedoński siedzący
na koniu Bucefale.
Podczas „panowania Bizancjum” Słowianie starali się kilkakrotnie
przerwać jego dominację, tworząc własne państwa, między innymi państwo
cara Samuiła. Należy jednak podkreślić, że jeszcze wcześniej (852–889), za
czasów panowania bułgarskiego władcy Borysa Michaiła, zostały położone
fundamenty kultury słowiańskiej zarówno materialnej, jak i duchowej. W tym
właśnie okresie święci bracia Cyryl i Metody dokonali przełomu w kulturze piśmienniczej w tej części Bałkanów, tworząc piśmiennictwo staro-cerkiewno-słowiańskie, które w następnych stuleciach dało język wszystkim
Słowianom. Od tego czasu panująca greka powoli ustąpiła miejsca różnym
redakcjom języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, między innymi głównie za
sprawą pojawienia się sławnej ochrydzkiej szkoły literackiej, na której czele
stali święci Klemens i Naum, usilnie propagujący słowiański alfabet i pismo
swoich sławnych braci nauczycieli.
Po upadku cesarstwa Samuiła (1018 roku), w latach 1040 oraz 1072,
Słowianie z ówczesnej Macedonii zorganizowali powstania przeciwko administracji bizantyjskiej. Pomimo, iż nie przyczyniły się do utworzenia słowiańskiego państwa, to pokazały jednak siłę i potencjał duchowo-materialny,
który miał się przeciwstawić Konstantynopolowi31. Majątek, pozostający na
terenie Macedonii, jak dziedzictwo kulturowe z poprzednich epok, były unicestwiane przez krzyżowców przejeżdżających przez jej terytorium w drodze
do Konstantynopola, który został przez nich zdobyty w 1204 roku. Z tego
powodu w odniesieniu do architektury i sztuki nie można mówić o zachowaniu jakiejkolwiek tradycji postrzymskiej czy posthellenistycznej, bowiem
powstawały coraz mocniejsze przesłanki do wytworzenia rodzimej kultury
słowiańsko-bizantyjskiej. Taka mieszanka doprowadziła do stanu, w którym
kilka najbardziej znaczących świątyń na Bałkanach z tego okresu, czyli od
połowy IX do połowy XI wieku, znajduje się na terytorium Macedonii.
W Cerkwi prawosławnej najważniejsze są trzy elementy stanowiące
jedną całość, są to: wnętrze cerkwi, gdzie wierni uczestniczą w nabożeństwach; liturgia, która stanowi podstawę do wspólnego odprawiania obrzędów
przez duchownych i wiernych; freskożywopis. Zewnętrzny wygląd cerkwi
31

Pod koniec XI wieku w większej części Macedonii panował jeden z wówczas nielicznych słowiańskich
władców Dobromir Hrs. Jednak nie cieszył się wielkim uznaniem.
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jest raczej sprawą drugorzędną, choć większość turystów zwiedzających cerkwie po raz pierwszy zachwyca się głównie właśnie ich fasadą zewnętrzną.
Ona jest zaś budowana z kamieni, cegły i tynku. Technika tego typu była już
stosowana także wcześniej. Wyróżniamy trzy style budowania cerkwi.
1. Na planie bazylikalnym (jednonawowym) – najstarszy styl, który przedstawia mieszaną kompozycję opartą na połączeniu w obiektach sakralnych chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu (do IX/X wieku). Styl ten
charakteryzuje podłużny kształt wnętrza cerkwi z perspektywy naosu;
praktycznie nie ma precyzyjnie określonej granicy między naosem a narteksem.
2. Na planie konchy (konchalne, trójkonchalne, wielokonchalne) – jeden
z najładniejszych stylów w okresie rozwoju kultury bizantyjskiej (X–XIII
wiek). Styl ten charakteryzuje się ładnymi zaokrągleniami32 widocznymi
z zewnątrz.
3. Na planie krzyża wpisanego – typ budowania cerkwi szczególnie rozwijany w wiekach XIII–XIV. To budowa cerkwi prawosławnej o kształcie
prostokąta.
rysunek 1
Style budowania cerkwi

Legenda:
* po lewej na planie bazylikalnym (jednonawowym), w środku na planie konchy,
a po prawej na planie krzyża wpisanego.
Źródło: A. Serafimova, Slikarski visovi – remek dela vo Makedonija (XI–XIV vek), Skopje
2003, passim.
32

Koncha – łac. concha, gr. konche – muszla. Pojęcie to w fasadach cerkwi symbolizować ma zaokrąglenia właśnie na kształt muszli.
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Pomieszczenia wewnątrz cerkwi składają się z trzech głównych części: ołtarzy, naos i narteks. Naos (nawa) jest pomieszczeniem środkowym
dzielącym ołtarz od narteksu i zarazem miejscem, gdzie wierni w największej ilości wypełniają przestrzeń. Natomiast narteks stanowi pomieszczenie
pierwsze od wejścia, które w cerkwiach regularnie znajduje się po stronie
zachodniej, logiczne jest więc, że ołtarz zajmuje wschodnią stronę cerkwi
prawosławnej. Dodatkowo może powstać także pomieszczenie, które nazywa się egzonarteksem, znajdujące się przed wejściem głównym i z różnych
przyczyn bywało dobudowywane do podstawowej konstrukcji cerkwi.
Ołtarz w Cerkwi prawosławnej także składa się z trzech części:
a) główne pomieszczenie ołtarzowe; b) diakonikon; c) pomieszczenie do
przygotowania proskomidii. Za ołtarzem znajduje się prezbiterium (pomieszczenie przeznaczone tylko dla duchownych); przegroda ołtarzowa zaś dzieli ołtarz od naosu, który składa się z: a) transeptu, b) traweja (część nawy
bocznej). Nad ołtarzem i naosem znajdują się kopuły, pod którymi z reguły
widnieją freski z wizerunkiem Bogurodzicy (nad ołtarzem) oraz Chrystusa
Pantokratora (nad naosem).
Odróżnia się dwa rodzime style w budownictwie sakralnym tego czasu, które powstawały w Macedonii i Serbii pod wielkim wpływem dorobku
architektonicznego cywilizacji rzymskiej, a szczególnie bizantyjskiej. Są to:
1) styl raški, którego nazwa wywodzi się od dawnego serbskiego państwa Raška (Рашка); 2) styl wardarski, od wspomnianej rzeki Wardar w Macedonii.
Pierwszy trwał od lat siedemdziesiątych XII wieku do końca XIII stulecia,
a drugi od końca XIII do końca XIV wieku, czyli do czasu rozpoczęcia rządów osmańskich na terytorium Macedonii i Serbii33.
Styl raški zawiera kompozycję opartą na konstrukcji jednonawowej
cerkwi, z jedną kopułą, od zachodniej strony dobudowaną werandą. Pomieszczenie to, jak i sama fasada świadczą, że ten styl był pod wyraźnym wpływem
mistrzów znad Morza Adriatyckiego, z jego południowych części (Czarnogóry i Dubrovnika), kontrolowanych wówczas przez ród Nemanjiciów. Najważniejsze i najlepsze zabytki budowane w tym stylu mieszczą się w centralnej
i południowo-zachodniej Serbii. Styl wardarski jest widoczny w świątyniach
prawosławnych w Kosowie i Metochii oraz w Macedonii. Wywodził się bezpośrednio z wielkiego dorobku bizantyjskiego renesansu dynastii Paleologów
i w Serbii nazywa się go również stylem serbsko-bizantyjskim. Są jednak
33

