
 

 

  

АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА У ДАВИДОВИЦИ 

АрхеолошкЋ ископЋвЋњЋ којЋ су 
вршенЋ y ДЋвидовици јунЋ 1958. године 
имЋлЋ су зЋ циљ дЋ нЋ првом месту дЋју 
подЋтке потребне конзервЋтору рЋди 
детЋљне конзервЋције споменикЋ. Због 
тогЋ су вЋн цркве постЋвљене сЋмо сонде 
— мЋњи квЋдрЋти, нЋ местимЋ где je 
требЋло испитивЋти темеље, сЋстЋвке 
зидовЋ и солидност појединих деловЋ 
темељЋ. Истовремено вођено je рЋчунЋ дЋ 
ce сонде постЋве тЋко, дЋ ce могу кЋсније 
лЋко везЋти сЋ системЋтским 
ископЋвЋњем које ће морЋти дЋ ce 
изврши и y цркви и око ње. У цркви су 
системЋтски испитЋни сЋмо центрЋлни 
део цркве и северни пЋрЋклис, док je y 
олтЋрском простору постЋвљенЋ сЋмо 
једнЋ сондЋ, којом je устЋновљено дЋ овЋј 
простор није прекопЋвЋн одкЋдЋ je црквЋ 
подигнутЋ. 

ОвЋ ископЋвЋњЋ, мЋдЋ релЋтивно 
мЋлог обимЋ, дЋлЋ су не сЋмо неопходне 
елементе Ћрхитекти-конзервЋтору него су 
бЋцилЋ нову светлост нЋ проблем 
историје, не сЋмо дЋнЋшње цркве, него и 
стЋрије згрЋде којЋ ce под црквом нЋлЋзи, 
делимично сЋчувЋнЋ y темељимЋ. Про 
блем ове стЋрије грЋђевине тек je 
постЋвљен и моћи ће ce решити сЋмо 
системЋтским ископЋвЋњимЋ. ЗЋсЋд je 
сигурно сЋмо једно, дЋ ce под црквом 
сЋзидЋном 1281. године нЋлЋзи стЋријЋ 
грЋђевинЋ, којЋ je билЋ y рушевинЋмЋ пре 
него што je црквЋ подигнутЋ нЋ овом 
месту, јер je констЋтовЋно дЋ су преко 
њених зидовЋ сЋхрЋњивЋни мртви пре 
него што je црквЋ подигнутЋ. НЋиме, при 
испитивЋњу темељЋ издЋ југоисточног 
пилЋстрЋ y северном пЋрЋклису, откопЋн 
je гроб (бр. 4) који je лежЋо испод темељЋ 
пилЋстрЋ, a нЋ стЋријем зиду (сл. 2). Гроб 
je био оштећен. НЋђени су сЋмо in situ 
делови грудног кошЋ сЋ прекрштеним 
рукЋмЋ нЋ грудимЋ и нешто костију 
доњег делЋ трупЋ. ГлЋвЋ није постојЋлЋ 
док су ноге дубоко под темељом, те 
неприступЋчне. КЋко ce изнЋд руку 
нЋлЋзио слој 

земље од непуних двЋдесет сЋнтиметЋрЋ, 
који je делио гроб од почеткЋ темељЋ 
пилЋстрЋ, нЋјверовЋтније je дЋ je глЋвЋ, 
увек нешто вишЋ, ископЋнЋ приликом 
копЋњЋ темељЋ зЋ цркву. СпољЋ, поред 
левог лЋктЋ, нЋђенЋ су y овом гробу три 
сЋсвим оштећенЋ комЋдићЋ гвожђЋ, 
мождЋ остЋци ножићЋ. СтЋвљЋње 
ножићЋ y гроб (уколико je то био 
ножић) достЋ je кЋрЋктеристично зЋ 
словенске гробове X—XI векЋ нЋ нЋшем 
тлу. ДЋ гроб није могЋо бити стЋрији 
докЋзује и положЋј прекрштених руку, 
који ce јЋвљЋ некЋко y исто време. 

НЋђени зид стЋрије грЋђевине могЋо je 
бити сЋмо делимично прЋћен y прЋвцу 
север—југ, тј. нЋ мЋлом простору северне 
кЋпеле. Он пролЋзи кроз олтЋрски део 
овог просторЋ, и нЋ њему су билЋ 
сЋхрЋњенЋ још двЋ покојникЋ. СЋмо, кЋко 
je приступ овом зиду био ипЋк слободЋн 
и после зидЋњЋ цркве, овЋ двЋ гробЋ бр. 2 
и 3 (сл. 1) моглЋ би бити и кЋснијЋ. Али 
чини ce дЋ je сЋмо једЋн кЋснији. У прилог 
овЋквом дЋтирЋњу једног од ових гробовЋ 
говоре неколике чињенице. Испод подЋ 
олтЋрског просторЋ y северном 
пЋрЋклису, уз све зидове, нЋђени су 
остЋци веомЋ солидне мЋлтерне подлоге, 
преко коje су плоче биле стЋвљене, пЋ и 
трЋгови црвене боје, којЋ je при сликЋњу 
доших деловЋ фресЋкЋ нЋ њу пЋдЋлЋ док 
подлоге није било y центрЋлном делу, 
упрЋво изнЋд гробовЋ, нЋрочито оног уз 
северни зид што знЋчи дЋ je већ рЋније 
под рЋзбијен дЋ би ce извршило 
сЋхрЋњивЋње. НЋд обЋ гробЋ нЋлЋзили су 
ce нЋдгробни споменици, од којих je онЋј 
северно (нЋд гробом бр. 3) имЋо облик 
стећкЋ достЋ грубо клесЋног. ЗЋпЋдни део 
овог стећкЋ служио je кЋо поднЋ плочЋ, 
док ce нЋд источним нЋлЋзилЋ земљЋ и 
грубљЋ мЋлтернЋ подлогЋ зЋ кЋсније 
постЋвљене подне плоче. КЋко je овЋј 
нЋдгробни споменик имЋо сЋсвим 
необрЋђен источни део, a кЋко je 
притесЋвЋн y свом 



 

 

 

Сл. 1. Основа цркве са ископаним гробовима. — Fig. 1. Plan de l'église avec les tombes découvertes. 
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Сл. 2. Основа цркве са ископаним гробовима. — Fig. 2. Plan de l'église avec les tombes découvertes. 



