
 

 

  

ИСТРАЖ ИВАЧКИ  И  KOH3 EPBATOPCK И  РАДОВИ 

TRAVA UX  DE RECHERCHES  ET DE CONSER VA TIO N  

ЦРКВА МАНАСТИРА ДАВИДОВИЦЕ HA ЛИМУ 

ОстЋци мЋнЋстирЋ ДЋвидовице нЋлЋзе 
ce y долини ЛимЋ, нЋ око полЋ сЋтЋ ходЋ 
удЋљени од местЋ БродЋревЋ, нЋ путу 
између ПријепољЋ и Бијелог ПољЋ. Село 
Гробнице нЋјближе ie нЋсеље од којег ce 
до рушевинЋ мЋнЋстирЋ долЋзи дЋнЋс 
сЋмо стрмим стЋзЋмЋ. 

ЦрквЋ мЋнЋстирЋ ДЋвидовице je једЋн 
од ретких споменикЋ нЋше прошлости 
зЋ чије грЋдитеље знЋмо, a документ о 
грЋдњи цркве je једини подЋтЋк те врсте 
који je остЋо сЋчувЋн до нЋших дЋнЋ. То je 
уговор монЋхЋ ДЋвидЋ (отудЋ дЋнЋшње 
име ДЋвидовицЋ) сЋ зидЋримЋ Десином 
»de Risa« и његовим сином БлЋжом, 
склопљен y Дубровнику 30. ЋвгустЋ 1281. 
године, по коме су они имЋли подићи 
цркву зЋ суму од 150 солидЋ.1 ЦрквЋ није 
моглЋ бити зЋвршенЋ те годинед, a 
веровЋтно грЋђење није било ни 
зЋпочето y септембру месецу с обзиром 
нЋ климЋтске прилике овогЋ крЋјЋ, те ce 
може узети дЋ je црквЋ подигнутЋ 
следеће 1282. године. ДЋ je те исте године 
црквЋ билЋ зЋвршенЋ и зидЋри 
исплЋћени нЋводи докЋзе др МирјЋнЋ 
Љубинковић, рЋзмЋтрЋјући исто ово 
питЋње.2 О стЋрцу ДЋвиду који подиже 
ову цркву знЋ ce тек од тог временЋ, мЋдЋ 
ce може узети кЋо сигурно дЋ je он син 
ВукЋнов, a унук НемЋње.3 НЋс овЋј 
подЋтЋк интересује y тој мери што знЋмо 
дЋ јe други син ВукЋнов, СтевЋн, 30 
годинЋ рЋније подигЋо цркву мЋнЋстирЋ 
МорЋче, сЋ kојом ЦРквЋ мЋнЋстирЋ 
ДЋвидовице покЋзује извесне сличности. 

ЦрквЋ ce до нЋшег временЋ очувЋлЋ y 
рушевинЋмЋ. ЗЋједно сЋ многим 
споменицимЋ y долини ЛимЋ од којих 
постоје већи или мЋњи остЋци, мЋкЋр дЋ 
су многи од њих кЋсније били обнЋвљЋни. 
Не знЋмо тЋчно време кЋд je црквЋ 
порушенЋ, a мЋнЋстир нЋпуштен. МождЋ 
je то било y исто време кЋд су биле 
порушене и цркве мЋнЋстирЋ Милешеве 
и БЋњЋ код ПрибојЋ.4 ДЋвидовицЋ, 
изгледЋ, више није билЋ обнЋвљЋнЋ. 
Њено пропЋдЋње мо- 

жемо сигурније прЋтити тек од 1931. 
године кЋдЋ су, поред двЋ кубетЋ којЋ ce 
још држе нЋ грЋђевини, постојЋли и 
делови трећег, које ce убрзо срушило.5 
После овогЋ временЋ, гомилЋ кЋмењЋ 
непрекидно ce повећЋвЋлЋ y дЋне 
рушењЋ испод преостЋлих кубетЋ, a 
жбуње и дрвеће рЋсло je нЋ преостЋлим 
зидовимЋ цркве. МЋњи део 
унутрЋшњости био je очишћен, тЋко дЋ 
ce виделЋ нЋдгробнЋ кЋменЋ плочЋ сЋ 
грбом и нЋтписом y поду испод 
центрЋлног кубетЋ.6 

ТЋкЋв je био изглед цркве 1958. године, 
кЋдЋ je ЗЋвод зЋ зЋштиту и нЋучно 
проучЋвЋње споменикЋ културе НРС y 
БеогрЋду предузео конзервЋцију овог 
споменикЋ. РЋдови су обЋвљени y две 
етЋпе: y првој je извршено 
рЋшчишћЋвЋње рушевинЋ, Ћрхеолошко 
ископЋвЋње већег делЋ цркве и техничко 
снимЋње y циљу изрЋде елЋборЋтЋ зЋ 
конзервЋцију. Исте године извршено je 
осигурЋње преостЋлих фрЋгменЋтЋ 
фресЋкЋ. КонзервЋторски рЋдови нЋ 
Ћрхитектури цркве изведени су следеће, 
1959. године.7 

 

Испитивачки радови 
 
ИспитивЋчки рЋдови зЋпочети су 

рЋшчишћЋвЋњем цркве од рушевинЋ. У 
обрушеном кЋмењу пронЋђени су 
извесни нЋлЋзи од знЋчЋјЋ зЋ изглед 
првобитне грЋђевине. ТЋко су били чести 
нЋлЋзи комЋдЋ оловЋ, и то топљеног, те je 
веровЋтно дЋ je црквЋ нЋстрЋдЋлЋ y 
пожЋру. Поред остЋтЋкЋ првобитног 
покривЋчЋ нЋлЋжени су и остЋци дрвене 
кровне конструкције и ћерЋмиде, 
веровЋтно последњег покривЋчЋ цркве. 

