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Ариjадна Воронова

АрхитектурА седиштa визАнтиjских  
провинциja у дАлмАциjи: Антички  
континуитет и утицАj метрополе

Током формирања средњовековне културе источно-jадранске обале 
утица� метро�оле� уку�но са у�а�амним �ро�имањем ра�личити� тради-� метро�оле� уку�но са у�а�амним �ро�имањем ра�личити� тради- метро�оле� уку�но са у�а�амним �ро�имањем ра�личити� тради-�амним �ро�имањем ра�личити� тради-амним �ро�имањем ра�личити� тради-
циjа� �ротекао jе наjинтен�ивниjе �бог морски� ве�а унутар релативно 
целе медитеранске културе. У Примор�у се увек чувао континуитет анти-�у се увек чувао континуитет анти-у се увек чувао континуитет анти-
чке традициjе коjа се �осте�ено трансформисала у средњовековну. То jе 
нашло своj и�ра� у градскоj мре�и и ар�итектури �риобални� градова� и 
�остало главно обеле�jе jадранског урбани�ма.

Када jе цар Константин Велики �римио �ришħанство као др�авну 
религи�у� �очела се обликовати синте�а источни� и �а�адни� стилистич-�у� �очела се обликовати синте�а источни� и �а�адни� стилистич-у� �очела се обликовати синте�а источни� и �а�адни� стилистич- �очела се обликовати синте�а источни� и �а�адни� стилистич-�очела се обликовати синте�а источни� и �а�адни� стилистич-
ки� елеменатa у уметности на ширeм �одручjу и�међу Цариграда и Рима. 
У �риобалним �емљамa jеднако удаљени� �ровинциja бр�о су се ра�ви�а- су се ра�ви�а-су се ра�ви�а-�а-а-
ли стари и нови �ришħански центри – Аквилеjа� Равена� Парентиjум� 
Пола� Jадер� Салона – чиjи се културни утицаj ширио на друге градове 
у Приморjу и �алеђу. Ту �оjаву �о�нати дански научник Дигве �e на�вао 
«адриови�анти�ам»1 и он jе био врло и�ра�ен у ар�итектури Далмациjе.

Ви�антиjска Далмациjа се састоjала од више ра�двоjени� делова: 
Доња Далмаци�а �e укључивала северну с центром у �адру и средњу с цен-�а �e укључивала северну с центром у �адру и средњу с цен-а �e укључивала северну с центром у �адру и средњу с цен-�e укључивала северну с центром у �адру и средњу с цен-укључивала северну с центром у �адру и средњу с цен-
тром у С�литу� а Горња Далмациjа �e обу�ватала неколико сасвим мали� 
�одруч�а око Дубровника� Котора� �ара и Улциња. Те �оне су биле �ро-�а око Дубровника� Котора� �ара и Улциња. Те �оне су биле �ро-а око Дубровника� Котора� �ара и Улциња. Те �оне су биле �ро-
сторно расце�кане �емљама ново�ридошли� Словена коjи су створили 
овде сво�е др�аве� али �рете�но �ри�ватили културу локалног романи�о-�е др�аве� али �рете�но �ри�ватили културу локалног романи�о-е др�аве� али �рете�но �ри�ватили културу локалног романи�о- романи�о-романи�о-
ваног становништва2.

Гене�а морфологиjе далматински� градова �e траjала углавном од 
илирски� �реко грчки� до римски� шема3. С �оjавом �ришħанства нове 
градске структуре су се �рете�но органски у�исивале у �осто�еħу ортого- су се �рете�но органски у�исивале у �осто�еħу ортого-су се �рете�но органски у�исивале у �осто�еħу ортого-�еħу ортого-еħу ортого-
налну шему градски� �ланова� а често су �е и �ређашњи об�екти �рила-�е и �ређашњи об�екти �рила-е и �ређашњи об�екти �рила-�екти �рила-екти �рила-
гођавали �ришħанском богослу�ењу.

1  E. Dyggve� Povijest salonitanskog kršćanstva� Split 1996� 24.
2  T. Marasović� Dalmatia praeromanica� Ranosredn�ov�ekovno graditel�stvo u Dal-

ma�i�i 1� Rasprava� Split – Zagreb 2008� 22 – 23.
3  M. Suić� Antički grad na istočnom Jadranu� Zagreb 2003� 140� 147 – 149� 153 – 154.
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И�абрали смо као �римере три �рестонице ви�анти�ски� �ровин-�ски� �ровин-ски� �ровин-
циjа у Далмациjи� односно три наjвеħа далматинска града – �адар� С�лит 
и Дубровник – да анали�ирамо ви�анти�ски утица� унутар две врсте гра-�ски утица� унутар две врсте гра-ски утица� унутар две врсте гра-� унутар две врсте гра- унутар две врсте гра-
дитељског континуитета: не�рекидног� на античкоj мре�и� и �рекинутог� 
али касниjе обновљеног на новом месту. У �адру (сл.1) �рва �ришħанска 
�аjедница вероватно jе настала убр�о након миланског едикта 313. године 
�од вођством «�адарског е�иско�а»� �абеле�еног у документима римског 
синода 341. године. И�ак� �рвобитни ораториj у �адру jе настао касниjе� 
у друго� �оловини �� века� у време �адарског е�иско�а �еликса� врло �на-� �оловини �� века� у време �адарског е�иско�а �еликса� врло �на- �оловини �� века� у време �адарског е�иско�а �еликса� врло �на-�� века� у време �адарског е�иско�а �еликса� врло �на- века� у време �адарског е�иско�а �еликса� врло �на-
чаjне личности� с�оменуте у историjским и�ворима. Пошто jе �о�нато да 
се он више �ута сусретао са угледним теоло�има са �а�ада� односно с ми-
ланским е�иско�ом Амбро�и�ем� и често �е боравио у Аквиле�и� �ред�ос-�ем� и често �е боравио у Аквиле�и� �ред�ос-ем� и често �е боравио у Аквиле�и� �ред�ос-�е боравио у Аквиле�и� �ред�ос-е боравио у Аквиле�и� �ред�ос-�и� �ред�ос-и� �ред�ос-
тавља се да jе то инс�ирисало идеjу о рушењу римског форума у �адру и 
�оди�ању ра�ви�еног е�иско�ског скло�а �од утица�ем аквиле�ске ар�и-�еног е�иско�ског скло�а �од утица�ем аквиле�ске ар�и-еног е�иско�ског скло�а �од утица�ем аквиле�ске ар�и-�ем аквиле�ске ар�и-ем аквиле�ске ар�и-�ске ар�и-ске ар�и-
тектуре4.

Главни центар града jе био форум са главном градском ба�иликом� 
а читав трг су окру�ивале таберне. Над нивоом форума се у�вишавао ка-
�итолиj са �рамом и �ортицима. �а ра�лику од други� jадрански� градова 
�ришħански центар �адра се �оjавио у�раво на месту �аганског� кад jе таj 
jош био у функциjи� што je врло ретки случаj. �ормирао се у ��� – �� веку 
на северном рубу форума: три таберне су биле у�едињене у �eдну �росто-�едињене у �eдну �росто-едињене у �eдну �росто-�eдну �росто-дну �росто-
риjу коjа jе �остала jе�гро будуħег е�иско�ског ком�лекса. Он се састоjао 

4  P. �ežić, Zadar na pragu kršćanstva, Zadar 2005� 29.

Сл. 1 Е�иско�ски ком�-
лекс у �адру� �� – � в.: 1) 
графичка реконструкциjа 
римског форума са уцрта-
ном инсулом и грађевина-
ма е�иско�ског ком�лекса; 
2) катедрала с анексима� 
графичка реконструк-
циjа тлоцрта; 3) тлоцрт 
ком�лекса са ротондом 
Свете Троjице (црквом 
Светог Доната). Према П. 
Ве�иħу.
Fig. 1 Epis�opal �omplex in 
Zadar� �� – � �.: 1) graphi� 
re�onstru�tion of the 
Roman forum with drawn 
insula and buildings of 
the Epis�opal �omplex; 2) 
�athedral with its annexes� 
graphi� re�onstru�tion of 
layout; 3) �omplex layout 
with rotunda of the Holy 
Trinity (�hur�h of Saint 
Donat). A��ording to P. 
�ežić.
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од ба�илике� кате�умениона� крстионице� е�иско�ске �алате са �градама 
�а становање и �омоħним �градама� двориштем и вртом. У ба�илици су 
сачувани темељи �рвобитног трибелона� синтрона и кати�умениона са 
�одним мо�аиком «И�вор �ивота»� jако сличним оном аквилеjском. Дакле� 
ком�лекс �е обликовао нову градску инсулу ко�а �е тачно одговарала орто-�е обликовао нову градску инсулу ко�а �е тачно одговарала орто-е обликовао нову градску инсулу ко�а �е тачно одговарала орто-�а �е тачно одговарала орто-а �е тачно одговарала орто-�е тачно одговарала орто-е тачно одговарала орто-
гоналном растру античког града5.