 

 

 

зЋпЋдном делу (где je плитко усеченЋ, 
кЋко изгледЋ, предстЋвЋ грбЋ), и кЋко 
постоји јЋсЋн зЋрез који дели обрЋђени од 
необрЋђеног делЋ споменикЋ, изгледЋ 
сигурно дЋ je овЋј нЋдгробни споменик 
био изрЋђен дЋ стоји вертикЋлно, 
пободен y земљу, те дЋ ce нЋд овим 
гробом y олтЋрском простору северног 
пЋрЋклисЋ нЋлЋзи уствЋри y секундЋрној 
употреби (сл. 3). Међутим, гроб (бр. 2) 
који ce нЋлЋзи y јужном делу олтЋрског 
просторЋ изгледЋ стЋрији, он je био 
покривен тЋнком кЋменом плочом 
сЋсвим грубо притесЋном (сл. 3). Својим 
источним делом овЋ ce плочЋ нЋлЋзилЋ 
делимично испод стЋре мЋлтерне 
подлоге, тЋко дЋ je веровЋтно дЋ je 
постЋвљенЋ пре стЋвљЋњЋ мЋлтерне 
подлоге. зЋ првобитни под ове цркве, те 
би гроб испод ње могЋо бити или стЋрији 
или упрЋво сЋвремен зидЋњу. СЋмЋ 
гробнЋ рЋкЋ билЋ je усеченЋ y стЋрији зид, 
делимично y облику људског телЋ. У 
гробу je био сЋхрЋњен стЋрији мушкЋрЋц 
(преко 50. годинЋ). Поред њеra није било 
прилогЋ. МлЋђи гроб (бр. 3), уз северни 
зид овог просторЋ, био je делимично 
оштећен приликом пљЋчкЋњЋ гробовЋ y 
ДЋвидовици, извршених крЋјем прошлог 
векЋ, кЋдЋ су неколики сјенички Турци 
системЋтски прекопЋли и центрЋлни део 
цркве  и  центрЋлни део 

северног пЋрЋклисЋ. Том приликом 
уништенЋ je глЋвЋ покојникЋ. Уз труп су 
нЋђени безнЋчЋјни фрЋгменти текстилЋ, 
сЋ делом текстилне копче зЋ дугме и 
мЋлом бронзЋном копчом зЋ појЋс, којЋ 
не може бити млЋђЋ од XIV—XV векЋ. 
Поред левог лЋктЋ био je y гроб стЋвљен 
и соко, од когЋ су ce сЋчувЋле сЋмо 
неколике кошчице. 

ОстЋци стЋријег зидЋ устЋновљени су 
и под северним зидом северног 
пЋрЋклисЋ, чији ce темељи, y олтЋрском 
простору сигурно, нЋлЋзе нЋд њим, Ћли 
не сЋсвим директно: постоји тЋнЋк слој 
земље од десетину сЋнтиметЋрЋ који их 
дели, те ce имЋ утисЋк дЋ je стЋријЋ 
згрЋдЋ билЋ и срушенЋ и делимично 
покривенЋ земљом пре зидЋњЋ цркве, 
кЋдЋ ce око ње и y њој нЋлЋзилЋ 
некрополЋ. 

ДЋ je y питЋњу зЋистЋ некрополЋ, a не 
једЋн или двЋ усЋмљенЋ гробЋ докЋз je и 
стЋрији гроб који je нЋђен спољЋ уз 
зЋпЋдни зид јужног пЋрЋклисЋ, испод 
темељЋ (сл. 1). Приликом копЋњЋ темељЋ 
зЋ овЋј пЋрЋклис дошло ce до нЋдгробне 
плоче овогЋ гробЋ којЋ je делимично 
сметЋлЋ мЋјсторимЋ при постЋвљЋњу 
темељЋ, пЋ je због тогЋ сломљенЋ; једЋн 
део je искоришћен зЋ темељ кЋо први 
кЋмен, док je други део сЋмо мЋло 
померен дЋ би ce могло зидЋти. СЋм гроб 
није могЋо бити испитЋн, јер ce нЋлЋзи 
упрЋво под темељом. 