Pod koniec XIV wieku na jakiś czas wyodrębnił się tzw. styl morawski, widoczny w cerkwiach, które
powstawały wzdłuż centralnej serbskiej rzeki Morawy (Морава).
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także ważne świątynie, które zostały zbudowane w okresie wardarskim, ale
jednak są oparte na stylu raškim, np. Dečani. Najważniejszymi zabytkami
pierwszego stylu są: Studenica, Žiča, Banjska i Djurdjevi stupovi; natomiast
drugiego – Gračanica, Ljeviška, trzy z czterech cerkwi w patriarchacie w Peci
(Serbia) oraz św. Georgiego, św. Gabriela z Lesnova (Macedonia). Styl raški
charakteryzował się konstrukcją fundamentów na planie krzyża wpisanego,
zazwyczaj z pięcioma kopułami, choć mogło ich być mniej. Kolejna różnica
była związana z freskożywopisem. W stylu raškim znajdujemy oryginalne
dzieła freskomalarskie, natomiast w wardarskim są one pod wyraźnym wpływem dorobku bizantyjskiego.
Najstarszą cerkwią w Macedonii z typem krzyża wpisanego z jedną
kopułą jest Cerkiew p.w. św. Piętnastu Męczenników Tyberiopolskich w Strumicy, z końca IX/początku X wieku. Powstała prawdopodobnie w tym okresie, gdyż na takim samym planie zostały wówczas również zbudowane dwie
bardzo znaczące cerkwie bizantyjskie: w kompleksie klasztornym Mirilayon
w Konstantynopolu nad Morzem Marmurowym (teraz mieści się tam meczet
Bodrum, według niektórych źródeł zbudowany w VII wieku) oraz północna
cerkiew w klasztorze Konstantyna Lippsa z 907 roku.
Dwie inne najstarsze cerkwie znajdują się nad Jeziorem Ochrydzkim
na przeciwnych jego krańcach (dzieli je odległość 28 km). Obie zbudowane
są na planie trójkonchy (trikonchos, czyli z trzema zaokrągleniami od strony
wschodniej) i mają kilka kopuł. Są to cerkiew św. Pantelejmona na Plaošniku z 893 roku – popularna i znana jako Cerkiew p.w. św. Klemensa34, tam
bowiem leży część relikwii św. Klemensa z Ochrydu oraz Cerkiew p.w. św.
Nauma z Ochrydu z 900/905 roku, zbudowana ku czci najbliższego współpracownika Klemensa. Znajduje się w niej ciało św. Nauma Cudotwórcy35.

34

35

Św. Klemens (po macedońsku Kliment) – jeden z najbardziej znaczących uczniów Cyryla i Metodego,
cieszący się wielkim uznaniem wśród południowych Słowian. Jego relikwie znajdują się w różnych
częściach świata prawosławnego (w Ochrydzie, niedaleko Salonik, w Moskwie, w Sofii). Właśnie,
aby swoją „obecnością” świecił wiedzą, mądrością i uznaniem wśród wiernych. Jego relikwie ludność
miejscowa oraz turyści mogą zobaczyć dwa razy w roku, w dniu jego narodzin 8 grudnia oraz śmierci
9 sierpnia. Oba święta są niezwykle godnie obchodzone przez mieszkańców Ochrydu, procesja z relikwiami przechodzi przez miasto i stanowi to wielką atrakcję turystyczną i duchową. Św. Klemens jest
także patronem Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej, jego kult można by było porównać do kultu św.
Wojciecha w Gnieźnie.
Co do cerkwi św. Nauma, to legenda głosi, że gdy przyłoży się lewe ucho oraz prawą rękę do jego
grobu, to można usłyszeć bicie serca świętego, co u turystów, szczególnie ludzi chorych, wzbudza
wielkie zainteresowanie. Żywoty Klemensa i Nauma opisują tego drugiego jako człowieka niezwykle
dobrego, który często pomagał chorym, dawał datki biednym oraz udzielał pomocy bezdomnym.
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Świątynia p.w. św. Pantelejmona (Klemensa) sprawowała funkcję
pierwszej nieformalnej uczelni słowiańskiej, którą założyli Klemens i Naum.
Ten stan trwał do końca XIV wieku i na początku XV wieku, gdy wskutek
rozpoczęcia nowej, odmiennej kultury i cywilizacji na Bałkanach, jakim było
Imperium Osmańskie, ten zabytek sakralny został przez Turków przebudowany w meczet (znany jako Imaret). Było tak aż do roku 2001, gdy ówczesne
władze macedońskie postanowiły rozebrać konstrukcję meczetu, a na nienaruszonych fundamentach dawnej cerkwi odbudować starą cerkiew św. Klemensa według zachowanych szkiców, utrzymując jednocześnie identyczny układ
pomieszczeń, jak za czasów św. Klemensa. Nawet grób świętego nadal jest
położony w miejscu opisanym przez abp. Ochrydu Teofilakta w Żywocie św.
Klemensa jako wybranym „według własnej woli samego świętego”.
Grobowce w narteksach w cerkwiach bizantyjskich są praktyką szeroko rozpowszechnioną we wszystkich epokach. Była ona szczególnie nasilona
za czasów panowania Komnenów (od ok. 1060 do 1463 roku). Grób św. Klemensa pierwotnie też znajdował się w narteksie, ale podczas renowacji w roku
2001 znalazł się w bocznej części naosu, co sprawia, że podczas liturgii jest
„obecny” wraz z wiernymi36. Odkryte relikwie zaś często znajdują się przy
ołtarzach, ponieważ nie pełnią one roli grobowca. Fasada Cerkwi p.w. św.
Pantelejmona w Ochrydzie została zbudowana prawie identycznie do Cerkwi
p.w. św. Pantelejmona w Skopje na wzgórzu Nerezi, mimo, iż dzieli ich powstanie prawie 200 lat. Zbudowane są z kamieni i cegły, w dolnych partiach
fasady w obu cerkwiach są widoczne cztery warstwy nałożonych poziomo
cegieł.