�адарска е�иско�и�а �е чувала римску �урисдикци�у до 732. годи-�а �е чувала римску �урисдикци�у до 732. годи-а �е чувала римску �урисдикци�у до 732. годи-�е чувала римску �урисдикци�у до 732. годи-е чувала римску �урисдикци�у до 732. годи-�урисдикци�у до 732. годи-урисдикци�у до 732. годи-�у до 732. годи-у до 732. годи-
не кад �е ви�анти�ски цар-иконоборац �ав ��� Исаври�анац �одчинио чи-�е ви�анти�ски цар-иконоборац �ав ��� Исаври�анац �одчинио чи-е ви�анти�ски цар-иконоборац �ав ��� Исаври�анац �одчинио чи-�ски цар-иконоборац �ав ��� Исаври�анац �одчинио чи-ски цар-иконоборац �ав ��� Исаври�анац �одчинио чи-��� Исаври�анац �одчинио чи- Исаври�анац �одчинио чи-�анац �одчинио чи-анац �одчинио чи-
тав Илирик Цариграду. Падом Равенског ег�ар�ата Далмациjа jе �остала 
нова ви�антиjска ар�онтиjа� а онда тема. Краjем ���� – �очетком �X века 
�ранци су �рисво�или Истру и Далмаци�у� али �риобални градови су ос-�или Истру и Далмаци�у� али �риобални градови су ос-или Истру и Далмаци�у� али �риобални градови су ос-�у� али �риобални градови су ос-у� али �риобални градови су ос-
тали ви�антиjским. То jе била �аслуга �адарског ар�онта Павла и �осебно 
е�иско�а Доната коjи су боравили на двору Карла Великог 805. године. 
808. године е�иско� Донат jе �осетио цара Никифора у Цариграду� откуд 
jе донео мошти �ирмиjумске мученице Анаста�иjе (Стошиjе). У то време 
Ви�антиjа се трудила да учврсти своjу власт над jадранским градовимā и 
�бог тога �e и�вршила неколико �реносā реликвиjā: осим свете Анаста�иjе 
у �адар су биле �ренесене мошти три солунске сестре Ирине� Хиониjе и 

5  Исто� 37 – 41� 49 – 51� 56.

Сл. 2 Ротонда Свете Троjице (црква Светог Доната) у �адру ���� – �X в.: 1) двоjни 
трибелон у ентериjеру; 2) сте�ениште �рема галериjи; 3) ка�ител-с�олиjа на галериjи 

ротонде; 4) графичка реконструкциjа �ланиметриjе античког Jадера с рас�оредом 
рано�ришħански� цркава. Према П. Ве�иħу.

Fig. 2 Rotunda of the Holy Trinity (�hur�h of Saint Donat) in Zadar ���� – �X �.: 1) double 
tribelon in the interior; 2) stairway to gallery; 3) �apitol-spolia at rotunda gallery; 4) graphi� 

re�onstru�tion of planimetria of antique Jader with a layout of early Christian �hur�hes. 
A��ording to P. �ežić..
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Ага�иjе6� у Котор – светог Три�уна� у Ровињ – свете Евтимиjе� у Трогир 
– светог �аврентиjа� а касниjе 972. године у Дубровник – светог Вла�а и 
Панкратиjа. 

Е�иско� Донат се сматра оснивачем ротонде Свете Троjице у �адру 
коjа се �оjавила у скло�у ком�лекса у то време� а доцниjе �e добила име 
Светог Доната. Постоjи могуħност да су цркве Срђа и Вак�а у Цариграду� 
Сан Витале у Равени и А�енска ка�ела Карла Великог� коjе jе е�иско� Донат 
могао видети током своjи� �утовања слу�иле као обрасци. Сраштеност 
ротонде са катедралом �откре�љу�е мисао о функци�и грађевине као е�ис-�е мисао о функци�и грађевине као е�ис-е мисао о функци�и грађевине као е�ис-�и грађевине као е�ис-и грађевине као е�ис-
ко�ске ре�иденциjалне ка�еле7. 

У двос�ратноj ротонди са �рстенастим о��одом ку�олу носе шест 
�идани� �илона и два монолитна мраморна стуба (сл.2) коjи с луковима 
над њима творе троструки славолук – тако�вани трибелон, карактеристи-
чан �а ви�антиjску ар�итектуру. Таj детаљ jе �оновљен и на другом с�рату� 
где се нала�и галериjа. У ви�антиjском сакралном �ростору таj �о�нати 
структурни елеменат катехуменион одређен �e �а црквене или световне 
достоjанственике, али такође �а �ене – тако�вани гинаиконом или мат-
ронеj – �о моделу ви�антиjски� ре�иденциjални� ка�елā. О ви�антиjском 
утицаjу сведочи и сте�ениште око средњег �ростора коjе цар Константин 
Порфирогенет у�оређуjе са таквим у цариградскоj ба�илици �огородице 
Халко�ратеjске� где се чувала литургиjска традициjа свечани� �оворки на 
коленима ду� сакралног сте�еништа. У целини ротонда jе �а�раво �ример 
�росторне ком�о�ици�е �одигнуте �о моделу двоструког �рстена� ар�и-�е �одигнуте �о моделу двоструког �рстена� ар�и-е �одигнуте �о моделу двоструког �рстена� ар�и-
тектонске форме� карактеристичне �рете�но �а мемориjалне ка�еле� т�в. 
мемориjе8.

Скоро сви ар�итектонски детаљи камене �ластике у ротонде су с�о-
ли�е антички� фрагмената од �адарског форума или ранови�анти�ски� �гра-�е антички� фрагмената од �адарског форума или ранови�анти�ски� �гра-е антички� фрагмената од �адарског форума или ранови�анти�ски� �гра-�ски� �гра-ски� �гра-
да. �адње се види �о крстовима на им�остима и�над ка�итела9. �е� об�ира 
на то што главна осовина не одговара ортогоналном �лану градске мре�е� 
ротонда �е сигурно укла�ана у оквир и�ворне градске инсуле. Остале ба-�е сигурно укла�ана у оквир и�ворне градске инсуле. Остале ба-е сигурно укла�ана у оквир и�ворне градске инсуле. Остале ба-
�илике �адра су се градиле на исти начин. Дакле� �адар jе наставио �ивот 
римског града� �осте�ено трансформираjуħи га у средњовековни� односно 
�одвргаваjуħи се ви�антиjским утицаjима.

На �рво� ета�и ра�во�а далматинске ар�итектуре у ��� – ���� в. ви-� ета�и ра�во�а далматинске ар�итектуре у ��� – ���� в. ви- ета�и ра�во�а далматинске ар�итектуре у ��� – ���� в. ви-�а далматинске ар�итектуре у ��� – ���� в. ви-а далматинске ар�итектуре у ��� – ���� в. ви-��� – ���� в. ви- – ���� в. ви-���� в. ви- в. ви-
�анти�ски утица� �е био ослабљен услед ни�а истори�ски� �бивања: словен-�ски утица� �е био ослабљен услед ни�а истори�ски� �бивања: словен-ски утица� �е био ослабљен услед ни�а истори�ски� �бивања: словен-� �е био ослабљен услед ни�а истори�ски� �бивања: словен- �е био ослабљен услед ни�а истори�ски� �бивања: словен-�е био ослабљен услед ни�а истори�ски� �бивања: словен-е био ослабљен услед ни�а истори�ски� �бивања: словен-�ски� �бивања: словен-ски� �бивања: словен-
ски� на�ада� �ада Равенског ег�ар�ата� �ремештаjа црквеног ауторитета 
�рема �а�аду �осле иконоборачке кри�е. Осим тога� �ришħанство се ши-
рило у Далмациjи �рете�но у �а�адним формама �бог активне делатности 
фрањевачки� и бенедиктински� мисионера што jе било у�рок доминациjе 
�рероманичке и романичке ар�итектуре у цкрвеном градитељству.

6  Исто, 17� 21 – 22� 30.
7  Исто� 28.
8  P. �ežić� Sv. Donat. Rotonda Sv. Trojstva u Zadru, Split 2002� 62� 73� 100� 104� 

107 – 109.
9  Исто� 65 – 66� 113 – 114.
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Након �обедничког краjа бугарско-ви�антиjски� ратова и ус�ешног 
одбиjања �рви� млетачки� �а�тева власти над Далмациjом� цар Василиj �� 
(976 – 1025) jе �очео активну �олитику враħања Илирика �од цариградску 
jурисдикциjу. До 1018. године он jе освоио целу �угарску� Рашку� �осну 
и Далмациjу� односно све �емље �рема jугу од Дунава и Саве10. Что се 
тиче административног �одчињавања� �риморска �одручjа су� као и �ре� 
остала �од у�равом локални� кне�ова лоjални� ви�антиjскоj власти. У том 
ра�добљу ви�антиjски утицаj у Далмациjи jе �ре�ивео релативни ус�он 
што jе добило своj одра� и у ар�итектури: овде се �оjављуjу нове врсте 
цркава.

Црква Светог �овре у �адру (сл.3) jе ти�ичан ви�антиjски �рам 
на четири стуба� на ко�има �е ле�ала несачувана ку�ола са �равоугао-�има �е ле�ала несачувана ку�ола са �равоугао-има �е ле�ала несачувана ку�ола са �равоугао-�е ле�ала несачувана ку�ола са �равоугао-е ле�ала несачувана ку�ола са �равоугао-
ним �остољем. Начин �ресвођења �редставља и�у�етак: бочни бродови 
су �ресвођени �олукалотама на тром�ама� а источни и �а�адни травеjи 
средњег брода – бачвастим сводовима� коjим jе �омоħу малтера �ридодан 
облик крстасти� сводова. Дакле� (сл.4) црква jе тробродна �рема �лану и 
jеднобродна �о начину �ресвођења11. Према истра�ивањимā темеља са 
страна �равоугаоне а�сиде су се нала�или �роте�ис и ђаконикон� што од-

10  Т. Живковић, Jужни словени под византиjском влашћу (600 – 1025), �еоград 
2002� 429.

11  �. Petri�ioli� Srednjovjekovnim graditeljima u spomen� Split 1996� 75.

Сл. 3 Црква Светог �овре у 
�адру� X� в. Ентериjер� �оглед 

�рема �а�аду.
Fig. 3 Chur�h of Saint Lovra in 
Zadar� X� �. �nterior� overlook-� X� �. �nterior� overlook-X� �. �nterior� overlook- �. �nterior� overlook-�. �nterior� overlook-. �nterior� overlook-�nterior� overlook-

ing west.
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говара источно�ришħанскоj традициjи. Они су били сакривени и�а мали� 
одре�ака �идова са облим нишама� што �ока�у�е �очетак обликовања тро-�е �очетак обликовања тро-е �очетак обликовања тро-
а�сидалног �ресбитериjа12.