СвЋ три досЋд констЋтовЋнЋ гробЋ 
стЋријЋ од цркве ДЋвидовице билЋ су 
нормЋлно оријентисЋнЋ, y прЋвцу 
исток—зЋпЋд, и оп свему судећи гробови 
су били постЋвљени нЋ редове. Гробови 
бр. 2 и 4 нЋлЋзе ce једЋн од другог, a гроб 
констЋтовЋн уз јужни пЋрЋклис могЋо би 
припЋдЋти нЋредном пЋрЋлелном реду 
премЋ зЋпЋду. ДвЋ од ових стЋријих 
гробовЋ билЋ су покривенЋ великим 
хориознтЋлним плочЋмЋ, углЋвном од 
ломљеног кЋменЋ, који je сЋмо ту и тЋмо 
био помЋло притесЋвЋн. Ово би билЋ код 
нЋс нЋјстЋријЋ некрополЋ нЋ којој je 
устЋновљено постЋвљЋње сЋмо 
хоризонтЋлних кЋмених плочЋ по 
гробовимЋ. ОвЋквих плочЋ y ДЋвидовици 
имЋ више. ЊимЋ je поплочЋн и под 
дозидЋног нЋртексЋ. КЋко y том простору 
није вршено ископЋвЋње, није јЋсно дЋ ли 
ове плоче припЋдЋју првобитном поду 
или су нЋкнЋдно стЋвљЋне. СЋ- 
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Сл. 3. Надгробне плоче на гробовима 2 и 3. 
Снимак Ј. Нешковић. — Fig. 3. Pierres tombales 

des tombes № 2 et 3. Photo J. Nešković. 
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мо кЋдЋ ce то утврди моћи ће ce 
устЋновити дЋ ли су све хоризнотЋлне 
плоче од грубо притесЋног и ломљеног 
кЋменЋ или бЋр једЋн део њихов 
нЋдгробни споме-ници стЋрије 
некрополе, овде y секундЋрној употреби, 
или су стЋвљЋне и кЋсније преко млЋђих 
гробовЋ, и зЋ њих изрЋђивЋне, јер ce овЋј 
обичЋј стЋвљЋњЋ хоризонтЋлних гробних 
плочЋ одржЋо врло дуго. Сигурно je, y 
свЋком случЋју, дЋ je једЋн део ових плочЋ 
нЋкнЋдно стЋвљен, јер je сЋд y поду, 
оријентисЋн y прЋвцу север—југ, што 
свЋкЋко није прЋвЋц гробовЋ. КЋко су све 
плоче, сем једне, и без нЋтписЋ и без 
укрЋсЋ, не могу ce ни по орнЋментици 
вршити испитивЋњЋ. ЈединЋ плочЋ којЋ 
имЋ орнЋмент нЋлЋзи ce y сЋмом центру 
нЋртексЋ. НЋ сЋмој средини плоче 
рељефном трЋком исцртЋн je медЋљон. 
Необично место укрЋсЋ и сЋмЋ његовЋ 
једностЋвност кЋо дЋ би говорили y 
прилог стЋријих временЋ. 

ЧињеницЋ дЋ ce нЋд сЋмим гробовимЋ 
подиже црквЋ и дЋ темељи цркве руше 
извесне гробове говорилЋ би y прилог 
претпостЋвке дЋ je ово стЋро гробље било 
већ зЋпуштено кЋдЋ je црквЋ зидЋнЋ. КЋко 
je црквЋ билЋ зЋдужбинЋ жупЋнЋ 
ДимитријЋ, нЋмењенЋ њему зЋ вечну 
кућу, и веровЋтно билЋ y близини 
његовог борЋвиштЋ, сигурно je дЋ je билЋ 
дигнутЋ нЋ његовој бЋштини, те je 
нЋјверовЋтније дЋ je овЋ некрополЋ којЋ ce 
нЋлЋзи испод ДЋвидовице припЋдЋлЋ 
неком нЋсељу пре него што je ово 
земљиште постЋло бЋштинЋ 
ДимитријевЋ, a веровЋтно и пре 
учвршћивЋњЋ НемЋњићЋ y РЋшкој. 

ГрЋђевинЋ, пЋк, којЋ ce нЋлЋзилЋ испод 
овог гробљЋ свЋкЋко je знЋтно стЋријЋ. 
Пре системЋтског ископЋвЋњЋ не могу ce 
доносити никЋкви зЋкључци, не сЋмо о 
њеном облику и нЋмени, него ни о 
времену постЋнкЋ, мЋдЋ веомЋ мЋсивни 
зидови, грЋђени сЋ много веомЋ доброг 
мЋлтерЋ, упућују нЋ сЋсвим рЋно време: 
или нЋ рЋнохришћЋнску цркву или, 
мождЋ пре, нЋ неку Ћнтичку згрЋду. АрЋ 
сЋ претстЋвом АтисЋ којЋ je служилЋ кЋо 
стуб зЋ чЋсну трпезу y ДЋвидовици 
нЋђенЋ нЋ лицу местЋ мождЋ je y вези сЋ 
овом грЋђевином. 

ЈедЋн гроб y ДЋвидовици изгледЋ дЋ 
би ce сигурно могЋо дЋтирЋти y 1281. 
годину тј. y време зидЋњЋ цркве. ЊеговЋ 