НЋ цркви, нЋ северном кубету, 
очувЋни су остЋци гипсЋног оквирЋ y 
прозору сЋ кружним рупЋмЋ зЋ стЋкло. 
НЋ целом терену нЋлЋжени су комЋдићи 
стЋклЋ од прозорЋ, и то уз северни и 
јужни зид нЋртексЋ, око северне и 
центрЋлне Ћпсиде и y дозидЋном 
нЋртексу. У јужној кЋпе- 



 

 

   

ли, y шуту, пронЋђен je и фрЋгменЋт 
гипсЋног оквирЋ. 

НикЋкви подЋци о неком богЋтијем 
решењу фЋсЋдЋ нису нЋђени. НЋ месту 
улЋзних врЋтЋ сЋчувЋо ce y поду прЋг, a 
пронЋђени су и доврЋтници и 
нЋдврЋтник, рЋђени од кЋмених блоковЋ 
врло једностЋвно. 

Под je пронЋђен скоро y целој цркви, a 
сЋмо једЋн део тог подЋ je из временЋ 
подизЋњ цркве. Испод центрЋлног 
кубетЋ, пЋ и свудЋ унЋоколо били су 
рЋзбЋцЋни мЋли комЋди кЋменЋ 
мермерне Ћмвонске розете. 

НЋјзЋд, рЋшчишћЋвЋњем je 
устЋновљенЋ тЋчнЋ основЋ првобитне 
цркве, којЋ je y двЋ мЋхЋ проширивЋнЋ: 
први пут 

дозиђивЋњем нЋртексЋ и други пут 
дозиђивЋњем егзонЋртексЋ. 
ИнтересЋнтно je дЋ нЋ првобитној 
грЋђевини нису уочене препрЋвке, бЋр нЋ 
оним деловимЋ који су још остЋли, те 
изгледЋ дЋ je облик првобитне цркве 
oстao непромењен све до рушењЋ. 

Ономе што je и до сЋдЋ чинило 
изузетну појЋву ове грЋђевине (положЋј 
бочних кЋпелЋ) требЋ сЋдЋ додЋти још 
једну особеност, којЋ ce огледЋ y томе што 
изгледЋ кЋо дЋ je црквЋ првобитно 
изгрЋђенЋ без нЋртексЋ. Подужни брод 
цркве подељен je помоћу двЋ попречнЋ 
лукЋ нЋ три трЋвејЋ; зЋпЋдни и источни 
трЋвеј истог су обликЋ и величине, a нЋд 
средњим простором изгрЋђенЋ je куполЋ. 
Потку- 
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Сл. 1. Ситуација манастира Давидовице. — Fig. 1. Situation du monastère Davidovica. 
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нЋ једном месту није констЋтовЋн 
ослонЋц тЋквих луковЋ; нЋпротив, зидЋње 
нЋ тим местимЋ иде континуЋлно. С 
друге стрЋне, трЋгови овогЋ сводЋ постоје 
нЋ зидовимЋ који носе куполу. Источни 
трЋвеј зЋвршЋвЋ ce и спољЋ и изнутрЋ, 
широком полукружном Ћпсидом. 

Уз овЋкву једнобродну грЋђевину без 
припрЋте изгрЋђене су бочне кЋпеле 
(пЋрЋклиси) сЋ северне и јужне стрЋне. И 
севернЋ, којЋ je боље очувЋнЋ, и јужнЋ, од 
које  су остЋли сЋмо доњи делови, имЋју 
исти положЋј y односу нЋ центрЋлни део 
цркве, те их нећемо посмЋтрЋти 
издвојено. МЋлЋ неслЋгЋњЋ y основи 
резултЋт су непрецизности y извођењу, a 
не одступЋњЋ од Ћрхитектонске зЋмисли. 

КЋпеле имЋју y основи облик сЋжетог 
уписЋног крстЋ сЋ нешто рЋзвијенијим 
простором нЋ истоку, који ce зЋвршЋвЋ 
Ћпсидом. ОвЋкЋв облик формирЋју 
пилЋстри сЋ луцимЋ који држе кубе, 
рЋспоре- 

полни простор je прЋвоугЋоног обликЋ, a 
кубе je изведено нЋ квЋдрЋтној основи 
уметЋњем бочних луковЋ уз подужне 
зидове цркве. ПрелЋз из квЋдрЋтне y 
кружну основу кубетЋ извршен je 
помоћу пЋндЋнтифЋ. У цилиндричном 
тЋмбуру кубетЋ рЋспоређено je шест 
отворЋ, од којих су сЋмо двЋ изгрЋђенЋ y 
подужној осовини цркве (источни и 
зЋпЋдни), док су y попречној осовини 
премЋ кЋпелЋмЋ отвори изостЋвљени.8 
Кубе je било зЋсведено кЋлотом. ПрелЋз 
из тЋмбурЋ кубетЋ y свод кЋлоте није 
нЋглЋшен никЋквим хоризонтЋлним 
венцем. ТЋкЋв венЋц постоји сЋмо изнЋд 
луковЋ нЋ месту где почиње тЋмбур 
кубетЋ. 

ЗЋпЋдни и источни трЋвеј зЋједно сЋ 
центрЋлним делом чине јединствен 
простор. Попречни луци који их одвЋјЋју 
од центрЋлног делЋ ослоњени су нЋ 
прЋвоугЋоне пилЋстре и изломљени y 
темену нЋ готски нЋчин. Истог обликЋ 
био je и свод којим су ови трЋвеји били 
зЋсведени. Свод je ишЋо y подужном 
смеру, a био je ослоњен директно нЋ 
зидове, без бочних прислоњених луковЋ. 
НЋ пилЋстримЋ ни 

Сл. 2. Црква манастира Давидовице, изглед са 
запада из 1931. год. (Снимак А. Дероко). — 
Fig. 2. L'église du monastère Davidovica, vue 
prise en 1931 du côté de l'ouest (photo A. 
Deroko). 

 

Сл. 3. Стање  пре радова, поглед са југозапада. 
— Fig. 3. Situation avant les travaux, vue prise du 

sud-ouest. 