36

Jak wskazaliśmy, św. Klemens jeszcze za życia zażyczył sobie, aby jego grób znajdował się w pomieszczeniu zwanym pronaos, inaczej nazywa się on małym naosem.
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Fotografia 4
Cerkiew p.w. św. Pantelejmona (Klemensa) na Plaošniku

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia Cerkwi św. Pantelejmona”, 2011.

W Cerkwi p.w. św. Zofii widzimy zaś kompozycję mieszaną. Budowana była prawdopodobnie na przełomie X/XI wieku, a ostatecznie ukończył ją
arcybiskup Ochrydu Leon, rodem z Konstantynopola, bezpośrednio w latach
Wielkiej Schizmy (panował w okresie 1035–1056). Odgrywała ona rolę katedry (sobornej cerkwi według terminologii prawosławnej). Zbudowana została
na planie bazylikalnym (jednonawowym), z jedną kopułą i w kształcie litery
„T”, z balkonami typowymi dla zachodnich stylów. O wymiarach 40 x 22
metrów jest największą cerkwią w Ochrydzie. Położona jest niedaleko brzegu
jeziora, co stanowi wielką atrakcję dla turystów. Znana jest z bardzo dobrej
akustyki, dlatego też często odbywają się w niej koncerty muzyki klasycznej
lub śpiewów cerkiewnych. Ołtarz, który w czasie Imperium Osmańskiego
został kilkakrotnie spalony, niedawno odnowiono na podstawie pierwotnego
wyglądu. Wspomniana struktura balkonów również jest niezwykle ciekawa,
gdyż na platformie piętrowej nadal są widoczne pozostałości dwóch mniejszych kaplic. Pozycja ta funkcjonuje zupełnie niezależnie i oddzielnie od katedralnej całości. Jest to potwierdzeniem przypuszczeń, że w miejscu budowy
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katedry św. Zofii istniała już jednak cerkiew, której pochodzenie nadal nie jest
znane37.
Jak większość świątyń prawosławnych, tak i Katedra p.w. św. Zofii
ucierpiała z rąk Turków. W XV wieku została przerobiona na meczet, freski
zostały pomalowane wapnem, kopuła zburzona i zrównana z dachem. Jak już
wspomniano, ołtarz zamieniony został w mimbar38, a od strony północno-zachodniej wzniesiono minarety. Ostatecznie wygląd pierwotny zaczął powracać w roku 1946, a od 1951 roku zdejmowano warstwy wapienne. Prace
zostały dokonane za pomocą – jak na tamte czasy – najnowocześniejszych
technik konserwatorskich z Włoch. Ukazały się cenne freski, nie tylko żywopisane za czasów abp. Leona, lecz z wieków późniejszych (XII–XIV). Z tych
starszych fresków największe zainteresowanie, szczególnie wśród wyznawców rzymskokatolickich, wzbudzają unikatowe wizerunki Sześciu Papieży
Rzymskich, położone w prawej zakrystii. Dotychczas rozpoznano czterech
papieży: Klemensa, Grzegorza, Sylwestra i Leona. Z nowszych fresków najciekawszą kompozycją jest wizerunek trzech wielkich Ojców Kościoła: św.
Bazyla Wielkiego, św. Jana Złotoustego (Chryzostoma) oraz św. Grzegorza
Teologa.

37

38

Istnieją trzy wersje dziejów powstania najstarszej świątyni. Pierwsza, że zbudował ją bułgarski car
Borys (ostatnie ćwierćwiecze IX wieku); druga, że powstała za czasów panowania cara Samuiła (koniec
X wieku); trzecia, że zbudował ją arcybiskup Leon jako fundator.
Mombar – kazalnica w meczetach, odpowiednik ambony w świątyniach chrześcijańskich.
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Fotografia 5
Cerkiew p.w. św. Zofii w Ochrydzie – struktura balkonów od strony zachodniej

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia cerkwi pw. św. Zofii w Ochrydzie”, 2011.

Cerkiew p.w. św. Pantelejmona z Nerezi koło Skopje z 1164 roku
wzbudza poza Ochrydem zdecydowanie największe zainteresowanie. Pięknie
położona na górze Vodno, 10 km od południowej strony Skopje, jest wyjątkową świątynią również dla wyznawców innych religii oraz zagranicznych turystów. Jej wnętrze stanowi szczególnie ciekawa kompozycja fresków (Przemienienie i Zmartwychwstanie Chrystusa, Wejście do Jerozolimy, Ofiarowanie Bogurodzicy do świątyni, Zdejmowanie Chrystusa z krzyża) z naciskiem
na scenę Opłakiwania Chrystusa, z którą jest związana w zasadzie historia tej
części cerkwi. W przekazach czytamy, że to jedyna taka kompozycja w sztuce
freskożywopisu, ponieważ Bogurodzica przedstawiona została w wyjątkowo
bliskiej, wyrażającej silne emocje pozycji do umierającego Syna, ich policzki
prawie się stykają, czego nigdzie indziej wcześniej ani później nie zanotowano. Takie przedstawienie tłumaczy się unikatową innowacyjnością rodzimych
mistrzów i artystów macedońskich. Zainteresowanie tymi freskami wyrażał
słynny włoski malarz Giotto (1266–1337), który wysyłał swoich najzdolniej-
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szych uczniów do tej właśnie cerkwi, aby opanowali ten unikatowy rodzaj
sztuki freskomalarskiej39.
Fotografia 6

Opłakiwanie Chrystusa w Cerkwi p.w. św. Pantelejmona z Nerezi

Źródło: Archiwum autora, „Fotografia freskożywopisu w Cerkwi p.w. św. Pantelejmona
z Nerezi”, 2011.