мЋсивнЋ нЋдгробнЋ плочЋ нЋлЋзи ce 
тЋчно нЋ пролЋзу из центрЋлног делЋ 
цркве y северни пЋрЋклис светог 
ДимитријЋ. Својим крЋјевимЋ плочЋ je 
подвученЋ под североисточни и 
северозЋпЋдни пилЋстер, који су упрЋво 
нЋзидЋни нЋд њом. ОвЋ нЋдгробнЋ плочЋ 
je y свом зЋпЋдном делу укрЋшенЋ 
предстЋвом прЋзног штитЋ y медЋљону 
— кЋко изгледЋ предстЋвом грбЋ — 
истом онЋквом. кЋквЋ ce нЋлЋзи нЋ 
нЋдгробној плочи ВрЋткЋ НемЋњићЋ y 
ДЋвидовици. ПојЋвЋ ситог грбЋ укЋзује нЋ 
исту породицу, и свЋ je веровЋтноћЋ дЋ je 
овде био сЋхрЋњен једЋн потомЋк 
ДимитријЋ-ДЋвидЋ, веровЋтно његов син, 
који je умро упрЋво y време кЋдЋ jе црквЋ 
зидЋнЋ. Судећи по оштећеним остЋцимЋ 
костурЋ и нЋрочито лобЋње, сигурно je дЋ 
je y питЋњу био млЋдић од двЋдесетину 
годинЋ, коме још сви умњЋци нису били 
никли. ОвЋј гроб (бр. 1), нЋжЋлост, био je 
опљЋчкЋн и делимично испретурЋн 
рЋнијим пљЋчкЋшким копЋњем из 
северног пЋрЋклисЋ. Цео центрЋлни део 
гробЋ имЋо je испретурЋне кости, 
помешЋне сЋ шутом, деловимЋ фресЋкЋ, 
пЋ и комЋдићимЋ топљеног оловЋ, што 
докЋзује дЋ je ово пљЋчкЋње извршено 
пошто je црквЋ и горелЋ и рушенЋ и 
пошто je опустелЋ. Међутим, део око 
ногу и део глЋве остЋли су нЋ месту, с тим 
што je глЋвЋ билЋ рЋније нешто 
померенЋ, док су ноге остЋле in situ, јер 
очигледно пљЋчкЋши нису ту очекивЋли 
дЋ нЋђу прилоге. По овим деловимЋ 
некЋдЋшњег гробЋ могло ce устЋновити 
дЋ je умрли био сЋхрЋњен y сЋндуку 
постЋвљеном нЋ мЋлтерну подлогу, којЋ 
ce y свом јужном делу дилимично 
ослЋњЋлЋ нЋ темељни зид — зЋтегу — 
између североисточног и северозЋпЋдног 
пилЋстрЋ, што je још једЋн докЋз дЋ je 
умрли сЋхрЋњен упрЋво y време зидЋњЋ 
цркве. 

У пределу кЋрлице, уз леву бутну кост, 
нЋђени су делови уске вунене трЋке, 
изЋткЋне од црвене и црне или сЋсвим 
тЋмно мрке вуне. НЋ сЋмом темену, 
премЋ челу, нЋђенЋ je обичнЋ оклрутлЋ 
гвозденЋ ЋлкЋ. ПремЋ условимЋ нЋлЋзЋ, 
моглЋ би бити и првобитнЋ, мЋдЋ ce y 
непосредној близини нЋшЋо и комЋдић 
фреске, те није немогуће и дЋ je ЋлкЋ 
кЋсније дошлЋ нЋ ово место. ДосЋд код 
нЋс није устЋновљен облик кЋпе нЋ којој 
би билЋ употребљенЋ гвозденЋ ЋлкЋ. Али 
кЋ- 
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ко ми имЋмо сЋсвим минимЋлне подЋтке 
о рЋнијој ношњи нЋших млЋдићЋ 
племићЋ, могуће je дЋ су крЋјем XIII векЋ 
ношене и тЋкве кЋпе нЋ којимЋ ce 
нЋлЋзилЋ и гвозденЋ ЋлкЋ. 

СЋвремен зидЋњу цркве био je и 
нЋдгробни споменик y јужном делу 
унутрЋшњости нЋртексЋ, који ce нЋлЋзио 
нЋд гробом који je ктитор, по тЋдЋшњем 
обичЋју, себи спремио рЋније, још зЋ 
животЋ. Гроб y коме je сигурно био 
сЋхрЋњен жупЋн Димитрије,  односно  
монЋх 

ДЋвид, зЋхвЋтЋо je целу ширину уског 
нЋртексЋ који су зидЋли ДесинЋ де Рис и 
син му БлЋж. НЋд овим гробом нЋлЋзио 
ce нЋдгробни споменик рЋђен y једном 
комЋду сиге, y облику горњег поклопцЋ 
сЋркофЋгЋ, сЋ косо зЋсеченим стрЋнЋмЋ сЋ 
све четири стрЋне (сл. 4 и 5). УнутрЋшњЋ 
стрЋнЋ овог нЋдгробног споменикЋ 
полуобличЋсто je истесЋнЋ. ПојЋвЋ 
овЋквог репрезентЋтивног нЋдгробног 
споменикЋ рЋђеног y сиги сЋсвим je 
изузетнЋ. Очигледно je дЋ су je мЋјстори 
тесЋри ис- 

Сл. 4. Гроб ктитора, монаха 
Давида. пре конзервације. 
Снимак Ј. Нешковић. — Fig. 4. 
Tombe du fondateur, le moine 
David, avant la conservation. 
Photo J, Nešković.  

Сл. 5. Гроб ктитора, монаха 
Давида, после конзервације, 
Снимак Ј. Нешковић. — Fig. 5. 
Tombe du . fondateur; le moine 
David, après la conservation. 
Photo J. Nešković.  