 



 

 

  

ђеним сЋ три стрЋне овогЋ просторЋ, док 
je нЋ четвртој, премЋ истоку, уместо нЋ 
лук, кубе ослоњено нЋ полуобличЋсти 
свод. Сви луци, пЋ и свод имЋју исти 
полупречник кривине, полукружног су 
обликЋ и теме им je нЋ истој висини. 
ПрелЋз y кружну основу кубетЋ извршен 
je помоћу пЋндЋнтифЋ. ИзнЋд луковЋ, 
једним хоризонтЋлним венцем почиње 
тЋмбур кубетЋ, изнутрЋ цилиндричног 
обликЋ, зЋвршен веровЋтно кЋлотом. 
Спољни облик тЋмбурЋ ових 

пречнику куполЋ нЋ кЋпелЋмЋ, те су и 
бочне куполе y односу нЋ центрЋлну 
померене премЋ зЋпЋду. 

После рЋшчишћЋвЋњЋ грЋђевине 
устЋновило ce дЋ су зидови кЋпелЋ 
конструк-тивно везЋни сЋ зидовимЋ 
подужног бродЋ. Отвори који служе кЋо 
везЋ сЋ кЋпелЋмЋ нису нЋкнЋдно 
отвЋрЋни, већ су рЋђени истовремено кЋд 
и подужни брод цркве. Међутим, 
конструктивнЋ везЋ између зидовЋ кЋпелЋ 
и подужног бродЋ није билЋ изведенЋ нЋ 
свим местимЋ. ИмЋ 

мЋњих кубетЋ имЋ шест јЋсно изрЋжених 
стрЋнЋ, a нЋ делу премЋ центрЋлном 
кубету тЋмбур имЋ и спољЋ кружну 
линију. Очигледно je био предвиђен 
осмострЋни тЋмбур, Ћли су две стрЋне 
морЋле бити зЋмењене кружном линијом 
због мЋлог рЋстојЋњЋ до тЋмбурЋ 
центрЋлног кубетЋ. ТЋко су и прозори 
рЋспоређени сЋмо нЋ оне четири стрЋне 
које нису окренуте премЋ подужном 
броду цркве. ИнтересЋнтно je дЋ ce 
углови, a не осовине ових стрЋнЋ 
поклЋпЋју сЋ глЋвним осовинЋмЋ цркве. 
Апсиде ових кЋпелЋ имЋју изнутрЋ 
полукружни, a спољЋ трострЋни облик. 
Везу између поткуполног просторЋ и 
кЋпелЋ чине отвори y северном и јужном 
зиду. Отвори нису y попречној осовини 
већ нешто померени y прЋвцу зЋпЋдЋ. 
ШиринЋ ових пролЋзЋ једнЋкЋ je 

се утисЋк дЋ je зидЋње подужног бродЋ 
изводилЋ једнЋ групЋ мЋјсторЋ, a дЋ су нЋ 
кЋпелЋмЋ рЋдили други мЋјстори кЋо и 
дЋ ce њихов посЋо није одвијЋо 
пЋрЋлелно, при чему je зидЋње кЋпелЋ 
било спорије од зидЋњЋ центрЋлног делЋ. 
Међутим, објЋшњење овој појЋви изгледЋ 
требЋ трЋжити y нЋчину изрЋде зидовЋ и 
конструкције. 

Зидови имЋју све кЋрЋктеристике 
приморског нЋчинЋ зидЋњЋ, које ce нЋ 
овој грЋђевини сЋстојЋло y следећем: 
квЋдери сиге којимЋ je целЋ црквЋ зидЋнЋ 
чине лице зидЋ, док је унутрЋшњост 
испуњЋвЋнЋ ситним ломљеним кЋменом 
y мЋлтеру. ВезЋ између лицЋ зидЋ и 
трпЋнцЋ јe слЋбЋ, a нЋ неким местимЋ 
уопште не постоји. КвЋдери сиге су 
издуженог обликЋ, неједнЋке величине, 
висине 

Сл. 4. Основа цркве. — Fig. 4. Plan de l'église. 
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8—17 см, дубине до 20 см, прЋвилно ce  
чени и полЋгЋни y редове. Спојнице из- 
међу кЋменовЋ врло су уске. ДебљинЋ зи- 
дЋ je рЋзличитЋ. НЋјвећу дебљину имЋју 
 подужни зидови цркве (82—89 CM), a  

 
Сл. 5. Реконструкција „скелетног" начина граћења цркве. — Fig. 5. Recons-

titution de la construction de l'église à la manière »de squelette«. 

нЋјмЋњу зЋпЋдни зид   (68 CM) И зидови 

бочних кЋпелЋ (64—74 см). 

КонструкцијЋ горњих деловЋ грЋђе- 

вине изведенЋ je веомЋ прецизно, a нЋро- 

чито прЋвилЋн облик имЋју сви изведени 

луци и пЋндЋнтифи. Утврдили смо, знЋ- 

чи, нЋ истој грЋђевини и извЋнредну пре- 

цизност y извођењу и крупне слЋбости y 

нЋчину зидЋњЋ. ИзгледЋ дЋ то није било 

сЋсвим   случЋјно због рЋдЋ бољих или 

 

слабијих зидара, већ као последица 

система грађења, који се код израде 

прислоњених лукова уз зидове нарочито 

манифестује. Тако се могло уочити (код 

бочних лукова у централно простору, 

код зЋпЋдног лукЋ северне кЋпеле) дЋ 

конструктивнЋ везЋ пилЋстрЋ и зидЋ не 

постоји дуго испод ослонцЋ лукЋ. То 

знЋчи дЋ је у време кЋд је изведен лук, 

зид између пилЋстЋрЋ имЋо мЋлу 

висину, Ћ дЋ је попуњЋвЋње шупњине 

испод лукЋ извршено кЋсније. Зидови су 

у целој дужини извођењи једновремено, 

те је унутрЋшње лице остЋло и дЋље 

неповезЋно сЋ пилЋстримЋ, док сЋ 

спољне стрЋне ли- 
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це зидЋ иде континуЋлно и обухвЋтЋ и 
полЋстре и шупљину испод лукЋ. ОвЋкЋв 
нЋчин конструисЋњЋ грЋђевине могли 
бисмо нЋзвЋти „скелетним" нЋчином 
грЋђењЋ, мЋкЋр дЋ он није изрЋжен y 
потпуној форми.9 У прилог томе иде и 
чињеницЋ дЋ ce јужнЋ кЋпелЋ срушилЋ, a 
дЋ зЋ собом није повуклЋ и зидове 
центрЋлног просторЋ. Додуше, спољнЋ 
облогЋ зидЋ нЋ тим местимЋ je отпЋлЋ, 
Ћли je центрЋлно кубе остЋло сЋчувЋно, 
мождЋ бЋш зЋхвЋљујући тЋквом систему 
грЋђењЋ. 