Biorąc pod uwagę czas powstania fresków, należy wspomnieć o Cerkiewi p.w. św. Georgi w Kurbinovie z 1191 roku, znajdującej się w pobliżu
Jeziora Prespańskiego. To raczej kaplica, a nie cerkiew – niewyróżniająca się
wyglądem architektonicznym, ale która w swoim wnętrzu zawiera najstarszy
fresk na terenie Macedonii – Chrystusa Pantokratora. Cerkiew ta nie doznała
zniszczeń, stąd tak dobrze zachowany freskożywopis, który zawiera świetne
kompozycje św. Archanioła Gabriela, popularnie nazywanego w Macedonii
„aniołem z Kurbinova”. Widoczne są również wizerunki świętych braci Cyryla i Metodego z Salonik, św. Cyryla z Aleksandrii, wizerunki kobiet świętych
– Barbary, Katarzyny, Teodory i przede wszystkim kultowej dla południowych
prawosławnych św. Paraskevy (św. Petka według macedońskiej terminologii).
Taki dom sakralny w rzeczywistości przemawia na korzyść kanonu, iż bu-

39

Ten niezwykle ciekawy fakt jest zgodnie podkreślany przez macedońskich historyków sztuki Cvetana
Grozdanova, Kostę Balabanova, Elizabetę Dimitrovą.
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dowla architektoniczna nie jest jednak najistotniejszą cechą w prawosławiu,
lecz są to liturgia i wierni – słowa modlitwy wysłuchiwanej przez wiernych
i wizualne doświadczenia we wnętrzach świątyń prawosławnych. Św. Georgi
z Kurbinova jest najlepszym tego przykładem.
Jak podkreślano kilkakrotnie, nie sposób wymienić wszystkich świątyń prawosławnych, które powstawały w okresie „panowania Bizancjum”
w Macedonii. Ten wybór – tylko świątyń najstarszych – jest jedynie fragmentem dziejów40. Należy podkreślić rolę, jaką w czasie budowania tych świątyń, teraz zabytków kultury, odgrywało słynne arcybiskupstwo ochrydzkie
(Охридска Архиепископија), jedno z najstarszych w świecie prawosławia,
i pierwszy patriarchat słowiański, który funkcjonował w tej części Europy.
Wokół daty jego powstania w świecie naukowym krąży kilka wersji. W jednej
z nich twierdzi się, iż arcybiskupstwo wywodzi się bezpośrednio z czasów,
w których panował wspomniany Justynian I (Justinian Prima, około 535
roku). Kolejna z hipotez, że arcybiskupstwo ochrydzkie zostało utworzone
przez cara Samuiła (976–1018), a trzecia, że zostało założone właśnie przez
pogromcę Samuiła, bizantyjskiego imperatora Bazyla II, aby pokazać „grecki” charakter istniejącego już patriarchatu w Ochrydzie.
Pierwszym biskupem ochrydzkim był św. Klemens, który umarł
w roku 916. Ostatnio w macedońskiej nauce za najbardziej wiarygodną
przyjmuje się pierwszą wersję – kontynuację istnienia patriarchatu założonego przez Justyniana. Potwierdza to również teza, iż podczas funkcjonowaniu
państwa bułgarskiego w IX wieku arcybiskupstwo to już cieszyło się swoją
niezależnością oraz autonomią wyznaniową – autokefalią. Została ona zlikwidowana przez Konstantynopol w roku 1767, wraz z innymi siostrzanymi
kościołami słowiańskimi, zrzeszającymi zarówno Serbów, jak i Bułgarów41.
W dalszych dziejach funkcjonowania arcybiskupstwa w Ochrydzie notujemy częste zmiany na jego tronie. Raz zasiadali na nim arcybiskupi pochodzenia greckiego, potem wskutek buntów słowiańskich wiernych zastępowali
ich albo słowiańscy, albo greccy, ale bardziej tolerancyjni dla słowiańskiej
40

41

Obok wspomnianej turystyki kulturowej ostatnio dość modne są określenia „turystyka cerkiewna” lub
„turystyka klasztorna”; wiele map i przewodników w tej części Europy wskazuje właśnie na wielki
rozwój tego ruchu.
Serbowie swoją cerkiewną autokefalię odzyskali przełomie lat 1830/1831, Bułgarzy w 1870 roku,
a Macedończycy dopiero w dwusetną rocznicę jej likwidacji, czyli w 1967 roku. Do dziś jednak Macedońska Cerkiew Prawosławna nie cieszy się uznaniem ze strony Konstantynopola, mimo, iż większość
wiernych w Macedonii przynależy do niej i w sferze życia duchowego wiążące są dla nich decyzje tylko
i wyłącznie te uchwalone przez Synod MCP.
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ludności. Za czasów serbskich, na terenach Macedonii tworzyła się inna struktura władzy duchownej, ponieważ serbscy królowie i przywódcy z okresu od
początku XIII wieku aż do początków zaborów osmańskich usilnie dążyli do
utworzenia nowego słowiańskiego państwa, które przeciwstawiłoby się potężnemu Bizancjum. Na Bałkanach sądzi się, że początek panowania Turków na
Bałkanach wiąże się z rokiem 1371 i bitwą nad rzeką Maricą (obecnie na granicy bułgarsko-greckiej), gdzie serbscy wojskowi, bracia Uglješa i Vukašin
Mrnjavčeviciowie, zostali pokonani przez armię tureckiego sułtana Murata I.
Za kanon bohaterskiej obrony ojczyzny w historii chrześcijańskich narodów
bałkańskich uważa się późniejszą bitwę na Kosowym Polu z roku 1389, gdzie
wojska księcia Lazara Hrebeljanovicia (цар Лазар) dzielnie walczyły przeciwko Turkom, ale ostatecznie przegrywając bitwę, musieli oddać pozostałą
część Bałkanów, która przeszła pod panowanie tureckie. Panowanie tureckie
trwało do początków XX wieku, gdy wskutek wojen bałkańskich w latach
1912–1913, za sprawą mocarstw zachodnich i Rosji, doszło do podziału Turcji i ponownego wytyczenia granic pomiędzy państwami bałkańskimi.
Najbardziej znanymi władcami serbskimi tego okresu są monarchowie
z dynastii Nemanjiciów, z których najważniejszy był św. Sawa, prekursor
serbskiego i południowo-słowiańskiego piśmiennictwa, reformator serbskiego
prawosławia i pierwszy serbski arcybiskup. Ojcem tej wielkiej rodziny był
wielki żupan Raški, Stefan Nemanja (1113–1199), znany także jako Stefan
Mirotočivi (Mirotoczywy). Jego synami byli władcy: Vukan, Stefan Pierwszy
Koronowany i Rastko. Przez długi czas między dwoma pierwszymi toczyła
się walka o dominację w różnych obszarach, trzeci zaś (w życiu świeckim
Rastko) był wielkim serbskim duchownym, pisarzem, reformatorem, fundatorem i uczonym, znanym jako św. Sawa42, z którym jego ojciec Stefan
Nemanja (również jako mnich, Symeon) spędził swoje ostatnie lata w serbskim klasztorze Hilandar na Świętej Górze Athos w Grecji. Kult św. Sawy
w Serbii jest budowany przez stulecia na wzór kultu św. Klemensa w Macedonii i do dziś Serbską Cerkiew Prawosławną nazywa się powszechnie
mianem świętosawskiej, a serbskie prawosławie jako świętosawie. Ku jego
czci została wniesiona największa serbska cerkiew prawosławna św. Sawy
w Belgradzie, zbudowana w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