У цркви су више �ута коришħене ра�личите врсте с�олиjа� што мо�е 
бити обеле��е �рвобитне касноантичке конструкци�е. Источни �ар стубо-�е �рвобитне касноантичке конструкци�е. Источни �ар стубо-е �рвобитне касноантичке конструкци�е. Источни �ар стубо-�е. Источни �ар стубо-е. Источни �ар стубо-
ва има коринтске ка�ителе� а као сто�е овде слу�е велики коринтски ка�и-
тели� �редодређени �а �авршетак �олу�иластара. �а�адни �ар стубова има 
ви�антиjске ка�ителе и сто�е. Двос�ратни нартекс-вестверк jе �рвобитан 
али �воник ниjе сачуван. На горњем с�рату се нала�и �равоугаони отвор 
са �огледом унутар �рама. У нартексу су исто коришħени стубови-с�о-
лиjе: на �рвом с�рату антички� на другом �редроманичке13. Дакле� �оред 
такви� �а�адни� обеле�jā� овде бе� сумње видимо конкретно ви�антиjско 
с�ватање �ростора.

12  T. Marasović, нав. дело, 190� 268.
13  Исто, 197� 203.

Сл. 4 Црква Светог �овре у �адру� X� в.: 1) реконструкци�а тлоцрта; 2) античка ка�и-X� в.: 1) реконструкци�а тлоцрта; 2) античка ка�и- в.: 1) реконструкци�а тлоцрта; 2) античка ка�и-�а тлоцрта; 2) античка ка�и-а тлоцрта; 2) античка ка�и-
тел-с�олиjа у наосу; 3) реконструкциjа �оду�ног �ресека; 4) �редроманичка ка�ител-

с�олиjа на с�рату нартекса. Према И. Петрициоли.
Fig. 4 Chur�h of Saint Lovra in Zadar� X� �.: 1) re�onstru�tion of the layout; 2) antique 

�apitol-spolia in nave ; 3) re�onstru�tion of the stress se�tion; 4) pre-Romanesque �apitol-
spolia at the nartex floor. A��ording to �. Petri�ioli.
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После раносредњовековне ар�итектуре �адра као �римера не�ре-
кидног континуитета� сад ħемо ра�матрати ону у С�литу (сл.5) као обра�ац 
�рекинутог континуитета� али касниjе обновљеног на новом месту. С�лит 
jе наследио традициjу Салоне� велике античке метро�оле и главног града 
�ровинци�е Далмаци�е. Салона се �о�авила на раскрсници трговачки �уте-�е Далмаци�е. Салона се �о�авила на раскрсници трговачки �уте-е Далмаци�е. Салона се �о�авила на раскрсници трговачки �уте-�е. Салона се �о�авила на раскрсници трговачки �уте-е. Салона се �о�авила на раскрсници трговачки �уте-�авила на раскрсници трговачки �уте-авила на раскрсници трговачки �уте-
ва; од �� века �ре н. е. она jе била грчка колониjа� а �а време цара Августа 
у � веку �ре н. е. jе добила статус римске колониjе (Colonia Martia Julia 
Salonae)� те се �очела нагло ра�виjати. Убр�о jе Салона �остала кру�ан 
административни� економски и религио�ни центар целе источне Jадранске 
обале. �е� об�ира на то што су 481. године Салона и читава Далмациjа 
дос�еле �од власт ариански� Готā� �оред Равене� Салона �е остала �ариш-�е остала �ариш-е остала �ариш-
те културног �роцвата на Jадрану. Мада jе салонитански е�иско� био �од 
�натним утицаjем Ви�антиjе коjа га именуjе митро�олитом – али и Рима 
одакле jе е�иско� неколико �ута добио �алиj – Салона� као �ришħанска 
митро�оли�а� имала �е огромну црквену снагу и �рилично велику �олитич-�а� имала �е огромну црквену снагу и �рилично велику �олитич-а� имала �е огромну црквену снагу и �рилично велику �олитич-�е огромну црквену снагу и �рилично велику �олитич-е огромну црквену снагу и �рилично велику �олитич-
ку не�ависност у �они сукоба интереса Истока и �а�ада14.

Све до свог ра�арања у ��� веку услед словено-аварски� на�а-��� веку услед словено-аварски� на�а- веку услед словено-аварски� на�а-
да Салона се не�рекидно ширила и систематски уле�шавала �начаjним 
ком�лексимā секуларне и сакралне ар�итектуре. Прет�оставља се да jе у 
�ериоду наjвеħег ус�она град броjао 60 000 становника. Доцниjе бли�у 
уништене Салоне се �оjавило рано�рватско насеље Солин.

Конфигураци�а �арчета међу �ланинским �адинама �рема мору у де-�а �арчета међу �ланинским �адинама �рема мору у де-а �арчета међу �ланинским �адинама �рема мору у де-
лти реке Jадро �е условила веома слободни облик града� и његова ортого-Jадро �е условила веома слободни облик града� и његова ортого-адро �е условила веома слободни облик града� и његова ортого-�е условила веома слободни облик града� и његова ортого-е условила веома слободни облик града� и његова ортого-

14  E. Dyggve� нав. дело� 33.

Сл. 5 Ар�еолошка карта Салоне. Према Е. Дигвеу.
Fig. 5 Ar�heology map of Salona. A��ording to Е. Dyggve.
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нална шема се види само у формирању рано�ришħанског градског jе�гра. 
Та� �роцес �е тра�ао �реко ада�таци�е антички� �града �а �ришħанско бого-� �роцес �е тра�ао �реко ада�таци�е антички� �града �а �ришħанско бого- �роцес �е тра�ао �реко ада�таци�е антички� �града �а �ришħанско бого-�е тра�ао �реко ада�таци�е антички� �града �а �ришħанско бого-е тра�ао �реко ада�таци�е антички� �града �а �ришħанско бого-�ао �реко ада�таци�е антички� �града �а �ришħанско бого-ао �реко ада�таци�е антички� �града �а �ришħанско бого-�е антички� �града �а �ришħанско бого-е антички� �града �а �ришħанско бого-
слу�ење� односно чуваjуħи градитељски континуитет15. Првобитни ора-
ториj се �оjавио у другоj �оловини ��� века у �риватноj куħи� (�реуређен 
од �риватни� терма)� где jе био смештен синтрон. Таj део jе био одвоен од 
осталог �ростора мраморном �реградом и �о своj �рилици имао функциjу 
�ресбитериjа� мада jе синтрон смештен у �а�адном делу. После миланског 
едикта у �� веку �оред оратори�а �е била саграђена мала ба�илика с крсти-�� веку �оред оратори�а �е била саграђена мала ба�илика с крсти- веку �оред оратори�а �е била саграђена мала ба�илика с крсти-�а �е била саграђена мала ба�илика с крсти-а �е била саграђена мала ба�илика с крсти-�е била саграђена мала ба�илика с крсти-е била саграђена мала ба�илика с крсти-
оницом� а у � веку на том месту се �оjавила нова веħа ба�илика са новом 
крстионицом16 и консигнаториjумом. Прво су две ба�илике биле с�оjене 

15  После �обеде �ришħанства у салонитанском амфитеатру су били уређени 
�ришħански ораториjи� украшени фрескама са сликама мученика коjи су тамо убиени 
- E. Dyggve� нав. дело� 29.

16  Вероватно jе на ар�итектуру крстионице утицао мау�олеj Диоклециjана што 
се види на �ресецима обеjу �града: двос�ратне колонаде� отворено двориште (�роста�а) 
са мраморним сте�еницами� декор ентериjера штуком� сликарством и �латним 
мо�аиком. По стилиским обеле�иjма крстионица датира и� друге �оловине �� века. 
Коришħење �рефињени� ви�антиjски� ка�итела од мрамора �рибли�ава крстионицу 
онима и� Солуна� Равене� Града и Пореча: E. Dyggve� нав. дело� 38.

Сл. 6 Салона: 1) тлоцрт е�иско�ског ком�лекса у Салони (�рема Е. Дигвеу); 2) 
аксонометриjска реконструкциjа гробља Марусинац (�рема Е. Дигвеу); 3) гробље 

Манастирине� �оглед �рема �а�аду; 4) гробље Ка�ључ� �оглед �рема истоку.
Fig. 6 Salona: 1) Epis�opal �omplex layout in Salona (a��ording to Е. Dyggve); 2) 
axonometri� re�onstru�tion of Marusina� �emetery (a��ording to Е. Dyggve) ; 3) 
Marusina� �emetery� overlooking west; 4) Kapl�uč �emetery� overlooking east.
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�аjедничким нартексом� али у �� веку на месту jу�не ба�илике се �оjавила 
крстолика црква; �ри чему �е била сачувана ве�а и�међу две�у цркава �а-�е била сачувана ве�а и�међу две�у цркава �а-е била сачувана ве�а и�међу две�у цркава �а-�у цркава �а-у цркава �а-
jедничким нартексом (сл.6).

Двоjне ба�илике су чиниле нео��одни свечани ентериjер �а црквене 
синоде коjи су се одр�авали у Салони 530. и 533. г.17 Сличне �аралелне 
цркве често су ницале у то време на источноj обали Jадрана (�осебно у 
Истри)� �ри чему су се њи�ове функциjе ра�двоjиле: jедна црква jе била 
намењена богослу�ењу� друга чувању реликви�ā. То �е било ре�ултат �обе-�ā. То �е било ре�ултат �обе-ā. То �е било ре�ултат �обе-�е било ре�ултат �обе-е било ре�ултат �обе-
де култа реликвиjā унутар градски� �идине – �реноса моштиjу локални� 
мученикā са гробљā и�ван града и њи�овог свечаног �олагањā у темеље 
олтара у току освеħивања цркве18.