НЋјзЋд, нЋ основу ових подЋтЋкЋ 
можемо претпостЋвити следећи 
редослед зидЋњЋ грЋђевине: нЋјпре je 
формирЋнЋ целЋ основЋ зЋједно сЋ 
бочним кЋпелЋмЋ и зидови подигнути до 
извесне висине (Ћли испод ослонЋцЋ 
луковЋ). ЗЋтим су нЋстЋвљени сЋмо 
пилЋстри подужног бродЋ и изведени 
луци између њих. ОвЋј скелет попуњен je 
зидом (у нЋшем случЋју то су били 
подужни зидови цркве).   Потом je нЋ 
исти нЋчин изведенЋ конструкцијЋ луковЋ 
и зидовЋ кЋпелЋ, пЋ ce 

веровЋтно тек ондЋ прешло нЋ 
конструкцију горњег делЋ целе 
грЋђевине. НЋјпре су могли бити 
конструисЋни пЋндЋнтифи центрЋлног, a 
зЋтим и пЋндЋнтифи мЋњих кубетЋ. Свод 
подужног бродЋ цркве могЋо je бити 
извођен једино после или истовремено 
сЋ изрЋдом пЋндЋнтифЋ, a сви фЋсЋдни 
делови, и y висини сводовЋ и 
пЋндЋнтифЋ, изгледЋ дЋ су били 
извођени једновремено. Тек после тогЋ 
изведени су сводови свЋ три кубетЋ. 

О томе кЋко je фундирЋнЋ овЋ 
грЋђевинЋ добили смо подЋтке сЋмо нЋ 
делу где je вршено Ћрхеолошко 
ископЋвЋње црквеног просторЋ.10 ПодЋци 
добијени, овим испитивЋњем били су 
довољни дЋ ce утврди стЋње темељЋ, Ћли 
не и облик и трЋсЋ темељЋ рЋније 
грЋћевине, нЋ које ce нЋишло y простору 
северне кЋпеле. Темељи нЋ које cv 
постЋвљени зидови цркве рЋзличитог cу 
обликЋ и нЋ рЋзличитој дубини. Темељ 
североисточног пилЋстрЋ подужног 
бродЋ цркве рЋђен je премЋ облику 
пилЋстрЋ  кЋо и темељи 

Сл. 6. Изглед цркве са запада после рашчишћавања. — Fig. 6. Vue de l'église, prise 
du côté de l'ouest après le déblayage. 
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северног и јужног пилЋстрЋ северне 
кЋпеле. Међутим темељ северног зидЋ 
подужног бродЋ постоји и испод 
пролЋзЋ, a исто тЋко непрекинут je и 
темељ испод зЋпЋдног лукЋ који носи 
центрЋлну куполу. Темељи цркве имЋју 
релЋтивно велико проширење y односу 
нЋ зид који је нЋд њимЋ (темељ с источног 
пилЋстрЋ подужног бродЋ, темељи 
северног и зЋпЋдног зидЋ северне кЋпеле) 
или су сЋ мЋлим проширењем (темељи 
пилЋстерЋ y северној кЋпели, темељ 
испод зЋпЋдног лукЋ подужног бродЋ) 
или, нЋјзЋд, немЋју никЋквог проширењЋ 
(темељ северног зидЋ источног трЋвејЋ и 
темељ јужног зидЋ зЋпЋдног трЋвејЋ). У 
погледу дубине фундирЋњЋ постоје исто 
тЋко знЋтне рЋзлике. ТЋко су темељи с 
источног пилЋстрЋ подужног бродЋ и 
темељи северне кЋпеле нЋ једнЋкој 
дубини (91-97 см), док темељи испод 
зЋпЋдног лукЋ и северног вЋло и премЋ 
ономе што ce приликом рЋшчишћЋвЋњЋ 
није пронЋшло, изгледЋ дЋ пролЋзЋ иду 
дубље (1,41 м). Ако ce свим овим 
рЋзликЋмЋ додЋ и подЋтЋк дЋ ce y 
северној кЋпели нЋишло нЋ стЋрије 
темеље (испод днЋ темељЋ северне 
кЋпеле), би ce посумњЋти, с обзиром нЋ 
већу дуондЋ je ситуЋцијЋ још нејЋснијЋ. 
Могло бину нЋ којој ce нЋлЋзе, дЋ су 
темељи испод подужног бродЋ и испод 
зЋпЋдног лукЋ мождЋ темељи те стЋрије 
грЋђевине нЋд којом je сЋзидЋн хрЋм y 
XIII веку. 

Што ce тиче скулптурЋлне декорЋције, 
премЋ ономе што ce нЋ грЋђевини очу- 

je првобитнЋ црквЋ имЋлЋ једностЋвно 
решене фЋсЋде без икЋквих укрЋсЋ. ТЋко 
je, нЋјпре, ширинЋ улЋзних врЋтЋ y црк- 

Сл. 8. Централни простор ca кубетом према 
јужној капели. — Fig. 8. Partie centrale de 

l'église avec sa coupole du côté de la chapelle sud. 

 

Сл. 9. Источна страна под централним кубетом. 
Положај узиданих резонатора. — Fig. 9. La 
partie orientale surmontée de la coupole centrale. 
Emplacements des résonnateurs encastrés dans le 
mur. 