42

Św. Sawa – (Свети Сава, Sveti Sava) 1175–1235. Każdego roku w dniu 27 stycznia szczególnie Serbowie hucznie obchodzą święto Sawy, które popularnie nazywa się także srpska slava (serbska sława,
uczczenie imienia konkretnego świętego, znane także w innych regionach Bałkanów).
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XX wieku w miejscu, gdzie w roku 1595 turecki pasza Sinan spalił relikwie
św. Sawy.
Jednak najbardziej zasłużoną postacią rodziny Nemanjiciów w procesie budowania świątyń prawosławnych w tej części Bałkanów, a zarazem
najbardziej kontrowersyjną, jest jeden z ostatnich wielkich władców „serbskiego” średniowiecza – car Dušan Stefan Nemanjić (1308–1355), znany
z pierwszego na Bałkanach nowoczesnego jak na tamte czasy Kodeksu, czyli
zbioru praw43. Był synem również wielkiego serbskiego króla Stefana Uroša III Dečańskiego (1276/1284–1331), fundatora najbardziej znanego klasztoru serbskiego w Kosowie, Wysokich Dečani, znajdującego się niedaleko
Peći, siedziby dawnego serbskiego patriarchatu (i do dziś stolicy Serbskiej
Cerkwi Prawosławnej)44. Koronowaniem się na cara „wszystkich Serbów,
Bułgarów, Greków, Macedończyków i innych chrześcijan” w roku 1346 oraz
uchwaleniem Kodeksu w Skopje w 1349 roku45 Dušan podkreślił wybitne
uniwersalne i strategiczne znaczenie tego miasta, tak jak w czasach rzymskich i hellenistycznych. Przez uchwalenie tego dokumentu w Skopje (nawet
w okresie późnego średniowiecza) podkreśla się stołeczny charakter miasta.
Zbiory ustaw i praw sporządzonych przez Dušana oznaczały ostateczne zerwanie z dotychczasową tradycją obyczajową, opartą głównie na prawie
rzymskim i bizantyjskim. Na mocy Kodeksu między innymi ówcześni chrześcijanie wzmacniali swoje więzi z wiarą prawosławną, a kościół stopniowo
oddzielał się od państwa nawet w kwestiach sądowych. Obcym podróżnikom
przez terytoria Serbii, Macedonii i Bułgarii w drodze do Konstantynopola
gwarantowano bezpieczeństwo, kobiety otrzymywały zwiększone prawa
(w tym także dziedziczenie tronu po zmarłym ojcu, w przypadku gdy ten
nie miał męskiego potomka), a za popełnione wykroczenie łagodzono kary.
Istnieją domniemania, iż Dušan Nemanjić wzorował się na polskim królu
Kazimierzu Wielkim, autorze Statutów wiślickich, podobnych zbiorów praw
i ustaw.

43
44

45

Po serbsku Kodeks Dušana jest nazywany Душанов законик.
Stefan Uroš III Dečański był synem także znakomitego serbskiego władcy Stefana Uroša II Milutina
Nemanjicia (1253–1321), znanego jako król Milutin. Za jego rządów w Serbii i Kosowie również
zbudowano liczne obiekty sakralne.
Dušan od 1331 roku najpierw nosił tytuł króla zgodnie z serbską tradycją, a dopiero po 1346 roku został
carem (do śmierci w 1355 roku). W historiografii i duchowości nadal jednak tytułuje się go mianem car,
jako jednego z dwóch (wraz z jego synem) carów. Nawet późniejsi władcy serbscy z XIX i XX wieku,
Karađorđeviciowie oraz Obrenoviciowie, tak samo jak i wcześniejsi, tytułowali się królami.
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Kontrowersyjność wspomnianego władcy polegała na sposobie prowadzenia polityki, bowiem w drodze do władzy nie przebierał w środkach,
a po bitwie pod Velbuždem46 w roku 1330, podczas której młody królewicz
wykazał się wielkim bohaterstwem, pokłócił się nawet ze swoim ojcem, albo,
jak powiadają legendy, nawet zlecił jego zabójstwo i tym samym pozbawił go
tronu. Między ojcem Stefanem a synem Dušanem doszło do bitwy w regionie Zety (na pograniczu dzisiejszej Czarnogóry z Albanią i Kosowem). Syn
w sierpniu 1331 roku podstępem pokonał oddziały ojca i wziął go do niewoli w twierdzy w miejscowości Zvečan (w Kosowie), gdzie niedługo potem
(w listopadzie 1331 roku) były już król Serbii Stefan III Dečański umarł47.
Dušan oskarżał ojca o zbyt łagodne traktowanie przeciwników, zarówno już
pokonanych, jak i wziętych do niewoli, a także za pokojową politykę, którą
prowadził wobec Bizancjum i Bułgarii. Lud i tak nie cenił zbytnio Stefana III Dečańskiego, więc zmiana na tronie królewskim nie wywołała wówczas
wzburzenia wśród ludności. Dušana, jeszcze za życia jego ojca, dnia 8 IX
1331 roku koronowała na króla ta sama osoba, co i jego ojca – arcybiskup
Danilo II.
Car Dušan wkrótce wykorzystał wewnętrzne problemy w Bizancjum
i ze swoimi oddziałami dotarł aż do Zatoki Korynckiej. Zepchnął wielką potęgę, jaką od stuleci było Bizancjum, na południowy margines Półwyspu Bałkańskiego, pod Peloponez i Ateny. Nikt z władców słowiańskich nie pokonał
tak wielkiej potęgi, jaką było Bizancjum. Swymi podbojami i po wielkich
wygranych bitwach z oddziałami bizantyjskimi otrzymał przydomek Silny
(цар Душан Силни Немањић). Nie sposób zatem nie zrozumieć, iż jego
działalność wojskowa i duchowa sprowadzała się tylko do jednego celu –
stać się carem wszystkich południowych chrześcijan, zdobyć Konstantynopol
i mając w pamięci historię tych obszarów, mieć ważną kartę przetargową
w negocjacjach z Rzymem wokół podziału tej części Europy. Aspekt kulturowy miał mu w tym tylko pomóc i ułatwić osiągnięcie tego celu. Prawne uregulowanie systemu państwowego za sprawą Kodeksu, podniesienie
serbskiego arcybiskupstwa do rangi patriarchatu oraz zbudowanie tak wielu
46