У целини �ришħански центар �остао �е велики ком�лекс ко�и се сас-�е велики ком�лекс ко�и се сас-е велики ком�лекс ко�и се сас-�и се сас-и се сас-
то�ао од ба�илике с крстионицом� консигнаториумом и крстоликом ба�или-�ао од ба�илике с крстионицом� консигнаториумом и крстоликом ба�или-ао од ба�илике с крстионицом� консигнаториумом и крстоликом ба�или-
ком� те е�иско�ском ре�иденциjом с атриjумом и ни�ом �рофани� �града. 
На �лану града те су структуре обликовале нови градски кварт коjи jе са 
источне и �а�адне стране уоквирен двема улицама од �ређашњег градс-
ког ткива: �а�адна улица jе �остала нартекс ба�илике и �рела� од ње у 
крстионицу� а источна – �рела� �рема е�иско�скоj ре�иденциjи19. Дакле� 
у рано�ришħанско доба Салона �е чувала градитељски континуитет анти-�е чувала градитељски континуитет анти-е чувала градитељски континуитет анти-
чког града.

Велику улогу у ар�итектури рано�ришħанске Салоне имала гробљā 
и�ван градски� �идина и њи�ове мемориjалне �граде са мученицима 
коjи су са�рањени тамо� jер jе �рема античкоj традициjи било �абрањено 
са�рањивање унутар градски� �идинā20. Наjраниjе �граде су сачуване на 
гробљу Марусинац: мемориjалне �риватне ка�еле с гробом мученика 300 
– 305. г. Њи�ов тлоцрт jе уобичаjен �а �аганске се�улкралне �граде� мада 
на Марусинцу �огребна комора �очива ис�од нивоа �ода� а горњи �ростор 
се користио �а богослу�ење. Главни скло� �редставља велики �огребни 
ком�лекс с мау�олеjом Светог Анастасиjа око 300. г.� ба�иликом око 426. 
г. и ни�ом �риватни� мартириjума у галериjи отвореног �еристила. И�а 
њи�ови� високи� �идина било jе могуħе несметано обављати литургиjу у 
част мученика у�оредо с обичним с�оменом мртви�. Марусинац као ти-
�ичан �ример �ока�уjе колико jе �ланирање ти� грађевина �ависило од 
раниjе гробне ар�итектуре21.

Око 400. године Салону �рви �ут на�ада�у Готи; онда у кратким ин-�у Готи; онда у кратким ин-у Готи; онда у кратким ин-
тервалима следе на�ади варвара. Готово сви саркофа�и на гробљимa су 
били ра�биjени у то време� �ри чему на гробљу Ка�ључ �од ба�илике jе 
ра�биjен тачно над сваким гробом (вероватно� локално становништво било 
�рисиљено да �ока�у�е гробове). �а�илика на Манастиринама �е била уни-�е гробове). �а�илика на Манастиринама �е била уни-е гробове). �а�илика на Манастиринама �е била уни-�е била уни-е била уни-
штена� и�ак �о�речни брод� одвоjени од уништеног средњег брода новим 
�идом с контрафорима� �е био �ретворен у цркву. Слично ра�арање �е до-�е био �ретворен у цркву. Слично ра�арање �е до-е био �ретворен у цркву. Слично ра�арање �е до-�е до-е до-

17  Исто� 35-36.
18  Исто� 40-42� 56� 88.
19  M. Suić� нав. дело, 365.
20  E. Dyggve� нав. дело� 63-64.
21  Исто� 66-67.



276 Ариjадна Воронова

�ивела ба�илика на Ка�ључу: ту �е средњи брод �остао црква� а интерко-�е средњи брод �остао црква� а интерко-е средњи брод �остао црква� а интерко-
лумниjи су били ис�уњени� а нови с�ољни �идови оjачани контрафоримa. 
Jедина култна грађевина рано�ришħанске Салоне ко�а �е �ре�ивела ра�о-едина култна грађевина рано�ришħанске Салоне ко�а �е �ре�ивела ра�о-�а �е �ре�ивела ра�о-а �е �ре�ивела ра�о-�е �ре�ивела ра�о-е �ре�ивела ра�о-
рање града� био jе ораториj Светог Анастасиjа на Марусинцу� вероватно� 
�бог необично солидног начина градње. У њему богослу�ење се обавља-
ло све до раног средњег века и �аиста тамо су се одр�авале �роцесиjе и� 
С�лита. Анастасиев ораториj jе био стварна ве�а са мученичким култом 
старе Салоне и �оред редуцирани� цркава други� гробаља он �е чувао ар-�е чувао ар-е чувао ар-
�итектонски и мемориjални континуитет града22.

У ти�олошком �огледу салонитанске ба�илике су сличне �ровин-
циjалним црквама � века� грађеним на свим �одручjима медитерански� 
�емаља. Научници нала�е у њима црте римске� еге�ске� сири�ске и месо�о-�ске� сири�ске и месо�о-ске� сири�ске и месо�о-�ске и месо�о-ске и месо�о-
тамске ар�итектуре. Углавном велике салонитанске ба�илике су у своjоj 
основи тробродне� са веħом �олукру�ном а�сидом� �роте�исом и ђако-
ником� нартексом и ређе с атриjумом. Ширина средњег брода jе 15м што 
одговара ра�меру велики� рано�ришħански� цркава у Солуну� и такође 
ширини Перистила Диоклецианове �алате; а њему су слични и висина сту-
бова ба�илика� и њи�ов интерколумниj23. У�имаjучи у об�ир географски 
�оло�аj Салоне� �начаj луке� и ра�новрсне етничке корене њеног станов-

22  Исто� 70� 98.
23  Исто� 35-37.

Сл. 7 Црква у Градини� 
реконструкциjе: 1) �оду�ни 
�ресек; 2) тлоцрт; 3) енте-
риjер; 4) екстериjер. Према 
J. Марасовиħу.
Fig. 7 Chur�h in Gradina� 
re�onstru�tions: 1) stress 
se�tion; 2) layout; 3) interior; 
4) exterior. A��ording to J. 
Marasović.
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ништва� �риродно �е да ħе црквени градитељи �од�еднако �римаħи у�ори-�е да ħе црквени градитељи �од�еднако �римаħи у�ори-е да ħе црквени градитељи �од�еднако �римаħи у�ори-�еднако �римаħи у�ори-еднако �римаħи у�ори-
ма на латинском �а�аду и на грчком Истоку� и на обе териториjе и� више 
центара24.

Као �ример (сл.7) ар�итектуре доба тако�ване «Jустини�анове реконк-Jустини�анове реконк-устини�анове реконк-�анове реконк-анове реконк-
висте» �ре �ро�асти Салоне у њеноj околини jе настала сасвим ви�антиjска 
црква у Градини. Према реконструкци�и ентери�ера осам средишњи� сту-�и ентери�ера осам средишњи� сту-и ентери�ера осам средишњи� сту-�ера осам средишњи� сту-ера осам средишњи� сту-
бова су �ове�ани луковимa на ко�е се ослања тамбур са калотом. Jош чети-�е се ослања тамбур са калотом. Jош чети-е се ослања тамбур са калотом. Jош чети-Jош чети-ош чети-
ри стуба у угловима грађевине носе �олуобличасте сводове коjи обликуjу 
кракове крста. Таj систем �реноси �ори�онталне ком�оненте сила ку�оле 
на �идове цркве� а рас�он лукова jе �ри�ваħен дрвеним �атегама слично 
као у екседрама цркве Свете Софиjе у Цариграду25. Црква у Градини дело-
мично ле�и на �идовима неке античке грађевине� а неколико антички� ар-
�итектурни� фрагмената су уграђени као с�олиjе у �идове цркве. Jош увек 
ниjе сигурно �о�нато �орекло срушени� сто�а и ка�итела – касноантичко� 
ранови�антиjско или ранороманско са имитациjом антички� облика – jер у 
раносредњовековно доба црква jе била �реграђена26. И�ак на такав начин 
ова ви�антиjска црква jе сачувала своj градитељски континуитет.

24  R. Krautha�mer� S. Ćurčić� Ranohrišćanska i vizantijska arhitektura, Beograd 
2008� 179-181.

25  J. Marasović� Metodologija obrade graditeljskog naslijeđa� Split 2007� 116.
26  T. Marasović� Dalmatia praeromanica� 207� 236; Исти� Starohrvatski Solin� Split 

1992� 131 – 143.

Сл. 8 С�лит� е�иско�ски ком�лекс: 
1) бивши мау�олеj Диоклециjана 

(катедрала Светог Ду�ма)� �оду�-�ма)� �оду�-ма)� �оду�-
ни �ресек (�рема Г. Ниеману); 2) 

бивши �рам Jу�итера (крстионица) 
(скица �. Касаса� 1782); 3) бив-

ши �рам Jу�итера (крстионица)� 
тлоцрт и �о�речни �ресек (�рема Т. 

Марасовиħу).
Fig. 8 Split� Epis�opal �omplex: 

1) former Dio�letian’s mausoleum 
(�athedral of Saint Du�mo)�  stress 

se�tion (a��ording to G. Niemann); 2) 
former temple of Jupiter (baptistery) 
(F.Kassas’ �ket�h� 1782); 3) former 
Jupiter’s temple (baptistery)� layout 

and �ross se�tion (A��ording to T. 
Marasović).
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У ��� веку Салона jе �от�уно била уништена словенско-аварским 
на�адом. Становништво �е �обегло на острва али веħи његов део насе-�е �обегло на острва али веħи његов део насе-е �обегло на острва али веħи његов део насе-
лио jе Диоклециjанову �алату коjа je касниjе �остала средњовековни град. 
Главно обеле�jе градитељског континуитета С�лита jе �остала ада�тациjа 
антички� �града �а нове функциjе. Мау�олеj (сл.8) Диоклециjана �остао 
jе катедрала Светог Дуjма коjи jе страдао од Диоклецианови� �рогона. 
Ис�од мау�олеjа се нала�и округла кри�та коjа се трансформисала у цркву 
Свете �уци�е. Обли�њи �агански �рам Jу�итера �е �остао катедрална крс-�е. Обли�њи �агански �рам Jу�итера �е �остао катедрална крс-е. Обли�њи �агански �рам Jу�итера �е �остао катедрална крс-Jу�итера �е �остао катедрална крс-у�итера �е �остао катедрална крс-�е �остао катедрална крс-е �остао катедрална крс-
тионица� а његова кри�та се �реобра�ила у цркву Светог Томе. Уку�но у 
ра�личитим �росторима �алате у средњем веку �е било уређено �уно црка-�е било уређено �уно црка-е било уређено �уно црка-
ва� а куле у �у�ном делу �алате су �остале ре�иденци�е светски� и цркве-�у�ном делу �алате су �остале ре�иденци�е светски� и цркве-у�ном делу �алате су �остале ре�иденци�е светски� и цркве-�е светски� и цркве-е светски� и цркве-
ни� достоjанственикā. Нова �иjерар�иjа jе тврдила да jе С�лит наследник 
салонитанске цркве и �окушавала �ребацити �рава и �ривилегиjе раниjе 
салонитанске митро�олиjе у нови црквени центар. Ту ниjе био �ри�нат 
�ренос моштиjу салонитански� мученикā у Рим� али на�ротив� тврдило се 
да се у�раво у С�литу чуваjу реликвиjе свети� Домниjа и Анастасиjа (то 
jе остало с�орно)27.