 

Сл. 7. Централни поткуполни простор, јужна 
страна. — Fig. 7. Partie centrale de l'église 

surmontée de la coupole, côté sud. 

 



 

 

  

ви билЋ довољнЋ дЋ ce утврди дЋ црквЋ 
није моглЋ имЋти укрЋсно обрЋђен 
портЋл, a неколико комЋдЋ чисто 
клесЋних доврЋтникЋ могли су ce 
уклопити y облик прЋгЋ који je нЋ месту 
улЋзЋ остЋо сЋчувЋн. Источно од 
центрЋлне Ћпсиде пронЋђени су 
допрозорници, веровЋтно сЋ олтЋрског 
прозорЋ, једностЋвно обрЋђени, сЋ 
рупЋмЋ зЋ решетке. ГрЋђевинЋ je, изгледЋ, 
имЋлЋ мЋли број прозорЋ, a унутрЋшњост 
je осветљЋвЋнЋ озго, преко прозорЋ y 
куполЋмЋ. Прозори нЋ глЋвном кубету 
спољЋ су полукружни, изнутрЋ 
ЋрхитрЋвни, à нЋ мЋлим кубетимЋ и 
спољЋ и изнутрЋ прЋвоугЋони. Били су 
зЋтворени трЋнсенЋмЋ сЋ округлим 
рупЋмЋ, y коje je било уметнуто стЋкло и 
чији су делови сЋчувЋни још нЋ једном 
прозору северног кубетЋ. По извесним 
остЋцимЋ мЋлтерЋ, нЋрочито нЋ 
деловимЋ који су били дуго покривени 
нЋносом и кЋмењем, може ce зЋкључити 
дЋ су фЋсЋде биле првобитно  
омЋлтерисЋне, што уостЋлом 

употпуњyјe једностЋвност спољне обрЋде 
ове грЋђевине. 

У унутрЋшњости црквЋ je имЋлЋ 
живопис, од когЋ су до дЋнЋс очувЋни 
сЋмо незнЋтни остЋци, и то нЋ оним 
деловимЋ који су били боље зЋклоњени 
од кише (у северној кЋпели). Не требЋ 
пропустити ни подЋтЋк дЋ су y зидове 
цркве били угрЋђени резонЋтори који су 
ce сЋчувЋли, иЋко достЋ оштећени, y 
центрЋлном поткуполном простору. 
Употребљен je мЋли број судовЋ, свегЋ 
четири, који су рЋспорећени y 
међупростору између попречних луковЋ 
и пЋндЋнтифЋ, по двЋ нЋ свЋком 
попречном луку. Дно судЋ je y мЋси зидЋ, 
a отвор je окренут премЋ унутрЋшњости 
цркве. Судови имЋју тЋнке зидове и 
добро су печени, једЋн од њих je сЋ 
дршком, те изгледЋ дЋ нису специјЋлно 
изрЋђивЋни зЋ угрЋђивЋње y зидове. 

НЋјзЋд, после рЋшчишћЋвЋњЋ 
пронЋђен je под из временЋ подизЋњЋ 
цркве. 

 

 

                
           96                                                                                          ЈОВАН  НЕШКОВИЋ 

 
 
 

Сл. 10. Под y наосу пре конзервације. — Fig. 10. Le plancher du naos avant la conservation. 

 



 

 

  

СтЋре кЋмене плоче сЋчувЋне су y 
центрЋлној Ћпсиди, y источном и 
зЋпЋдном трЋвеју и y поткуполном 
простору уз подужне зидове. У северној 
кЋпели сЋчувЋне су стЋре плоче једино y 
источном простору. У јужној кЋпели под 
je сЋчувЋн, Ћли je он од непрЋвилних 
плочЋ непрЋвилно слЋгЋних те je скоро 
сигурно дЋ није првобитни. КЋмене 
плоче првобитног подЋ рЋђене су од 
кЋменЋ кречњЋкЋ, чијЋ je горњЋ површинЋ 
ситно шпицовЋнЋ. ВеличинЋ плочЋ je 
рЋзличитЋ, a дебљинЋ иде понекЋд и до 
20 см. Нешто веће плоче, и то од 
мермерЋ, сЋчувЋне су y зЋпЋдном трЋвеју 
код улЋзних врЋтЋ. КЋмене плоче су 
постЋвљене нЋ мЋлтерску подлогу, кЋткЋд 
и 15 см дебелу. Спојнице између плочЋ 
врло су уске, јер су плоче прЋвилно 
клесЋне и имЋју оштре ивице. У Ћпсиди 
оне су слЋгЋне y редове неједнЋке 
величине (20— 35 см). ЗЋ нЋчин слЋгЋњЋ 
плочЋ кЋрЋктеристично je дЋ су оне нЋ 
оштећеним местимЋ крпљене, слично 
кЋо што ce нЋ неким грЋђевинЋмЋ 
зидЋним скупоценим мЋтеријЋлом, 
мермером, вршило попуњЋвЋње 
оштећених деловЋ (СтуденицЋ). У 
центрЋлном делу под куполом није 
сЋчувЋн првобитни под. Ту су биле и две 
нЋдгробне плоче, од којих једнЋ сЋ 
нЋтписом и грбом, a другЋ без икЋквог 
нЋтписЋ, Ћли оријентисЋнЋ северјуг. 
ИспитивЋњем ce утврдило дЋ je нЋ том 
месту првобитно билЋ ЋмвонскЋ розетЋ 
од рЋзнобојног мермерЋ. 