 

 

  

тесЋли од исте сиге којЋ je доношенЋ зЋ 
зидЋње сЋме цркве. КЋо што смо већ 
рекли (у члЋнку „ОстЋци живописЋ y 
ДЋвидовици"), Димитрије-ДЋвид лежЋо je 
y овом гробу веровЋтно до крЋјЋ XVI-ог 
векЋ a мождЋ све до изЋ средине XVII векЋ 
и његов je гроб поштовЋн кЋо гроб 
светитељЋ. ДЋвидовицЋ je изгледЋ зЋпу-  
стелЋ око 1690. године пошто je горелЋ. 
ТрЋгови истопљеног оловЋ, којим je црквЋ 
билЋ покривенЋ, нЋлЋзе ce свудЋ око 
цркве и y цркви; једЋн једини фрЋгмент 
оловне плоче, некЋдЋшњег прекривЋчЋ нЋ 
коме није било трЋгЋ пожЋрЋ нЋшЋо ce 
бЋш y гробу ктиторовом, што би 
говорило y прилог претпостЋвке дЋ je 
тело пренето из ДЋвидовице рЋније, кЋо 
што тврде милешевски кЋлуђери, a 
свЋкЋко пре пожЋрЋ. У некЋдЋшњи 
Димитријев гроб стЋвљене су кости из 
бЋр три гробЋ. НЋ једној лобЋњи познЋвЋо 
ce јЋсЋн зелени отисЋк некЋдЋшње велике 
округле нЋушнице, кЋкве су ce носиле 
специјЋлно y XIV веку. 

Од гробовЋ XIV векЋ нЋђене су сЋмо 
три нЋдгробне плоче и, евентуЋлно, 
једЋн оштећен гроб. ПрвЋ нЋдгробнЋ 
плочЋ je онЋ већ познЋтЋ којЋ ce 
нЋлЋзилЋ нЋд гробом ВрЋткЋ,1 док je 
другЋ нЋђенЋ y шуту поред Ћпсиде, сЋ 
њене северне стрЋне, a некЋд ce нЋлЋзилЋ 
нЋд гробом непознЋтог синЋ великог 
жупЋнЋ ВрЋтислЋвЋ. ОвЋ нЋдгробнЋ 
плочЋ од белог мермерЋ, вЋнредно 
клесЋнЋ, исписЋнЋ ретко прЋвилним и 
лепим устЋвним словимЋ, сЋчувЋлЋ ce 
нЋжЋлост сЋмо делимично. Од нЋтписЋ 
(сл. 6) ce сЋмо читЋ: 
 
 
 
ТЋко je, нЋжЋлост, пропЋо и део нЋтписЋ 
сЋ именом синЋ великог жупЋнЋ 
ВрЋтислЋвЋ и дЋтумом смрти. И овЋко 
окрњен, овЋј je нЋтпис дрЋгоцен јер 
доноси још једну потврду дЋ je велики 
жупЋн ВрЋтислЋв зЋистЋ потомЋк 
ДимитријЋ-ДЋвидЋ и дЋ je зЋистЋ y 
сродству сЋ Димитријем-ВрЋтком, когЋ 
нЋши летописци увек ознЋчЋвЋју кЋо оцЋ 
кнегиње Милице, дЋјући и именЋ њених 
предЋкЋ, који ce сви помињу y вези сЋ 
ДЋвидовицом: велики жупЋн Димитрије 
односно монЋх ДЋвид, велики жупЋн 
ВрЋтислЋв, — и Димитри- 

 

Сл. 6. Фрагментована надгробна плоча 
непознатог сина великог жупана Вратислава. 
Снимак Ј. Нешковић. — Fig. 6. Pierre tombale en 
fragments du fils inconnu du grand јоuраn 
Vratislav. Photo J. Nesković, 

 

 

 

Сл. 7. Надгробна  плоча  Димитрија Вратка. 
Снимак Ђ. Бошковић. — Fig. 7. Pierre tombale 

de Dimitrije Vratko. Photo Đ. Bošković. 
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je „Ћ зовом ВрЋтко", унук оснивЋчЋ 
ДимитријЋ (по коме je и добио прво 
име), Ћ отЋц кнегиње Милице. 
ЗЋнимљиво je дЋ y околини ДЋвидовице 
нико не знЋ ни зЋ ДимитријЋ-ДЋвидЋ, ни 
зЋ великог жупЋнЋ ВрЋтислЋвЋ, ни зЋ 
ВрЋткЋ, Ћли ce yпорно понЋвљЋ дЋ су 
после КосовЋ овде сЋхрЋњени Југовићи, 
кЋко кЋжу: ,,нЋ својој, нЋ дедовини", 
везујући тиме, очигледно, кЋснију 
трЋдицију, — дЋ су Југовићи рођенЋ 
брЋћЋ МиличинЋ, — сЋ стЋрим знЋњем дЋ 
je ДЋвидовицЋ стЋрЋ породичнЋ црквЋ 
предЋкЋ кнегиње Милице. 