47

Obecnie K’ustendil, miasto w zachodniej Bułgarii, 10 km oddalone od bułgarsko-macedońskiej granicy
państwowej.
Legendy głoszą, iż bezpośrednio przed swoją śmiercią, gdy Stefan już został uświadomiony, że jego
syn Dušan chce go pozbawić tronu, rzucił klątwę, która miała sięgnąć jego syna w dążeniach do powiększenia cesarstwa. Klątwa ta nie sięgnęła Dušana, lecz jego następcy, niezdolnego do sprawowania
rządów syna Stefana Uroša V, który jako ostatni car po śmierci Dušana w roku 1355 władał serbskim
państwem i w 1371 roku musiał oddać władzę Turkom.
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klasztorów i cerkwi głównie w Macedonii i w Serbii było tylko narzędziem
w jego rękach w dążeniu do zdobycia władzy uniwersalnej w Europie Południowo-Wschodniej. Mimo tych osiągnięć nie jest lubianym i szanowanym
carem nawet wśród Serbów, i jako jedyny z wielkiej rodziny Nemanjiciów,
car Dušan Silny Nemanjić jednak nigdy nie został kanonizowany.
Klasyfikacja najwybitniejszych osiągnięć wybranych serbskich władców wskazuje na ich działalność duchową oraz architektoniczną i freskomalarską. Każdy z nich przyczynił się do pozostawienia następnym pokoleniom
wielkiego dziedzictwa kulturowego.
Stefan Nemanja, wielki żupan Raški, zbudował klasztor Djurdjevi stupovi (Đurđevi Stupovi) nad Rasem, centrum dawnego serbskiego państwa,
ostatecznie zakończony w roku 1171 ku czci św. Jerzego (Свети Георгије,
Sveti Georgije). Jest to jeden z najstarszych serbskich zabytków z tego okresu.
Klasztor z roku 1168 ku czci św. Mikołaja (Свети Никола, Sveti Nikola),
niedaleko Kuršumliji w południowo-centralnej Serbii, z cerkwią klasztorną
zbudowaną również na planie trójkonchy. Najważniejszymi jego budowlami
są klasztor Studenica oraz najbardziej znacząca serbska świątynia poza granicami kraju – Hilandar (1198) na Świętej Górze Athos, gdzie Stefan Nemanja
zmarł rok później. Jego ciało w 1208 roku zostało sprowadzone do Studenicy
i do dziś spoczywa w murach cerkwi, którą jeszcze za życia wyobrażał sobie
jako własne mauzoleum.
Studenica jest jednym z największych kompleksów klasztornych na
Bałkanach, znajduje się w okolicach Kosowa. Po jej długim i cierpliwym
budowaniu w latach 1183–1196 Stefan Nemanjia, zaraz po oddaniu jej do
użytku, wyjechał za swoim najmłodszym synem, świętym Sawą, do Hilandaru na Świętą Górę Athos, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Przyjął
imię Simeon, a sprawowanie władzy nad klasztorem oddał swojemu synowi,
Stefanowi Pierwszemu Koronowanemu. Kompleks ten wyróżnia się nie tylko
imponującą wielkością, lecz ulokowaniem w obrębie przestrzeni klasztornej
aż czterech cerkwi – Bogurodzicy, św. Króla (poświęconej świętym Joakimowi i Annie), św. Mikołaja (sv. Nikoli) oraz mniejszej, z której są widoczne
tylko fundamenty. Od czasu, gdy św. Sawa przeniósł relikwie swojego ojca
do Studenicy, stała się kulturową, duchową i polityczną stolicą Serbii48. Co
do samej fasady cerkwi Bogurodzicy, to jest ona wykonana z białego marmuru, dość dobrze zachowana i zakonserwowana, pomimo licznych zniszczeń,
48

Św. Sawa napisał słynny Typik ze Studenicy, w którym jako pierwszy słowiański autorytet opisał wzorce
życia mniszego, jest również autorem Żywotu poświęconego swojemu ojcu.
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których dokonali Turcy. Posiada jedną kopułę, fundamenty zbudowane są na
planie krzyża wpisanego. Mieszają się w niej style romański i bizantyjski,
które tworzyły unikatowy model szkoły raškiej.
Fotografia 7
Studenica

Źródło: SI miasta Kraljevo, www.kraljevo.org, inf. z 20 VIII 2012.

Stefan Pierwszy Koronowany Nemanjić – syn Stefana Nemanji, zbudował klasztor Žiča (Życza, Жича) z cerkwią Wniebowstąpienia Chrystusa
(św. Zbawiciela, Свети Спас) w okresie od 1207 do 1220 roku, znajdujący
się w okolicach Kraljeva. W budowie pomagał mu jego brat – św. Sawa.
W I połowie XIII wieku przez krótki czas klasztor ten był stolicą serbskiego arcybiskupstwa. Pod koniec tego wieku ucierpiał z rąk Tatarów, ale na
początku XIV wieku odnowił go król Milutin. Klasztor ten znajduje się pod
specjalną ochroną Republiki Serbii. Stefan Pierwszy Koronowany sławiony
jest jako władca, który nadał serbskiemu państwu Rašce status królestwa.
Sama budowla zaś przedstawia styl szkoły raškiej.
Natomiast Stefan Uroš I Nemanjić – syn króla Stefana Pierwszego
Koronowanego oraz Anny Dandolo, która była pochodzenia szlacheckiego,
weneckiego49, z dawnego państwa średniowiecznego zwanego Mljetačka Republika (Republika Mljet), związanego głównie z funkcjonowaniem i rozkwi49