Ово би били глЋвни подЋци о цркви 
после испитивЋчких рЋдовЋ извршених 
рЋшчишћЋвЋњем и ископЋвЋњем. Уз ову 
грЋђевину сЋ зЋпЋдне стрЋне билЋ je 
дозидЋнЋ прЋвоугЋонЋ припрЋтЋ. Зидови 
припрЋте, поред тогЋ што су спојницом 
одвојени од првобитне цркве, рЋзликују 
ce од ње и по нЋчину зидЋњЋ. Овде je 
зидЋње изведено грубим ломљеним 
кЋменом, мЋло приклесЋвЋним, 
рЋзличитог обликЋ и величине. Под у 
овом простору изрЋђен je углЋвном од 
нЋдгробних плочЋ међу којимЋ две имЋју 
сЋ горње стрЋне плЋстично урезЋну трЋку 
кружногЋ обликЋ. НЋ месту улЋзних 
врЋтЋ сЋчувЋни су y поду прЋг и 
доврЋтници, који су рЋђени нЋ исти 
нЋчин кЋо нЋ рЋнијој грЋђевини, од 
једностЋвних клесЋних комЋдЋ кречњЋкЋ. 
Свод нЋртексЋ рЋђен je сигом. НЋлЋжено 
je и по неколико кЋме- 

новЋ сиге, још увек повезЋних мЋлтером, 
нЋ којимЋ je било и фресЋкЋ. ПремЋ 
положЋју кЋко су ови блокови пЋли нЋ 
под, изгледЋ дЋ je свод ишЋо y подужном 
прЋвцу. 

Још кЋсније уз ову просторију сЋ 
зЋпЋдЋ дозидЋн je егзонЋртекс. Зидови 
егзонЋртексЋ упЋдљиво су тЋњи од зидовЋ 
припрЋте, a рЋђени су нЋ сличЋн нЋчин 
од ломљеног кЋменЋ. ОстЋци зидовЋ 
уздижу ce врло мЋло изнЋд земље, a сЋмо 
пред зЋпЋдном фЋсЋдом припрЋте било 
je у шуту достЋ фрЋгменЋтЋ фресЋкЋ, те ce 
може претпостЋвити дЋ je егзонЋртекс 
имЋо облик отвореног тремЋ сЋ дрвеном 
конструкцијом нЋ озидЋном бЋнку. Под je 
и овде непрЋвилних кЋмених плочЋ, Ћли 
су те плоче мЋње величине од оних y 
припрЋти. 
 

Стање грађевине 
 
ЦелЋ je грЋђевинЋ зЋтеченЋ y 

рушевинЋмЋ. До нЋјвеће виеине сЋчувЋн 
je центрЋлни део првобитне цркве сЋ 
тЋмбуром кубетЋ коje je било достЋ 
оштећено. НЋ јужној стрЋни још су ce 
држЋли први редови кЋлоте кубетЋ. 
ЗЋпЋдни и источни трЋвеј, и ЋпсидЋ 
имЋли су зидове висине нЋјвише 2,00 м 
изнЋд подЋ. 

Потпуно рушење ове грЋђевине било 
je сЋмо питЋње временЋ. Изглед кубетЋ, 
којЋ су ce још држЋлЋ скоро нЋ рЋнијој 
висини, могЋо je, пре него што je простор 
био очишћен, дЋ пружи погрешну слику 
очувЋности грЋђевине. Међутим, јужни 
зид испод центрЋлног кубетЋ после 
рушењЋ кЋпеле био je ослЋбљен 
отпЋдЋњем спољне облоге зидЋ, тЋко дЋ 
ce кубе држЋло сЋмо нЋ пилЋстримЋ и 
луцимЋ. Зид испод јужног лукЋ био je 
ретко где сЋчувЋн y пуној дебљини: 
понегде сЋмо држЋлЋ ce спољнЋ облогЋ, Ћ 
онде где je онЋ пЋлЋ остЋлЋ je сЋмо 
унутрЋшњЋ облогЋ, док нЋ извесним 
местимЋ ни ње није било. 

СевернЋ кЋпелЋ имЋлЋ je нешто боље 
очувЋн простор под кубетом, док je 
источни део био знЋтно порушен. Од 
кубетЋ сЋчувЋн je сЋмо тЋмбур сЋ 
оштећењимЋ нЋ спољној стрЋни, a свод je 
потпуно ишчезЋо.КонструкцијЋ кубетЋ 
билЋ je потпуно очувЋнЋ, Ћли су зидови 
сЋ спољне стрЋне били достЋ оштећени. 
НЋ 
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појединим местимЋ под кубетом 
(зЋпЋднЋ и севернЋ стрЋнЋ) отпЋлЋ je 
спољнЋ облогЋ зидЋ до велике висине. 
ЈужнЋ кЋпелЋ имЋлЋ je сЋмо ниске зидове. 
Кубе и конструкцијЋ зЋ кубе срушени су 
после 1931. године, кЋдЋ je, премЋ снимку 
проф. А. ДерокЋ, кубе још постојЋло (сл. 
2).11 

НЋчин зидЋњЋ није могЋо дЋ пружи 
већи отпор спољним утицЋјимЋ, који су 
угрожЋвЋли нЋрочито горње површине 
зидовЋ. Нехомогеност зидЋ и дејство 
кише и мрЋзЋ довели су до тогЋ дЋ су 
горњи редови кЋменовЋ постЋли 
покретни и при јЋчем ветру су ce 
рушили сЋ грЋђевине. МЋлтер сЋ 
спољних и унутрЋшњих површинЋ отпЋо 
je, пЋ je сигЋ, којом je зидЋнЋ црквЋ, 
нЋтЋпЋнЋ влЋгом. То je било нЋрочито 
штетно y овом крЋју, где имЋ великих 
променЋ y темперЋтури, чЋк и y току 
једног дЋнЋ. ОстЋци живописЋ, незнЋтни 
y односу нЋ рЋније површине, испрЋни 
су ветровимЋ и кишом. И поред овЋквог 
стЋњЋ, нису ce ни нЋ једном месту могле 
уочити пукотине. Темељи су били добро 
фундирЋни, грЋђевинЋ ce није рушилЋ 
одједном, него ce из године y годину 
снижЋвЋлЋ. 

ПЋрЋлелно сЋ рушењем повећЋвЋо ce 
и нЋсип око цркве. ПлЋто нЋ коме je 
црквЋ подигнутЋ није био велики, него ce 
одмЋх сЋ јужне стрЋне диже косинЋ брдЋ, 
a кише које су спирЋле земљу нЋносиле 
су je уз јужни зид цркве. (ЦрквЋ je још и 
пре рушењЋ билЋ зЋсутЋ нЋносом земље). 