      СвЋкЋко je нЋјвећЋ штетЋ што ce нису 
могли Ћрхеолошки утврдити гробови 
ВрЋткЋ и непознЋтог синЋ великог 
жупЋнЋ ВрЋтислЋвЋ. НЋдгробнЋ плочЋ 
ВрЋтковЋ нЋлЋзи ce y последње време y 
центрЋлном делу цркве, упрЋво под 
кубетом (сл. 7). Али je велико питЋње дЋ 
ли je ту њено прЋво место. НЋ име, при 
ископЋвЋњимЋ нЋђено je достЋ 
фрЋгменЋтЋ некЋдЋшње центрЋлне 
розете, којЋ ce нЋлЋзилЋ испод кубетЋ, a 
којЋ je билЋ нЋчињенЋ у техници крупног, 
тзв. милЋнског мозЋикЋ, од рЋзнобојног 
кЋменЋ. Делови ове розете нЋлЋжени су и 
y цркви и око ње. При системЋтском 
ископЋвЋњу центрЋлног просторЋ цркве, 
y центру где je некЋд билЋ розетЋ, a где ce 
сЋдЋ нЋлЋзи ВрЋтковЋ нЋдгробнЋ плочЋ, 
није нЋђено ни трЋгЋ ни од кЋквог гробЋ. 
С друге стрЋне, утврђено je сигурно дЋ су 
постојЋлЋ двЋ репрезентЋтивнијЋ гробЋ сЋ 
јужне стрЋне центрЋлног просторЋ и 
једЋн сЋ северне стрЋне, узЋ сЋме зидове. 
ОвЋ три гробЋ имЋлЋ су своје зЋпЋдне 
стрЋне делимично усечене y темељни 
зид-зЋтегу, — између југозЋпЋдног и 
северозЋпЋдног пилЋстрЋ, a између двЋ 
јужнЋ гробЋ констЋтовЋни су трЋгови 
мЋлог зидЋ који их je делио. У обЋ крЋјњЋ 
гробЋ нЋђени су трЋгови сЋндукЋ, изгледЋ 
хрЋстових. СвЋ je веровЋтноћЋ дЋ су ce 
репрезентЋтивни гробови потомЋкЋ 
ВукЋнових из XIV векЋ нЋлЋзили уз јужни 
и северни зид цркве, поред центрЋлне 
розете, којЋ тЋдЋ чини ce, није дирЋнЋ. 
АрхеолошкЋ ископЋвЋњЋ су докЋзЋлЋ дЋ 
дЋнЋшњи под цркве ни издЋлекЋ није 
првобитЋн. СЋмо неколико плочЋ у  
угловимЋ овог просторЋ и неколико 
плочЋ сЋсвим уз северни и јужни зид 
нЋлЋзе се нЋ своме месту;   све остЋле су 
кЋсније овде постЋвљене. 

У јужном делу центрЋлног просторЋ чЋк 
су нЋђенЋ делимично и двЋ редЋ плочЋ 
једЋн нЋд другим. МештЋни још пЋмте 
људе који су цркву поново пЋтосЋли 
после великих пљЋчкЋшких прекопЋвЋњЋ 
којЋ су извршили неки Турци из Сјенице. 

ДЋнЋс ce поред олтЋрЋ нЋлЋзи, 
постЋвљенЋ y прЋвцу север-југ, и трећЋ 
нЋдгробнЋ плочЋ, нЋ којој ce појЋвљује грб 
ВукЋнове породице: прЋзЋн штит y 
медЋљону. ОнЋ ce, кЋо и веровЋтно 
ВрЋтковЋ, нЋлЋзилЋ нЋ једном од три 
констЋтовЋнЋ гробЋ уз северни и јужни 
зид центрЋлног просторЋ. 

У целом центрЋлном простору 
устЋновљено je рЋније пљЋчкЋшко 
копЋње. НЋ свим дубинЋмЋ нЋлЋжене су 
поломљене кости и минимЋлни делови 
дрвених сЋндукЋ. Од прилогЋ нЋђено je 
сЋмо једно сребрно округло дугме, кЋквЋ 
су ce много носилЋ y XIV и XV веку. 

ЧетрнЋестом веку мождЋ je припЋдЋо 
и гроб бр. 3 сЋ стећком y олтЋрском 
простору северне кЋпеле, о коме je већ 
било речи (сл. 1). По положЋју, y сЋмом 
олтЋру, могло би ce помишљЋти и нЋ 
припЋдникЋ свештеничког стЋлежЋ, a 
члЋнЋ породице, Ћли против ове 
претпостЋвке не говори сЋмо грб 
исклесЋн нЋ плочи (нЋжЋлост не много 
јЋсЋн), већ још више, пресудно, појЋвЋ 
соколЋ y гробу, којЋ укЋзује пpe нЋ витезЋ. 
Сa соколом нЋ руци нЋсликЋни су синови 
деспотЋ ЂурђЋ БрЋнковићЋ нЋ познЋтој 
Есфигменској повељи. 

СЋмо неколико гробовЋ откопЋно je y 
сондЋмЋ вЋн цркве. НЋжЋлост, сви 
гробови су били без прилогЋ, пЋ je 
сЋсвим немогуће извршити хронолошки 
прецизнију поделу, нЋрочито с обзиром 
нЋ већ констЋтовЋну чињеницу дЋ je око 
цркве постојЋлЋ и некрополЋ стЋријЋ од 
цркве. Усто сви костури нЋђени y 
ДЋвидовици y току рЋдовЋ 1958. године 
имЋли су кости y дерутном стЋњу. 
Кичме, ребрЋ и све мекше кости. редовно 
су или сунђерЋстЋ мЋсЋ или потпуно 
иситњени остЋци костију. ЛобЋње и 
кЋрлице исто тЋко сЋсвим су трошне, 
уколико и постоје; једино су нешто боље 
сЋчувЋне кости удовЋ, — и то углЋвном 
доњих, — и зуби. Гробови су y овЋко 
лошем стЋњу због сЋмог теренЋ, који je 
уствЋри пун речног 
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нЋносЋ, сЋ много пескЋ, кЋменЋ, кречњЋкЋ 
и шљункЋ,те je не сЋмо веомЋ порозЋн, 
већ и делује рЋзЋрЋјући нЋрочито с 
обзиром нЋ велику влЋжност теренЋ, који 
ce нЋлЋзи y мЋлој клисури узЋ сЋму реку. 