Anna była wnuczką Enrico Dandolo, wielkiego doży Wenecji z XII wieku.
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tem kulturowym Wenecji oraz Republiki Dubrovnickiej – zbudował klasztor
Sopoćani (Сопоћани) w roku 1260. Znajduje się on 17 km na zachód od
Nowego Pazaru (dawnej stolicy Raški). Klasztorna cerkiew nosi nazwę św.
Trójcy i charakteryzuje się prostą budową i jedną tylko kopułą. Jednak, jak
na tamte czasy, swoją wielkością zarówno cerkiew, jak i kompleks klasztorny
imponowały w całym serbskim królestwie. Miejsce to szybko stało się sakralną stolicą, do której zjeżdżali mnisi i mniszki z okolic, a nawet i z bardziej
odległych krain chrześcijańskich. Popularność Sopoćani była honorowana
również przez następnych serbskich władców. Jednym z nich był car Dušan,
który ufundował dzwonnicę oraz zewnętrzną werandę. W okresie bitwy na
Kosovym Polu (1389 rok), wierni czujnie ukrywali przed Turkami ciało pochowanego tam króla Stefana Pierwszego Koronowanego.
We wnętrzu cerkwi św. Trójcy mieszczą się bardzo stare kompozycje
freskowe namalowane przez najlepszych freskomalarzy, których w okresie
1272–1276 z Konstantynopola osobiście ściągnął Stefan Uroš I. Najważniejszymi freskami są wizerunek czternastu archijerejów50 oddających pokłon
Chrystusowi oraz olbrzymia na powierzchni około 40 m kw. scena Wniebowzięcia Bogurodzicy. Przez ten właśnie kult klasztor w Sopoćanach za czasów
Imperium Osmańskiego był kilkakrotnie palony przez Turków. Odbudowany
został w okresie między dwiema wojnami światowymi w XX wieku, a po II
wojnie światowej był czasowo klasztorem żeńskim. Jednak od roku 1996 zaczęli do niego przybywać także mnisi, więc do dziś stanowi wzór wspólnego
życia mniszego prawosławnych braci i sióstr. W cerkwi pochowani są Stefan
Uroš I oraz jego rodzice.
Dziedzictwem Stefana Uroša II Milutina Nemanjicia jest przede
wszystkim klasztor Gračanica (Graczanica, Грачаница) z roku 1321, najważniejszy serbski obiekt sakralny w centralnej części Kosova, 10 km od
stolicy Prištiny. Cerkiew klasztorna Wniebowzięcie Najświętszej Bogurodzicy (Успење Пресвете Богородице), obok klasztoru w Dečanach, jest sacrum
w historii serbskiego narodu. Świątynie te ucierpiały wiele razy w swojej
burzliwej przeszłości. Chrześcijanie z Kosowa i okolicznych regionów zawsze znajdowali siły, środki i wolę, aby ją odbudowywać. Dziś jest to klasztor
żeński, wyjątkowa budowla, ponieważ zbudowana została według starego
stylu, czyli na planie krzyża wpisanego, ma aż pięć kopuł i trzy apsydy. Historycy sztuki twierdzą, że to „doskonały wzór architektonicznego sacrum”,
50

Wysoki rangą duchowny prawosławny, od grec. archireús – arcykapłan.
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o równych proporcjach i idealnej szerokości oraz wysokości obiektu, aby
sprawnie odprawiać liturgie prawosławne. W środku znajdują się liczne
unikatowe ikony (Chrystusa Miłosiernego z XIV wieku, o niesamowitych
wymiarach 269x139 cm), a najbardziej znaczący jest freskożywopis, który
podaje między innymi wizerunki całej dynastii Nemanjiciów, portrety serbskich arcybiskupów i patriarchów oraz oczywiście jego fundatora – króla
Milutina, z jego piątą żoną, kiedyś bizantyjską księżniczką, królową Simonidą51. Ze względu na istniejące niebezpieczeństwo po konfliktach wojennych
w latach dziewięćdziesiątych oraz wobec ciągłych ataków albańskiej ludności
na serbskie zabytki kultury, klasztor ten jest nadzorowany i chroniony przez
międzynarodowe siły KFOR.
W przekazach można przeczytać, że Milutin w ciągu 42 lat sprawowania władzy zbudował lub odnowił tyle samo świątyń prawosławnych. W 1321
roku został pochowany w cerkwi Banjska (Бањска), którą za życia zbudował
jako mauzoleum dla siebie. Po bitwie na Kosowym Polu – tak samo jak to
miało miejsce z jego przodkiem Stefanem Pierwszym Koronowanym – ciało
Milutina było przez wiernych ukrywane i niedługo potem potajemnie przeniesione do niedalekiej Trepčy, aby w roku 1460 ostatecznie spocząć w Cerkwi p.w. św. Niedzieli w Sofii, stolicy Bułgarii. Bułgarzy niezwykle cenią
serbskiego króla Milutina i pielęgnują jego kult52. W 2006 roku na prośbę
ówczesnego serbskiego patriarchy Pavla Bułgarski Synod CP pozytywnie odpowiedział i zgodził się na oddanie części jego relikwii do klasztoru Banjska
w Kosovie, aby serbscy wierni również mogli czcić swojego króla, ale do
ostatecznych przenosin nie doszło.

51
52

Simonida była córką wielkiego bizantyjskiego cara Andronika II Paleologa (1259/1260–1332).
W jednym z przekazów pisze się, że jedną z jego pięciu żon (trzecią z kolei) była bułgarska księżniczka
Anna.
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Źródło: SI portalu OrthPhoto, www.orthphoto.net, inf. z 20 VIII 2012.

Milutin jest także jednym z serbskich królów, który budował najwięcej na terytorium Macedonii; najważniejszym jego dziełem jest Cerkiew
p.w. św. Jerzego (Sv. Georgi, Св. Ѓорги) z lat 1313–1318 w miejscowości
Staro Nagoričane, 13 km na wschód od Kumanova, niedaleko macedońsko-serbskiej granicy państwowej oraz wspomnianego Kokina. Na wzór tej cerkwi zbudowana została inna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Gračanicy. Odnowił też cerkwie św. Prohora z Pčinji oraz serbski
klasztor ku czci świętych Archaniołów Gabriela i Michaiła w Jerozolimie.
Ogólna liczba świątyń, które zbudował lub wspomagał król Milutin, tylko na
terenie Serbii i Macedonii wynosi ponad trzydzieści.
Stefan Uroš III Dečański zbudował kolejny ważny zabytek sakralny
w Serbii53, wspomniany już klasztor Visoki Dečani (Wysokie Dečany, Високи
Дечани). Budowę ukończono w roku 1335, a freskożywopis w 1350 roku.
Jest to symbol średniowiecznego rozkwitu państwa serbskiego, zbudowany
przez katolickiego mnicha z Kotoru – Fra Vito. W swojej pracy, oprócz cech
sztuki serbsko-bizantyjskiej, zawarł również wybrane elementy architektury
53