27  E. Dyggve� нав. дело� 93.

Сл. 9 С�лит� цркве и�над врата Диоклециjанове �алате: 1) црква Светог Теодора над 
�а�адним вратима� ����-�X в.� реконструкциjа J. �еламариħа; 2) црква Светог Мартина 

над северним вратима� ����-�X в.� ентериjер.
Fig. 9 Split� �hur�hes above Dio�letian’s pala�e doors: 1) �hur�h of Saint Theodor above 

the western door� ����-�X �.� J. Belamarić’s re�onstru�tion; 2) �hur�h of Saint Martin above 
the northern door� ����-�X �.� interior.
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Одлучну улогу �а локално становништво� коjе jе тра�ило склониште 
у Диоклециjановоj �алати� имали су jаки одбрамбени �идови са кулама и 
градским вратима. Сада главним су �остала �а�адна врата коjа никад нису 
била �атворена� а с те стране ускоро се �о�авило ново �редграђе. Над град-�авило ново �редграђе. Над град-авило ново �редграђе. Над град-
ским вратима (сл.9) су биле уређене цркве: над унутрашњим делом �а�ад-
ни� врата у стра�арском �однику настала jе црква Светог Теодора (Гос�е 
од �воника)� а вањска врата су jош била у функциjи� �ошто сe и�над њи� 
нала�ила на�рава �а ди�ање тако�вани� «сараценски� врата». По средини 
надвратника на месту крилате богине Нике у то време jе био уклесан крст 
(сл.10). Северна врата тада вероватно нису била у функциjи jер на месту 
с�оменуте на�раве ту jе настала црква Светог Мартина. Вероватно и�над 
ње исто се ди�ао �воник као над �а�адним вратима и Jу�итеровим �ра-Jу�итеровим �ра-у�итеровим �ра-
мом. Ада�тациjа обаjу врата мо�да се десила jош у касноантичко доба: на 
то у�уħуjу титулари и концентрациjа рано�ришħански� с�олиjā. Те цркве 
су вредни дока� континуитета антике у средњовековном С�литу28. Поjава 
црквицā над двама ула�имā у град у ве�и jе са симболичком �аштитом 

28  J. Belamarić� Gospe od Zvonika u Splitu� Zagreb 1991� 6-11.

Сл. 10 Уклесани крст на 
месту крилате богиње 

Нике� надвратник 
стра�арског �одника 

над �а�адним вратима 
Диоклециjанове �алате� 

����-�X в.
Fig. 10 Carved �ross 

at the pla�e of the 
goddess with wings 

Nike� door intel of the 
guards �orridor above 

the western door of 
Dio�letian’s pala�e� ����-

�X �.



280 Ариjадна Воронова

градског �одруч�а. �е� сумње ни�е случа�ност да су �аштитници ти� �ро-�а. �е� сумње ни�е случа�ност да су �аштитници ти� �ро-а. �е� сумње ни�е случа�ност да су �аштитници ти� �ро-�е случа�ност да су �аштитници ти� �ро-е случа�ност да су �аштитници ти� �ро-�ност да су �аштитници ти� �ро-ност да су �аштитници ти� �ро-
стора свети Мартин и свети Теодор карактеристични свеци двеjу главни� 
с�ољни� �олитички� силā тог времена� �раначке и Ви�антиjе29.

Улице средњовековног С�лита су чувале античку ортогоналну мре-
�у� али су биле редуциране у ширини дограђивањима на местима тремо- су биле редуциране у ширини дограђивањима на местима тремо-су биле редуциране у ширини дограђивањима на местима тремо- редуциране у ширини дограђивањима на местима тремо-редуциране у ширини дограђивањима на местима тремо-
ва (сл.11). Главни трг Диоклециjанове �алате Перистил ниjе се �роменио: 
он jе �остао и црквени� и мунили�ални трг �ато што jе био jедини трг 
�ре �роширења града �рема �а�аду. У �редграђу �е такође никло више �е-�е такође никло више �е-е такође никло више �е-
риферни� цркава коjе су обликовале нове уличне линиjе. Делимично оне 
одговараjу рељефу с�литског �олуострва� али углавном те средњовековне 
комуникаци�е су никле трансформаци�ом античког центури�аци�ског рас-�е су никле трансформаци�ом античког центури�аци�ског рас-е су никле трансформаци�ом античког центури�аци�ског рас-�ом античког центури�аци�ског рас-ом античког центури�аци�ског рас-�аци�ског рас-аци�ског рас-�ског рас-ског рас-
тра.

С�лит jе наjбољи сачувани �ример средњовековног урбани�ма на 
источном Jадрану и начина �реобра�аjа касноантичке �алате у �рави град 
ко�и �е добио део становништва и ни� функци�е велике античке митро�о-�и �е добио део становништва и ни� функци�е велике античке митро�о-и �е добио део становништва и ни� функци�е велике античке митро�о-�е добио део становништва и ни� функци�е велике античке митро�о-е добио део становништва и ни� функци�е велике античке митро�о-�е велике античке митро�о-е велике античке митро�о-
лиjе. То jе дока� не само градитељског континуитета античког наслеђа� 
него и његови� институци�ā и економике� као и особене симбио�е ауто�то-�ā и економике� као и особене симбио�е ауто�то-ā и економике� као и особене симбио�е ауто�то-
ног и ново�ридошлог становништва30.

Ово ново становништво jе �очело стварати своjу ар�итектуру и�ван 
�идова Салоне и Диоклециjанове �алате. Треба �оменути jош неколико 
с�оменика ко�и �ока�у�у континуитет �рет�одни� стилистички� тради-�и �ока�у�у континуитет �рет�одни� стилистички� тради-и �ока�у�у континуитет �рет�одни� стилистички� тради-�у континуитет �рет�одни� стилистички� тради-у континуитет �рет�одни� стилистички� тради-
циjа. Као што смо рекли� наjраниjи црквени ти� jе ротонда чиjе �орекло jе 
касноантичке мемори�е� ротонда Светог Гроба у Jерусалиму и ранови�ан-�е� ротонда Светог Гроба у Jерусалиму и ранови�ан-е� ротонда Светог Гроба у Jерусалиму и ранови�ан-Jерусалиму и ранови�ан-ерусалиму и ранови�ан-
тиjске цркве и ба�тистериjе. На источном Jадрану �рототи�ом ти� �града 
се сматра трансформирана од мау�олеjа Диоклециана катедрала Светог 
Дуjма у С�литу и крстионица у �адру коjа jе у основи с�оља шестострана 

29  T. Marasović� Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji� Split 1994� 246.
30  Исто� 242-250.

Сл. 11 С�лит� главни трг: 1) ра�воj �одручjа око �оду�не оси Диоклециjанове �алате 
(�рема J. Марасовиħу); 2) Перистил Диоклециjанове �алате� данашње стање.

Fig. 11 Split� the main square: 1) development of the area round stress axe of Dio�letian’s 
pala�e (A��ording to J. Marasović); 2) peristyle of Dio�letian’s pala�e� present �ondition.
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и шестолист унутра31. Под утицаjем таквог централног ти�а у средњем 
веку ту се �о�авио читав ни� варианти �оликон�ални� �града� од ко�и� на�-�авио читав ни� варианти �оликон�ални� �града� од ко�и� на�-авио читав ни� варианти �оликон�ални� �града� од ко�и� на�-�и� на�-и� на�-j-
карактеристичниjим и наj�о�уларниjим jе �остао шестолист (гекса�ора). 
Наjбољи сачувани с�оменик тог ти�а се нала�и у С�литу32� то jе црква 
Свете Троjице на Пољуду (сл.12) и� касног ���� – �очетка �X в. Она �е саг-���� – �очетка �X в. Она �е саг- – �очетка �X в. Она �е саг-�X в. Она �е саг- в. Она �е саг-�е саг-е саг-
рађена на месту античке �граде� код коjе jе током иско�авања нађена jедна 
екседра33.