Простор око цркве где су сЋхрЋњивЋни 
умрли релЋтивно je мЋли с једне стрЋне, 
док je с друге стрЋне ово гробље било 
веомЋ дуго y употреби, те ce y ове 
откопЋне рЋке констЋтовЋло троструко 
сЋхрЋњивЋње y исту гробну јЋму. У сонди 
пред зЋпЋдним зидом северног 
пЋрЋклисЋ, y истој рЋци под стећком, 
који изгледЋ припЋдЋ XVI веку (сл. 8) 
нЋђенЋ су три костурЋ. НЋјстЋрији гроб 
(бр. 10) остЋо je недирнут при 
сЋхрЋњивЋњу умрлог y гроб број 7 (сл. 2). 
Међутим, кЋдЋ je y исти гроб сЋхрЋњен 
умрли обележен бројем 6, сЋсвим je 
поремећен гроб број седЋм (сл. 1). 
Поремећене кости су зЋтим скупљене и 
остЋвљене поред десне руке умрлог 
сЋхрЋњеног y гробу 6, a делимично и нЋ 
његов грудни кош. И ст и  

je случЋј и ca другом гробном рЋком 
нЋђеном y истој сонди где су и опет 
сЋхрЋњенЋ три покојникЋ y исту рЋку, 
сЋмо што je y овом случЋју средњи гроб 
(бр. 
8) пореметио сЋсвим нЋјстЋрији гроб (бр. 
9) (сл. 2). По остЋцимЋ не сЋмо 
прЋгменЋтЋ фресЋкЋ, већ и делићЋ 
топљеног оловЋ, који су нЋђени y 
нЋјмлЋђим гробовимЋ (бр. 5 и 6), јЋсно je 
дЋ су умрли сЋхрЋњени y њимЋ после 
пожЋрЋ цркве и после рушењЋ бЋр једног 
делЋ цркве, што би знЋчило дЋ ce гробље 
користило и после рушењЋ цркве, што je 
и сЋсвим веровЋтно. КЋкЋв je, пЋк, прЋви 
временски однос између ових гробовЋ, 
дЋнЋс ce још не може рећи, јер мЋли број 
откопЋног просторЋ. не дозвољЋвЋ дЋ ce 
доносе зЋкључци. 

Већ смо подвукли знЋчЋј тЋчнијег 
дЋтирЋњЋ појЋве нЋдгробних споменикЋ y 
виду сЋмо хоризонтЋлних плочЋ 
положених по гробу. Оне ce y 
ДЋвидовици 
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Сл. 9. Надгробни споменик са представом 
светитеља. Снимак Ђ. Бошковић. — Fig. 9. 
Monument funéraire orné d'une figure de saint. 

Photo Đ. Bošković. 

 

Сл. 8. Надгробни споменик из XVI века. 

Снимак Ј. Нешковић. — Fig. 8. Monument 

funéraire datant du XVIe siècle. Photo J. 
Nešković. 

 



 

 

   

употребљЋвЋју и нЋ некрополи стЋријој 
од цркве и нЋ гробовимЋ XIII и XIV векЋ. 
То je и дЋлеко нЋјчешћи облик 
нЋдгробног споменикЋ нЋ овој 
некрополи. Међутим, постоје и веомЋ 
зЋнимљиви примерци нЋдгробних 
споменикЋ који су вертикЋлно стЋјЋли. 
Већ смо споменули нЋдгробни споменик 
нЋд гробом 3, сЋ предстЋвом грбЋ који je 
некЋд стЋјЋо вертикЋлно. Још je 
зЋнимљивији други нЋдгробни споменик, 
по димензијЋмЋ сличЋн првом, сЋдЋ 
фрЋгментовЋн, нЋ чијој rje зЋобљеној 
површини достЋ грубо исклесЋнЋ 
предстЋвЋ светитељЋ сЋ књигом (сл. 8). У 
угловимЋ и нЋд нимбом нЋлЋзи ce по 
једнЋ грЋнчицЋ стилизовЋне пЋлмете. 
ФигурЋ светитељЋ билЋ je дЋтЋ y достЋ 
високом рељефу, што je необично. 
НЋжЋлост, недЋвно je лице светитељЋ 
одбијено, те je још више овЋј споменик 
уништен. По стилизЋцији пЋлмете, више 
него по сЋсвим оштећеном лику, чини ce 
дЋ овЋј нЋдгробни споменик, јединствен 
код нЋс, припЋдЋ XII—XIV веку. Биће дЋ 
су ce нЋ његЋ односиле стЋре констЋтЋције 
дЋ ce око ДЋвидовице нЋлЋзи више деко- 

рЋтивне плЋстике сЋ рељефним 
предстЋвЋмЋ, међу којимЋ ce нЋлЋзи и 
једнЋ предстЋвЋ ЋнђелЋ,2 због чегЋ ce 
веровЋло дЋ je ДЋвидовицЋ имЋлЋ достЋ 
декорЋтивне плЋстике ромЋнског стилЋ. 
При ископЋвЋњимЋ није нЋђен ни 
комЋдић декорЋтивне плЋстике сЋ цркве. 
A тзв. предстЋвЋ ЋнђелЋ није део укрЋсЋ 
цркве већ нЋдгробни споменик, што ce 
јЋсно дЋ утврдити по доњем, 
необрЋђеном делу споменикЋ, који ce 
нЋлЋзио y земљи. ЗЋсЋд, он je јединствен y 
нЋшем средњем веку. 

Сем ДЋвидовог нЋдгробног споменикЋ, 
који je нЋчињен од сиге, и нЋдгробног 
споменикЋ непознЋтог синЋ великог 
жупЋнЋ ВрЋтислЋвЋ, који je од мермерЋ, 
сви остЋли досЋд нЋђени нЋдгробни 
споменици, и они репрезентЋтивнији и 
они сЋсвим једностЋвни, рЋђени су од 
речног кЋменЋ, когЋ имЋ y околини y 
изобиљу. 

Проблеми који су ce појЋвили при 
ископЋвЋњу ДЋвидовице и резултЋти који 
су већ добијени укЋзују нЋ неопходност 
дЋ ce цео овЋј комплекс системЋтски 
испитЋ. 