Klasztor Visoki Dečani znajduje się w Kosowie, w dość nieprzyjaznym dla chrześcijan regionie – południowo-zachodniej części Kosowa, ze stoprocentową ludnością albańską i przy samej granicy z Albanią.
Wejścia do klasztoru pilnują włoskie oddziały KFOR, uzbrojone w karabiny maszynowe i inny sprzęt
wojskowy, a przed bramą wejściową zaparkowane są liczne transportery przeciwpancerne.
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gotyckiej. Pracę Vita nadzorował arcybiskup Danilo II, co świątyni tej nadało
rzeczywiście niezwykłą rangę. Co prawda budowę rozpoczął Stefan Dečański, ale dokończył ją, po objęciu tronu, jego syn, car Dušan. Wspomniany
freskożywopis należy do najbogatszych w historii sztuki i jest zaliczany do
unikatowych dzieł wykonanych w dobie renesansu Palelologów. W zbiorach
klasztornych znajduje się około 170 rękopisów średniowiecznych; po hilandarskich są to największe takie zbiory w Serbii. Po przemianach politycznych
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku odżyła działalność ikonopisarska i rzeźbiarska.
Do końca wieku było w klasztorze o wiele więcej mnichów, ale po
najnowszych zajściach w Kosowie pozostało ich mało, na ich czele stoi protosyngiel54. Mnisi utrzymują się sami dzięki hodowli zwierząt, pracy na polu,
wykonywaniu wspomnianych dzieł sztuki. Można u nich kupić wino klasztorne, a także rakiję. Klasztor ten jest niezwykle popularny wśród turystów,
mimo utrudnionego dostępu, a o jego wadze historycznej świadczy, iż jego
odnową (po tym, gdy podczas panowania na Bałkanach Turcy kilkakrotnie
palili ten obiekt) zajmowali się inni znaczący władcy serbscy, np. książę Miloš Obrenović w 1836 roku lub książę Aleksandar Karađorđević w 1849 roku.
W cerkwi w tej został pochowany jej fundator, założyciel i wielki serbski król,
Stefan Uroš III Dečański.

54

Protosyngiel – w prawosławiu pomocnik, sekretarz metropolity. Wykonuje cerkiewne obowiązki, ale
nie jest osobą duchowną.
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Visoki Dečani

Źródło: SI portalu Kosovo.net, www.kosovo.net, inf. z 20 VIII 2012.

Następny z serbskiej dynastii Stefan Dušan Silny Nemanjić, jak prawie wszyscy z rodu, w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju budownictwa sakralnego w Serbii, Kosowie i Macedonii. Niezwykle aktywnie wspierał
budowę kompleksu klasztornego Świętych Archaniołów w Prizrenie (w Kosovie), w którego skład wchodziły trzy cerkwie – dwie pod wezwaniem św.
Archaniołów Michaiła i Gabriela oraz jedna poświęcona św. Mikołajowi (sv.
Nikola). Ironia losu sprawiła, że Dušan zmarł dzień po wielkim święcie św.
Mikołaja (19 grudnia według kalendarza juliańskiego) i został pochowany
w jednej z dwóch cerkwi św. Archaniołów. Jego relikwie – jak na burzliwe
życie Dušana – w odróżnieniu od innych władców serbskich, dość długo
przetrwały w cerkwi, w której został pochowany. Cerkiew tę notuje się jako
jego największe dziedzictwo materialne. Dopiero w XX wieku, w roku 1927,
podczas prac archeologicznych w grobowcu odnaleziono jego kości, które
zostały przeniesione do patriarchatu w Belgradzie, a stąd po ponad 40 latach
(w 1968 roku) relikwie najbardziej kontrowersyjnego serbskiego cara w historii zostały uroczyście sprowadzone do kultowej belgradzkiej cerkwi św.
Marka, gdzie spoczywają do dziś.
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Jeżeli chodzi o dziedzictwo Stefana Uroša V Nemanjicia, w przeciwieństwie do ojca nie wyróżniał się wielkimi osiągnięciami lub bohaterską
sławą. To właśnie on w roku 1371 utracił serbskie cesarstwo i został zapamiętany jako ostatni z serbskich władców z dynastii Nemanjiciów, dlatego otrzymał przydomek Słaby (Nejaki). Miał poważne problemy ze swoim przyrodnim
bratem Simeonem. W ostateczności doszło do podziału serbskiego państwa
na dwie części, kontrolowane przez obu braci. W roku 1365 na współwładcę
(bo Uroš V nie miał dzieci) i króla został koronowany wspomniany Vukašin Mrnjavčević, ten sam, który prowadził Serbów podczas ostatniej bitwy
nad rzeką Maricą, klęski oznaczającej początek panowania innej potęgi na
Bałkanach; innej wiary, tradycji kulturowej, cywilizacji – islamu, Imperium
Osmańskiego.
Uroš V jednak zdołał zbudować ważne świątynie, a jedną z nich jest
cerkiew Najświętszej Bogurodzicy w Matejče (Matejcze, Матејче), w północnej Macedonii, niedaleko Kumanova i na pograniczu z Kosowem i Serbią.
Fundamenty tej cerkwi zostały położone jeszcze wcześniej, nawet za wczesnych lat panowania Komnenów, a budowę cerkwi rozpoczął ojciec Uroša V
– Dušan Silny. Jednak nie zdążył przed śmiercią jej dokończyć, więc uczynili
to w roku 1357 jego żona Jelena i syn Uroš. Wzniesiona została w stylu
wardarskim, zbudowana na planie krzyża wpisanego, z pięcioma kopułami
– jedną najwyższą z unikatową dwunastokątną kompozycją oraz czterema
mniejszymi. Z fresków najważniejsze są pokazujące drzewo genealogiczne
rodziny Nemanjiciów oraz carów bizantyjskich. Cerkiew ta podczas konfliktu wojennego z macedońskimi siłami bezpieczeństwa w 2001 roku dostała
się w ręce albańskich terrorystów, którzy przekształcili ją w skład amunicji
i zniszczyli część jej wnętrza, w tym wspomniane freski.
Architektura sakralna opisana na podstawie wybranych zabytków ma
swoje wielokulturowe podłoże. Oparte jest ono na wspólnym dziedzictwie
bizantyjsko-rzymskim oraz późniejszym dorobku kultury Słowian, dlatego
właśnie w Europie Południowo-Wschodniej sztuka sakralna ma swój unikatowy wymiar. Różnorodność narodowa i etniczna jest bardzo istotna, pomaga zrozumieć omawiany obszar jako terytorium, gdzie przeszłość styka
się z nowoczesnością, a różne małe szczegóły tworzą jednak wielką całość,
kompilację zróżnicowanego dorobku kultury materialnej.
*****
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