Поред овог локалног ти�а двоструког ар�итектонског �орекла у 
средњовековно� Далмаци�и се обра�овала оригинална и сло�ена вариан-� Далмаци�и се обра�овала оригинална и сло�ена вариан- Далмаци�и се обра�овала оригинална и сло�ена вариан-�и се обра�овала оригинална и сло�ена вариан-и се обра�овала оригинална и сло�ена вариан-
та �оду�ни� ку�олни� �градā где се рано�ришħанска традициjа �оду�ног 
�ростора с�аjала с ви�антиjском ком�онентом у ку�оли као у и�ра�итом 
акценту целе грађевине. Темељи такве цркве су били отко�ани у насељу 
Солин на рубу �орушене Салоне� на острву Гос�ин Оток у делти реке 
Jадро� где су у Х веку �о�авио ком�лекс од две�у цркавā� од ко�и� �е тро-адро� где су у Х веку �о�авио ком�лекс од две�у цркавā� од ко�и� �е тро-�авио ком�лекс од две�у цркавā� од ко�и� �е тро-авио ком�лекс од две�у цркавā� од ко�и� �е тро-�у цркавā� од ко�и� �е тро-у цркавā� од ко�и� �е тро-�и� �е тро-и� �е тро-�е тро-е тро-
бродна ба�илика Светог Стефана слу�ила као мау�олеj �рватски� краљева 
(сл.13). У њоj се нала�е три �ара �илона од коjи� jе сваки у свом тлоцрту 
�равоугаони� и сви су �идани тако да тачно одговараjу насу�рот стоjеħим 
унутрашњим и вањским �иластримā што �е обеле��е веħ романичке ар-�е обеле��е веħ романичке ар-е обеле��е веħ романичке ар-�е веħ романичке ар-е веħ романичке ар-
�итектуре. И�ак ра�мак и�међу средишњни� �аровā �илона jе �овеħан и 
обликуjе �отку�олни квадрат �а коjи се �ред�оставља да jе имао кубет. 
Црква има �олукру�ну и�нутра и �равоугаону и�вана а�сиду те нартекс и 

31  T. Marasović� Dalmatia praeromanica� 234.
32  J. Marasović� Metodologija obrade graditeljskog naslijeđa� 22-32.
33  P. �ežić� O �entralnim građevinama Zadra i Dalma�i�e u ranom sredn�em vi�eku 

// Diadora� Glasilo Arheološkoga muze�a u Zadru 13� 337 – 338; T. Marasović� Dalmatia 
praeromanica� 230; P. �ežić� Rotonda u Ošlju� Zbornik Tomislava Marasovića� Split 2002� 
220 – 230.

Сл. 12 Црква 
Свете Троjице на 

Пољуду� касни 
���� – �очетак 

�X в.
Fig. 12 �hur�h of 
the Holy trinity at 
Pol�ud� late ���� – 
beginning of �X �.
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�ри�рату� и�над ко�и� су се ве-�и� су се ве-и� су се ве-
роватно ди�ала два �воникā и 
галериjа �а владара34. Дакле� 
овде видимо с�а�ање рома-�ање рома-ање рома-
нички� и ви�анти�ски� стил-�ски� стил-ски� стил-
ски� црта са доминирањем 
�оду�ног �ростора и �од-
чињеном улогом ку�оле. При 
томе акцентирана централна 
а�сида и ембрионалне бочне 
а�сиде� као и �а�адни део 
цркве� �авља�у се �рвим �на-�авља�у се �рвим �на-авља�у се �рвим �на-�у се �рвим �на-у се �рвим �на-
ковима доцниjег ра�воjа како 
романичке� тако и ви�антиjске 
ар�итектуре.

�ли�у се нала�ила jош 
�една црква у чи�о� су се ар�и-една црква у чи�о� су се ар�и-�о� су се ар�и-о� су се ар�и-� су се ар�и- су се ар�и-
тектури с�аjале романичке и 
ви�анти�ске стилске црте – цр-�ске стилске црте – цр-ске стилске црте – цр-
ква Свети� Петра и Моjисиjа 
у Солину (Шу�ља црква) и� 
средине X� века. Она се смат-X� века. Она се смат- века. Она се смат-
ра крунидбеном црквом �р-
ватски� краљева jер jе у њоj 
1075. г. био окруњен �рватски 
краљ Димитар �вонимир. На 
месту �едног старог салони-�едног старог салони-едног старог салони-
танског гробља у оквиру те-
меља велике рано�ришħанске 
гробне ба�илике �е била саг-�е била саг-е била саг-
рађена �натно мања црква са 
трансе�том и великом �олу-
кру�ном а�сидом. Наjнова 
ар�еолошка истра�ивања и 
стратиграфи�а сло�ева су �ока-�а сло�ева су �ока-а сло�ева су �ока-�ева су �ока-ева су �ока-
�али да jе та црква и� �� века 
била растављена у�раво �ре 
грађења крунидбене ба�илике 
коjа jе готово у целини била 
састављена и� ар�итектонс-
ки� детаља �ређашње цркве35. 

34  Starohrvatski Solin� Split 1992� 121 – 130; А. Duplančić� Crkve kraljice Jelene u 
Solinu� Split 1999� 15� 19� 23� 27� 30� 31; М. Васиħ� Архитектура и скулптура у Далмациjи 
од почетка IX до почетка XV века. Цркве� �еоград 1922� 48 – 54; T. Marasović� Dalmatia 
praeromanica� 126.

35  M. Zekan� Krunidbena bazilika hrvarskih kraljeva (kralja Zvonimira) u Solinu 
(Šuplja crkva), Obavi�esti� Hrvatsko arheološko društvo XL�–1� Zagreb 2009� 60-62.

Сл. 13 Цркве на Гос�ином Отоку: 1) црква 
Свети� Петра и Моjисиjа у Солину (Шу�ља 

црква)� средина X� в.� �лоча олтарне �реграде 
с рељефним �рика�ом владара у ком�о�ициjи 

«�роскинесис» (сада �лоча крсног ба�ена с�лит-
ске крстионице); 2) ба�илика Светог Стефана� Х 
в.� реконструкци�а екстери�ера и тлоцрта; 3) цр-�а екстери�ера и тлоцрта; 3) цр-а екстери�ера и тлоцрта; 3) цр-�ера и тлоцрта; 3) цр-ера и тлоцрта; 3) цр-
ква Свети� Петра и Моjисиjа у Солину (Шу�ља 
црква)� средина X� в.� реконструкциjа тлоцрта. 

Према Е. Дигвеу.
Fig. 13 Chur�hes at Gospin Otok: 1) �hur�h of Saint 

Peter and Moses in Solin (Šupl�a �rkva- Hollow 
�hur�h)� mid of X� �.� slab of the altar partition with 

relief representation of the ruler in “proskynesis” 
�omposition (presently slab of the baptismal pool 
of Split baptistery); 2) Saint Stefan’s basili�a� Х 
�.� exterior and layout re�onstru�tion; 3) �hur�h 
of Saint Peter and Moses in Solin (Šupl�a �rkva- 

Hollow �hur�h)� mid of X� �.�  layout re�onstru�tion. 
A��ording to Е. Dyggve.
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Средњовековна црква �е тробродна ба�илика са нартексом и �ет �арова �и-�е тробродна ба�илика са нартексом и �ет �арова �и-е тробродна ба�илика са нартексом и �ет �арова �и-
лона и �иластра унутра и и�вана. Као и код ба�илике Светог Стефана� ту 
�илони одговара�у �иластримā што �е ти�ично романичка карактеристи-�у �иластримā што �е ти�ично романичка карактеристи-у �иластримā што �е ти�ично романичка карактеристи-�е ти�ично романичка карактеристи-е ти�ично романичка карактеристи-
ка. Али �литки источни вањски �ид� �равоугаона централна и �олукру�-
не бочне а�сиде у дебљини �ида у�уħуjу на �редроманичку градитељску 
конце�циjу. Остаци сте�еништа у нартексу сведоче о бившем �рисуству 
�воника и/или двос�ратног вестверка36.

Карактеристично ви�антиjско обеле�jе jе троделна олтарна �реграда 
са трима ула�има у �ре�битери� што �е �ака реткост у далматинско� средњо-� што �е �ака реткост у далматинско� средњо- што �е �ака реткост у далматинско� средњо-�е �ака реткост у далматинско� средњо-е �ака реткост у далматинско� средњо-�ака реткост у далматинско� средњо-ака реткост у далматинско� средњо-� средњо- средњо-
вековноj ар�итектури. И�у�етним детаљем се сматра jедна �лоча олтарне 
�реграде с рељефним �рика�ом владара у ком�о�ициjи «�роскинесис» и� 
ви�антиjског дворског церемониjала. Касниjе оваj �лутеj jе �остао �лоча 
крсног ба�ена с�литске крстионице� �реграђене од античког Jу�итеровог 
�рама37. Дакле� све �абеле�ене карактеристике цркве сведоче о њеном ар-
�итектонском континуитету и органском с�о�у у њено� ком�о�ици�и рома-�у у њено� ком�о�ици�и рома-у у њено� ком�о�ици�и рома-� ком�о�ици�и рома- ком�о�ици�и рома-�и рома-и рома-
нички� и ви�антиjски� стилски� црта.

36  T. Marasović� Dalmatia praeromanica� 274.
37  Starohrvatski Solin� Split 1992� 144 – 151.

Сл. 14 С�литске цркве: 1) црква Светог Николе у Велом Варошу� X� в.� екстериjер; 
2) црква Светог Николе у Велом Варошу� X� в.� ентериjер; 3) црква Светог �енедикта 
(Свете Евтимиjе)� средина X� в.� реконструкциjе: �оду�ни �ресек� тлоцрт� екстериjер� 

�лан сводова (�рема J. Марасовиħу).
Fig. 14 Chur�hes of Split: 1) �hur�h of Saint Ni�olas in �ela �aroš� X� �.� exterior; 2) 

�hur�h of Saint Ni�olas in �ela �aroš� X� �.� interior; 3) �hur�h of Saint Benedi�t (Saint 
Eutimia)� mid of X� �.� re�onstru�tions: stress se�tion� layout� exterior� vaults plan 

(A��ording to J. Marasović).
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Сличан с�оj конце�циjа има и црква Светог Николе у Велом Варошу 
у С�литу� исто и� X� века (сл.14). У њо� четири монолитна стуба с �ре-� четири монолитна стуба с �ре- четири монолитна стуба с �ре-
романичким ка�ителима носе конструкциjу од два укрсна �олуобличаста 
свода� али овде нема ни тром�а ни �андативā. Као и код Светог �овре овде 
видимо таква обеле�jа �а�адне традициjе као што су �равоугаона а�сида и 
кубет са сле�им аркадицама. У ар�итектури ове цркве у�оредо с и�у�етно 
редуцираним бочним бродовима и �оменутим романичким цртама такође 
�рисутно �е чисто ви�анти�ско с�ватање �ростора: над укрсницом �оду�-�е чисто ви�анти�ско с�ватање �ростора: над укрсницом �оду�-е чисто ви�анти�ско с�ватање �ростора: над укрсницом �оду�-�ско с�ватање �ростора: над укрсницом �оду�-ско с�ватање �ростора: над укрсницом �оду�-
ног и �о�речног брода ле�и ку�ола� а вањски �идови обу�ватаjу крстолику 
основу у �едину целину. При томе у угловимā и�међу краковā крста се об-�едину целину. При томе у угловимā и�међу краковā крста се об-едину целину. При томе у угловимā и�међу краковā крста се об-
лику�у ни�е ода�е. Дакле� ове цркве сигурно се односе ка крстасто-ку�ол-�у ни�е ода�е. Дакле� ове цркве сигурно се односе ка крстасто-ку�ол-у ни�е ода�е. Дакле� ове цркве сигурно се односе ка крстасто-ку�ол-�е. Дакле� ове цркве сигурно се односе ка крстасто-ку�ол-е. Дакле� ове цркве сигурно се односе ка крстасто-ку�ол-
ном ти�у38.