НЋ местимЋ где je сЋчувЋн под, кЋмене 
плоче су биле поремећене притиском 
сводовЋ који су ce сручили. Једино y 
источном трЋвеју и y Ћпсиди сЋчувЋо ce 
ниво првобитног подЋ. НЋ остЋлим 
местимЋ дошло je до мЋње или веће 
денивелЋције, и то по средини цркве. 

ИнтервенцијЋ ЗЋводЋ дошлЋ je y прЋви 
чЋс, Ћли ce одмЋх постЋвило и питЋње 
нЋјефикЋсније техничке зЋштите овог 
споменикЋ. КонзервЋцијЋ рушевинЋ, 
иЋко мождЋ решенЋ нЋ нЋјсЋвршенији 
технички нЋчин, решЋвЋ питЋње зЋштите 
објектЋ сЋмо зЋ известЋн број годинЋ. То 
подрЋзумевЋ непрекидну помоћ објекту 
дЋ би ce сЋвлЋдЋли утицЋји воде, мрЋзЋ, 
ветровЋ, отвореног небЋ, те зЋто имЋ 
привремени кЋрЋктер. ПостЋвљЋње 
зЋштитних крововЋ већ je нЋпуштено, јер 
ни то не пружЋ трЋјнију зЋштиту. У 
конзер- 

вЋторској прЋкси, рЋније чешће него 
дЋнЋс, овЋкви проблеми били су 
решЋвЋни и рестЋурЋцијом порушених 
деловЋ. ИЋко и тЋј нЋчин имЋ своје 
слЋбости, он je тЋкође рЋзмЋтрЋн дЋ 
послужи приликом усвЋјЋњЋ конЋчног 
решењЋ. СтогЋ ћемо ce нЋјпре зЋдржЋти 
нЋ проблему рестЋурЋције ове 
грЋђевине, дЋ би нЋм било рЋзумљивије 
зЋшто онЋ није билЋ изведенЋ. 
 

Првобитна црква и питање њене 
рестаурације 

 
ЦрквЋ мЋнЋстирЋ ДЋвидовице 

предстЋвљЋ изузетну појЋву, и по облику 
своje основе и по горњем решењу сводовЋ 
и кубетЋ. Пре него што бисмо 
рЋзмотрили питЋње рестЋурЋције 
грЋђевине, зЋдржЋћемо ce нЋ проблему 
постЋнкЋ цркве и њених обликЋ. 

ЦрквЋ je подигнутЋ по нЋлогу синЋ 
ВукЋновог, жупЋнЋ ДимитријЋ, y време 

 

 

                
           98                                                                                       ЈОВАН  НЕШКОВИЋ 

 
 
 

Сл. 11. Кубе северне капеле пре радова, поглед 
са северозапада. — Fig. 11. La coupole de la 

chapelle nord, vue du côté du nord-ouest avant les 
travaux. 

 



 

 

 

кЋдЋ je он већ био зЋмонЋшен. Уговор зЋ 
зидЋње цркве склопљен je y Дубровнику, 
a неимЋри су били дЋлмЋтински 
мЋјстори, мождЋ из РиснЋ y Боки 
Которској.12 СитуЋцијЋ je умногоме 
олЋкшЋнЋ тиме што знЋмо и годину 
подизЋњЋ цркве. ТериторијЋлно и 
временски онЋ ce везује зЋ грЋђевине 
рЋшке стилске групе, сЋ којимЋ, упркос 
оригинЋлним формЋмЋ, и Ћр 
хитектонски облици ове цркве имЋју 
сличности. Ta сродност огледЋ ce 
нЋрочито y решењу подужног бродЋ. 
Основу подужног бродЋ цркве мЋнЋстирЋ 
ДЋвидовице, формирЋну нЋ сличЋн 
нЋчин, имЋју рЋније нЋстЋле грЋђевине 
рЋшке Ћрхитектуре, a нЋрочито Ђурђеви 
Ступови код ИвЋнгрЋдЋ, цркве мЋнЋстирЋ 
Придворице, МорЋче и СопоћЋнЋ и мЋлЋ 
црквицЋ св. Николе код БЋљевцЋ.13 
МорЋчЋ и СопоћЋни имЋју истовремено 
озидЋну припрЋту, Ћли их овде нЋводимо 
зЋто што тЋ припрЋтЋ није билЋ одвојенЋ 
од цркве широким отвором већ пуним 
зидом. ОбичнЋ je појЋвЋ код грЋђевинЋ 
ове групе дЋ je источни трЋвеј крЋћи од 
зЋпЋдног, a код Милешеве он чЋк и не 
постоји. Источни и зЋпЋдни трЋвеј нЋ 
цркви мЋнЋстирЋ ДЋвидовице исте су 
величине, и y томе имЋју сличности 
једино сЋ Ђурђевим СтуповимЋ и 
донекле сЋ МорЋчом. Код ове последње, 
трЋвеји стоје y скоро истој срЋзмери 
премЋ поткуполном простору кЋо 
трЋвеји ДЋвидовице. 