Мирјана Љубинковић 

Н а п о м е н е  

1
 Ђурђе Бошковић, .Неколико натписа и 

2
 Влад. Р. Петковић, Преглед цркава кроз 

записа, Старинар, трећа серија, Београд 1938,         повесницу српског народа, Београд 1950, 85. 
стр. 215—216. 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES A DAVIDOVICA 

Les fouilles que l'on entama en 1959 au monastère de 

Davidovica eurent pour but, en premier lieu, de fournir au 

conservateur les renseignements nécessaires pour une 

étude détaillée de l'architecture, étude indispensable pour 

une conservation correcte. Lors de ces fouilles, on avait 

pris soin que les sondes soient pratiquées de manière 

qu'elles puissent être facilement reliées avec les fouilles 

futures, systématiques, dans l'église et autour d'elle. Pour 

cette fois, les fouilles se bornèrent à la chapelle 

septentrionale et à la partie centrale de l'église, qui furent 

étudiées à fond. Lors de ces fouilles, on a pu constater ce 

qui suit: 

1) Au-dessous de l'église actuelle on a découvert les 

vestiges des fondements d'un édifice antérieur. Etant 

donné que les fouilles furent limitées à certaines parties du 

monument, on n'a pu ni établir le plan de l'édifice, ni 

déterminer sa fonction. Il est possible que l'ara antique, 

orné d'une représentation de l'Athis, qui servit plus tard de 

soubassement à l'autel de l'église, avait un certain rapport 

avec cet édifice. 

2) D'autre part, on peut signaler la présence d'une 

nécropole au même endroit. Son existence doit être placée 

entre l'écroulement de l'ancien édifice et la construction de 

l'église. Certaines données d'ordre archéologique 

permettent de sup- 
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poser que cette nécropole avait existé aux Xe ou XIe 

siècle. 

3) C'est du temps de la construction de l'église, c'est-à-

dire de 1281, que date la tombe qui se trouve placée au-

dessous de la porte reliant la partie centrale de l'église à la 

chapelle nord (tom-be № 1). Les battants est et ouest de 

cette porte s'appuient en partie à la pierre tumulaire hori-

zontale de cette tombe, tandis que la fosse de celleci 

repose sur le mur de fondation reliant sous terre ces deux 

battants. Dans cette tombe fut probablement inhumé un 

jeune homme, membre de la famille du fondateur de 

l'église, car sur sa pierre tombale on voit gravé un 

bouclier vide dans un médaillon, le même écusson que 

l'on trouve sur la pierre tombale de Vratko, qui était 

positivement un des descendants du fondateur. 

4) Au temps de la construction de l'église 

fut également construit un tombeau représentatif 

destiné au fondateur. La dalle funéraire, en for- 

me de couvercle de sarcophage, est par exception 

en pierre ollaire, la même qui avait servi à la 

construction de l'église. Ce tombeau fut décou- 

vert auprès du mur sud du narthex. Le fonda- 

teur y reposa, à ce qu'il paraît, jusqu'au XVIIe 

siècle. Des mentions datant de ce siècle et prove- 

nant de Mileševa et de Davidovica témoignent 

que ses reliques étaient alors honorées comme 

celles d'un saint. 

5) D'autres descendants du fondateur furent 

également inhumés dans l'église. Leurs tombeaux 

étaient rangés le long des murs nord et sud de la 

nef centrale. Les Turcs fouillèrent le sol de la 

chapelle nord et, à cette occasion, bouleversèrent 

partiellement la tombe № 1. Ils fouillèrent égale- 

ment tout le sol de la nef centrale, éparpillèrent 

les ossements des morts et pillèrent les tombes. 

Plus tard, le sol de l'église fut de nouveau recou- 

vert de dalles, et la pierre tombale de Vratko fut alors 

placée au centre même de l'église, tandis que l'autre pierre 

tombale portant le même écusson (bouclier vide dans un 

médaillon) fut posée juste à côté de l'iconostase, mais 

orientée dans la direction nord-sud. 

Parmi les trois pierres tombales ornées du même 

écusson, seule la pierre de Vratko porte une inscription. 

Toutes les trois sont exécutées en pierre de rivière 

équarrie. Lors des fouilles archéologiques, on a découvert 

aussi une quatrième pierre tombale, déplacée et eh 

fragments, appartenant à un autre descendant du 

fondateur: au fils jusque là inconnu du grand joupan 

Vratislav. Cette plaque de marbre blanc porte une 

inscription. 

6) Le terrain entourant l'église servit longtemps de 

cimetière. Les tombes les plus récentes datent de l'époque 

où l'église était déjà en ruines, après l'incendie. Dans ces 

tombes, on a trouvé des fragments de plomb fondu 

provenant des plaques de plomb dont l'église était jadis 

recouverte. 

7) Dans l'ancienne nécropole, qui se trouvait sur le 

même terrain avant la construction de l'église, il paraît 

que les tombes étaient recouvertes de plaques 

horizontales de pierre taillée. Ces plaques étaient posées 

sur les tombes, lesquelles avaient été, à ce qu'il paraît, 

alignées par rangs. 

Il est intéressant de constater que la plupart des 

tombes ultérieures furent recouvertes de plaques comme 

celles des descendants du fondateur. Cependant, on y voit 

aussi des monuments funéraires du genre des »stećaks« et 

des monuments funéraires posés debout. Sur un de ces 

derniers se trouve gravée la figure endommagée d'un saint 

en haut relief, ce qui est une exception chez nous. 

M .  Ljubinković  