�лиска овом ти�у jе и црква Светог �енедикта (Свете Евтимиjе) у 
С�литу и� средине X� века о коjоj се �рет�оставља да jе имала ку�олу 
уоквирену кру�ним тамбуром. Тробродна ба�илика с у�исаним трансе�-
том и трима �олукру�ним а�сидамā сада �редставља само темеље� мада 
су сачуване скице �ре него што jе црква уништена �о�аром 1888. године. 
Два �ара �иластарā на бочним �идовимā� ко�и одговара�у �рвим �рема ис-�и одговара�у �рвим �рема ис-и одговара�у �рвим �рема ис-�у �рвим �рема ис-у �рвим �рема ис-
току двама �аровима стубовā� �ока�уjу у тлоцрту стварни облик у�исаног 
крста. Његова реконструкциjа �одцртава наглашену улогу �олуобличасто 
�ресвођеног у�вишеног трансе�та што се такође одра�ило и у облику кро-
ва тако�ваног ауличног ти�а (три брода су �аjедно �рекривени двосливним 
кровом). �очни бродови су били необично �ресвођени на вањско� �олови-� �олови- �олови-
ни �олуобличастим� а на унутрашњоj крстоликим сводом.

38  T. Marasović� Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji� Split 1994� 212 – 216; 
Г. Суботиħ� Архитектура и скулптура средњег века у Приморjу� �еоград 1963� 25 – 26.

Сл. 15 Црква Светог Петра у Прику код Омиша� X� в.: 1) екстериjер; 2) ентериjер.
Fig. 15 Chur�h of Saint Peter in Prik near Omiš� X� �.: 1) exterior; 2) interior.
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По�аву овог ти�а у раносредњовековно� ар�итектури Далмаци�е тре-�аву овог ти�а у раносредњовековно� ар�итектури Далмаци�е тре-аву овог ти�а у раносредњовековно� ар�итектури Далмаци�е тре-� ар�итектури Далмаци�е тре- ар�итектури Далмаци�е тре-�е тре-е тре-
ба тра�ити у �ресецању утицаjа ви�антиjске и �рероманичке ком�оненте� 
�ри чему jе у цркви Светог Николе у Велом Варошу �рва jаче и�ра�ена у 
вертикалном нагласку читаве ком�о�ициjе� док код цкрве Светог �енедикта 
и�ак �ревладава �оду�ни нагласак39.

Црква Светог Петра у Прику код Омиша (сл.15) и� X� века �ред-X� века �ред- века �ред-
ставља �а Далмациjу редак с�оj централног и �оду�ног тлоцрта. Jош jе 
ређе да се �рела� од �равоугаоне основе �идова ка кру�но� основи ку-� основи ку- основи ку-
�оле остваруjе �андативима40� а �реко њи� ку�ола се ослања на четири 
jака сту�ца� с�оjена са �идом. Источни и �а�адни травеjи су �рекривени 
крстастим сводовима� ко�и су као и ку�ола украшавани стуком. Таква ор-�и су као и ку�ола украшавани стуком. Таква ор-и су као и ку�ола украшавани стуком. Таква ор-
гани�ациjа ентериjера бе� сумње �рибли�ава ову цркву кругу ви�антиjске 
уметности41. С�ватање фасадни� �овршина� на�ротив� има карактер рома-
ничке ар�итектуре. Четвртасти кубет са �абатима и трима сле�им луковима 
на свакоj страни и�раста у�раво и� тела грађевине� сакриваjуħи с�оља своj 
облик у коцкастом �остољу. И�вана �равоугаона а�сида jе рашчлањена 
�литким лучним нишама� као и бочне фасаде – �иластрима са двоструким 
сле�им луковима� као што jе и код цркве Светог �овре у �адру. �а�адна 
фасада jе декорисана великим �литким луком и ро�етом. У целини� овде 
као и у раниjе �роматраним црквама ви�антиjски утицаj се види �рете�но 
у ентериjеру у� карактеристичну романичку обраду фасада.

Географски бли�а Ви�анти�и �у�на Далмаци�а �е наравно била и�-�и �у�на Далмаци�а �е наравно била и�-и �у�на Далмаци�а �е наравно била и�-�у�на Далмаци�а �е наравно била и�-у�на Далмаци�а �е наравно била и�-�а �е наравно била и�-а �е наравно била и�-�е наравно била и�-е наравно била и�-
ло�ена jачем ви�антиjском утицаjу. То jе условило �освету �рве цркве 

39  T. Marasović� nav. delo� 89; Исти� Dalmatia praeromanica, 267� 272� 410.
40  Исто. S. 254.
41  P. �ežić� Elementi di architettura bizantina nelle costruzioni alto medievali di 

Zara� Hortus Artium Medievalium� �ol. 4� Zagreb – Motovun 1998� 66 – 68.

Сл. 16 
Дубровник: 

�лан града� X� 
в. Према Ж. 

Пековиħу.
Fig. 16 

Dubrovnik: 
town plan� X� �. 
A��ording to Ž. 

Peković.
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будуħег Дубровника (сл.16) светом Срђу и Вак�у и и�бор �а �аштитника 
града светог Вла�а (Власиjа)� е�иско�а Севастиjе Ка�адокиjске и� ��� в.� 
коjи jе страдао �а време Диоклециjана 287. г. или �икиниjа 316. г. Таj и�бор 
се десио �осле чудесног с�ашавања града �а време млетачке о�саде 971. 
г. У средини X� в. реликвиjе светог Вла�а су биле �ренесене у Дубровник. 
И�бор источног свеца (као и �освета �рве цркве источним светим Срђу 
и Вак�у) jе �ове�ан с оснивањем града у ви�антиjскоj тврђави и воjно-
�олитичким ослонцем на Ви�антиjу �бог сталне �ретње42. Прет�одник 
Дубровника Е�идаур �е �ивео �од влашħу и �аштитом Ви�анти�е до аварс-�е �ивео �од влашħу и �аштитом Ви�анти�е до аварс-е �ивео �од влашħу и �аштитом Ви�анти�е до аварс-�е до аварс-е до аварс-
ко-словенског на�ада� кад jе био �от�уно ра�орен као и Салона. И�беглице 
су населиле обљи�ње стеновито �олуострво и �асуле �алив� на чиjем jе 
месту �остао �о�нати Страдун. Нови град Рагусиум (односно Рагу�а)� 
као и С�лит� jе обновио своj континуитет на новом месту� али остао �од 
влашħу и утицаjем Ви�антиjе.

�а ра�лику од �адра и С�лита� коjи су наследили античко градско 
�е�гро� катедрални трг Дубровника се �о�авио након �ре�иђивања ви�анти�с-е�гро� катедрални трг Дубровника се �о�авио након �ре�иђивања ви�анти�с-�авио након �ре�иђивања ви�анти�с-авио након �ре�иђивања ви�анти�с-�с-с-
ке ба�илике Светог Вла�а и� Х века са крстионицом и �воником. Посте�ено 
катедрала се ра�виjала �рема крстионици� са коjом се касниjе уjединила� а 
катедрални трг се обликовао �рема северу од цркве. Првобитна троброд-
на ба�илика (сл.17) jе ви�антиjски ти� цркве на четири стуба с �ланом 
у�исаног крста и jако редуцираним бочним бродовима. То конструктивно 
jе�гро црква jе сачувала и доцниjе� кад jе на �очетку X� века Дубровник 

42  Ž. Peković� Dubrovnik. Nastanak i razvoj srednjovjekovnoga grada� Split 1998� 
90-91; J. Belamarić� Sveti Vlaho i Dubrovačka obitelj svetaca zaštitnika� Studi�e iz sredn�o- Studi�e iz sredn�o-Studi�e iz sredn�o- iz sredn�o-iz sredn�o- sredn�o-sredn�o-
v�ekovne i renesansne um�etnosti na Jadranu� Split 2001� 176� 187.

Сл. 17 Дубровник� ета�e ра�воjа е�иско�ског ком�лекса и� X-X�� в. Према Ж. 
Пековиħу.

Fig. 17 Dubrovnik� epis�opal �omplex development phases from X-X�� �. A��ording to Ž. 
Peković.
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добио улогу митро�олиjе 
jу�не Далмациjе. Тада су у� 
ба�илику били �ри�идани 
бочни бродови� дакле� она jе 
�остала �етобродна� а син-
трон jе �остао двосте�ени. 
И� овог �ериода су сачувани 
остаци ви�анти�ски� фреса-�ски� фреса-ски� фреса-
ка у главноj а�сиди. У треħоj 
ранороманичкоj ета�и 1060. 
г. краjњи бочни бродови су 
били крстасто �ресвођени� 
а међу �а�адном фасадом и 
крстионицом jе био саграђен 
�воник. У X�� веку на месту 
цркве се �оjавила романичка 
катедрала Ва�несења Деве 
Мариjе чим jе био обновљен 
континуитет �рвобитне �ос-
вете. И�ак �една а�сида умес-�една а�сида умес-една а�сида умес-
то три�у у �ређашњим ба�и-�у у �ређашњим ба�и-у у �ређашњим ба�и-
ликама� те ели�тична основа 
ку�оле су �одцртале �ри�ад-
ност дубровачкоj е�иско�иjи 
римскоj цркви43.

Дакле� �рве две ета�е 
ра�воjа цркве Светог Вла�а 
�ока�у�у ар�итектонски кон-�у ар�итектонски кон-у ар�итектонски кон-
тинуитет олтарног �ростора 
са централном вишестраном 
и бочним �олукру�ним а�си-
дама. Таква ком�о�ициjа се формирала током ра�воjа рано�ришħански� 
грађевина са �литким источним �идом у средњовековно доба што �е и�ра-�е и�ра-е и�ра-
�ило два вала адриови�анти�ама касне антике �� в. и касне �редроманике 
X� в.� када jе вишестрана а�сида �остала ти�ично обеле�jе ви�антиjске 
ар�итектуре.

Ви�антиjски утицаj видљиво jе и�ра�ен у ар�итектури jош jедног 
дубровачког с�оменика – цркве Светог Петра и� X� века (сл.18)� и и� тог 
�ериода цркве �e сачувана само кри�та. Исти ви�анти�ски ти� ку�олне цр-�e сачувана само кри�та. Исти ви�анти�ски ти� ку�олне цр-сачувана само кри�та. Исти ви�анти�ски ти� ку�олне цр-�ски ти� ку�олне цр-ски ти� ку�олне цр-
кве на четири стуба овде �e и�ра�ен наjjаче у Далмациjи� jер �а ра�лику 
од цркава Светог �овре у �адру и Светог Николе у С�литу ту �е у �рес-�е у �рес-е у �рес-

43  J. Stošić� Prikaz nalaza ispod katedrale i Bunićeve poljane u Dubrovniku� �zdan�a 
Hrvatskog arheološkog društva� sv. 12� Arheološka istraživan�a u Dubrovniku i Dubrovačkom 
područ�u� Znanstveni skup� Dubrovnik� 1 – 4� X� 1984� Zagreb 1988� 15-35; Ž. Peković� Du-
brovnik. Nastanak i razvoj srednjovjekovnoga grada, Split 1998� 129-136; T. Marasović� 
Dalmatia praeromanica� 120� 181� 270� 272� 274; Ћ. Jанковиħ� Српско Поморjе од 7. до 
10. Столеħа� �еоград 2007� 118.

Сл. 18 Дубровник� црква Светог Петра� X� в.: 1) тлоцрт 
кри�те; 2) тлоцрт �ри�емља; 3) �о�речни �ресек; 3) �оду�-
ни �ресек; 4) �ресек кро� средишњи травеj� �оглед �рема 

олтарнo� �регради. Према Ж. Пековиħу.
Fig. 18 Dubrovnik� �hur�h of Saint Peter� X� �.: 1) the �rypt 

layout; 2) ground floor layout; 3) �ross se�tion; 3) stress se�tion; 
4) se�tion through mid bay� overlooking the altar partition. 

A��ording to Ž. Peković.
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битериjу �рисутан трибелон. Добро jе �о�нато да се таj карактеристични 
ви�антиjски детаљ врло ретко �оjављуjе у Далмациjи (jош само у цркви 
Свете Мариjе на Мљету)� а касниjе jе �остао обеле�jе рашке ар�итектуре 
у средњовековноj Србиjи. Црква Светог Петра jе тробродна ба�илика с 
у�исаним трансе�том и а�сидом� �олукру�ним и�нутра и �равоугаоним 
и�вана. Истра�ивања су �ока�ала да су од �рвобитне цркве остали вањс-
ки �идови и монолитни сту�ци� украшени �летерним мотивима. �аjедно 
са �иластрима бочни� �идова они су носили �оду�не и �о�речне �олуоб-
личасте сводове� на �ресецању коjи� се ди�ала ку�ола44. Добро сачувана 
кри�та� у ко�у води сте�ениште од центра средњег брода� дока�у�е у�више-�у води сте�ениште од центра средњег брода� дока�у�е у�више-у води сте�ениште од центра средњег брода� дока�у�е у�више-�е у�више-е у�више-
ни �ростор �ре�битериjа. Нартекс с троделним ула�ом �оред мали� обли� 
ниша на источном �иду цркве �одцртава троделну конце�циjу ентериjера� 
коjу наставља и троделна олтарна ограда. Дакле� у том с�оменику о�ет 
видимо ви�антиjско с�ватање �ростора и конструкциjе.

У средњовековноj Далмациjи jе био �адр�ан континуитет античког 
урбани�ма и идеjа медитеранског града. То се десило �бог тога што су 
источно-�адрански градови дуго времена оста�али као �атворене �етеро-�адрански градови дуго времена оста�али као �атворене �етеро-адрански градови дуго времена оста�али као �атворене �етеро-�али као �атворене �етеро-али као �атворене �етеро-
гене енклаве у словенском окру�ењу. Античка култура бивши� римски� 
�ровинци�ā била �е о�шта �одлога �а ра�во� градова обе врсте градитељс-�ā била �е о�шта �одлога �а ра�во� градова обе врсте градитељс-ā била �е о�шта �одлога �а ра�во� градова обе врсте градитељс-�е о�шта �одлога �а ра�во� градова обе врсте градитељс-е о�шта �одлога �а ра�во� градова обе врсте градитељс-� градова обе врсте градитељс- градова обе врсте градитељс-
ког континуитета – било не�рекидног или �рекинутог� али обновљеног на 
другом месту. �е� об�ира на удаљени �оло�аj далматински� �ровинциjа 
и jако �ро�имање �а�адни� традициjа� ви�антиjски утицаj jе релативно 
сна�но �родирао до ти� �емаља� не само �реко мора већ и ком�неним 
�утем и� уметнички� центара Константино�оља и Солуна�45 �осебно у 
ра�добљима обнове и jачања Ви�антиjе власти. То jе нашло своj и�ра� у 
средњовековноj ар�итектури источно-jадранске обале и наставило �ивот 
«адриови�анти�ма» на том �одручjу.

Ariadna �oronova 
ARCH�TECTuRE OF THE ByZANT�NE PRO��NCES CENTERS �N DALMAT�A: 

ANT�quE CONT�Nu�Ty AND �NFLuENCE OF THE METROPOL�S

During formation of medieval �ulture of the Eastern Adriati� �oast� mutual permea-
tion of various traditions o��urred� thanks to the sea- �onne�tions within almost �omplete 
Mediterranean �ulture. On the �oast� the �ontinuity of an�ient tradition was always kept� 
whi�h gradually transformed into a medieval one. �t found its expression in urban network 
and ar�hite�ture of �oastal towns� and be�ame the main feature of the Adriati� urban plan-
ning.

Genesis of morphology of Dalmatian towns lasted mainly from �llyrian� over Greek� 
to Roman s�hemes. With the emergen�e of Christianity� new urban stru�tures were predomi-

44  T. Marasović� Dalmatia praeromanica� 194� 274� 297.
45  Та тема je добро ра�рађена у радовима М. Ракоциjе: М. Ракоција� О цркви Св. 

Јована у селу Орљане код Ниша и њеном месту у историји византијске архитектуре, 
Ниш и Ви�антија �� �борник радова� Niš 2003� 75-107; Исти� Црква у Горњем Матејевцу 
код Ниша, Сао�штења� �борник радова XX��-XX��� /1990-1991� �еоград 1991� 7-24.
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nantly organi�ally registered into the existing orthogonal s�heme of urban plans� and of-
ten former buildings were ad�usted to the Christian religious servi�e. Three �apitals of the 
Byzantine provin�es in Dalmatia� that is� three biggest Dalmatian towns - Zagreb� Split and 
Dubrovnik are �hosen as examples to analyze the Byzantine influen�e within two types of 
ar�hite�tural �ontinuity: �ontinuous� on the an�ient network� and dis�ontinued� but later re-
stored at the new pla�e.

Christian �enter of Zadar emerged exa�tly at the pla�e of pagan one� when it was 
still in fun�tion� and it gave shape to a town insula whi�h exa�tly �orresponded to orthogo-exa�tly �orresponded to orthogo-
nal raster of an an�ient town. �n Salona� the epis�opal �omplex was also registered within 
the former urban tissue. Also� the Salona �emeteries show how planning of these buildings 
depended on the earlier burial ar�hite�ture. As an example of �ustinian times ar�hite�ture� 
before downfall of the nearby town� one �ompletely Byzantine �hur�h emerged in Gradina. 
After the Slavi�-Avar atta�k in ��� �entury� Salona �ontinued its �ontinuity in Dio�letian 
pala�e during adaptation of an�ient buildings for new Christian fun�tions. 

During the period of strengthening Byzantine power in Dalmatia (approximately from 
the end of ���� until the first half of �X �entury)� rotunda buildings appeared� su�h as the 
�hur�h of the Holy Trinity at Pol�ud in Split from late ���� - beginning of �X �entury and 
rotunda of the Holy Trinity (that is� �hur�h of Saint Donat)� within Zadar epis�opal �omplex. 
New strengthening of Byzantine power at the beginning of �X �entury also �aused emergen�e 
of the Byzantine type �hur�hes on four pillars su�h as the �ur�h of Saint Lovra in Zadar� Split 
temples of Saint Ni�olas (Mikula) in �ela �aroš and Saint Benedi�t (Saint Eutimia)� as well 
as the �hur�h of Saint Peter in Prik near Omiš. 