У вези сЋ постЋвљеним питЋњем 
рестЋурЋције, интересује нЋс дЋлеко 
више 

решење горњих деловЋ грЋђевине. 
ПронЋшли смо остЋтке сводЋ 
преломљеног нЋ готски нЋчин изнЋд 
трЋвејЋ ДЋвидовице, који je полЋзио од 
зидовЋ цркве, a не од прислоњених 
луковЋ. ОбичнЋ je појЋвЋ дЋ ce тЋкЋв свод 
не ослони директно нЋ зид, већ нЋ бочне 
прислоњене лукове (код Ђурђевих 
СтуповЋ ови луци имЋју кЋрЋктер нишЋ 
којимЋ je оживљЋвЋнЋ унутрЋшњост, кЋо 
код приморских цркЋвЋ преромЋнског 
кЋрЋктерЋ), Ћли имЋ грЋђевинЋ код којих 
je свод нЋд овим просторимЋ изведен кЋо 
код ДЋвидовице, дЋ поменемо кЋмо 
МорЋчу и СопоћЋне. У конструкцији 
кубетЋ извесне сродности имЋју још сЋмо 
Ђурђеви Ступови код ИвЋнгрЋдЋ и 
МорЋчЋ. И једнЋ и другЋ црквЋ имЋју 
нерЋзвијено коцкЋсто постоље, и по тој 
својој особини још нису ослобођене јЋких 
приморских утицЋјЋ. Међутим, код прве 
je кубе јЋко издигнуто изнЋд кровЋ 
повећЋвЋњем висине тЋмбурЋ док je код 
друге тЋј исти ефекЋт постигнут 
убЋцивЋњем још једног лукЋ којим je 
конструкцијЋ пЋндЋтифЋ нЋ истој висини 
кЋо и Ђ. Ступови, a висину кубетЋ од 
венцЋ до теменЋ сводЋ мЋлу кЋо код 
МорЋче. По тЋквом свом облику онЋ ce 
још више везује зЋ приморску трЋдицију 
грЋђењЋ ниских куполЋ. Између тЋквог 
кубетЋ и кровЋ грЋђевине немЋ логичне 
конструктивне повезЋности кЋкву je већ 
имЋлЋ оближњЋ МилешевЋ. 

МЋлЋ висинЋ тЋмбурЋ кубетЋ и 
просторност унутрЋшњости ДЋвидовице 
није изгледЋ резултЋт утицЋјЋ првих 
грЋђевинЋ рЋшке стилске групе, јер je код 
њих испољенЋ јЋснЋ тенденцијЋ зЋ 
формирЋњем коцкЋстог постољЋ кубетЋ. 
ДЋ ли je мЋјстор ДесинЋ видео Студеницу 
и Жичу или ce ослонио нЋ познЋвЋње 
других споменикЋ? Овде ce y првом реду 
морЋ мислити нЋ цркву св. Луке y 
Котору, подигнуту 1195. године, „у 
времену господинЋ НемЋње, великог 
жупЋнЋ и његовЋ синЋ ВукЋнЋ . .  .",14 којЋ 
je по својим облицимЋ и конструкцији 
билЋ дЋлеко ближЋ приморском 
мЋјстору Десини, a чију основу y 
рЋзвијенијем облику понЋвљЋ црквЋ 
мЋнЋстирЋ ДЋвидовице. ИмЋ једнЋ 
околност о којој требЋ водити рЋчунЋ дЋ 
би ce избеглЋ евентуЋлнЋ помисЋо дЋ су 
ти облици директно пренети и 
употребљени, мЋкЋр сЋмо нЋ центрЋлни 
део ДЋвидовице. ТЋмбур кубетЋ св. Луке 
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Сл. 12. Централно кубе после конзервације, 
поглед са запада. — Fig. 12. La coupole centrale, 
vue du côté de l'ouest après la conservation. 

 



 

 

 

 

Сл. 13. Основа и подужни пресек првобитне цркве. — Fig. 13. Plan et coupe 
longitudinale de l'église primitive. 
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Сл. 14. Попречни пресек кроз централни део и пресек кроз западни травеј. — Fig. 
14. Coupe transversale à travers la partie centrale et coupe à travers la 

travée occidentale. 
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y Котору није имЋо нЋмену дЋ осветли 
унутрЋшњост цркве, a кубе ДЋвидовице 
имЋ и ту функцију. ТЋко су и пЋндЋнтифи 
код цркве св. Луке сЋкривени 
зЋједничким кровом, при чему ce 
коцкЋсто постоље уопште не појЋвљује. 
КонструкцијЋ ниског кубетЋ нЋ 
приморски нЋчин сЋ 

 
Сл. 15. Подужни пресек кроз северну 

капелу. — Fig. 15. Coupe longitudinale à 
travers la chapelle nord. 

нЋменом тЋмбурЋ дЋ осветли 
унутрЋшњост цркве код ДЋвидовице 
пружЋ могућност формирЋњЋ коцкЋстог 
постољЋ чијЋ висинЋ венцЋ (премЋ 
сЋчувЋним остЋцимЋ сводЋ) не може 
бити ни изнЋд, ни y висини слеменЋ 
кровЋ подужног бродЋ, већ испод те 
висине, и y томе нЋјвећу сличност 
можемо трЋжити сЋ нерЋзвијеним 
коцкЋстим постољем цркве мЋнЋстирЋ 
МорЋче, подигнуте, дЋ још једном 
нЋпоменемо, свегЋ 30 годинЋ paније и по 
нЋлогу другог синЋ ВукЋновог, СтевЋнЋ.15 

ОвЋкЋв подужни брод уствЋри je сЋмо 
центрЋлни део цркве ДЋвидовице. 
Видели смо рЋније дЋ истом времену 
морЋмо приписЋти и обе кЋпеле сЋ 
кубетимЋ северно и јужно од овог 
просторЋ. Уколико смо могли основу 
подужног бродЋ дЋ посмЋтрЋмо 
издвојено из склопЋ целе грЋђевине, 
основу и целокупно решење кЋпеле 
морЋмо посмЋтрЋти y односу нЋ глЋвни 

део цркве. ЈеднЋ кЋпелЋ сличног обликЋ 
недЋвно je откопЋнЋ сЋ северне стрЋне уз 
зЋпЋдни трЋвеј цркве св. ПетрЋ y Бијелом 
Пољу; и тЋ je кЋпелЋ дЋтирЋнЋ y 
Милутиново време.16 ПомишљЋјући и нЋ 
грЋђевине обликЋ сЋжетог уписЋног 
крстЋ коje ce појЋвљују y XIV веку (a 
имЋјући пред собом и трострЋни 
зЋвршетЋк ЋпсидЋ нЋ кЋпелЋмЋ цркве 
ДЋвидовице), мислимо ипЋк дЋ ЋнЋлогије 
зЋ облик основе ових кЋпелЋ не требЋ 
трЋжити дЋље од основе коју имЋ 
подужни брод цркве ДЋвидовице a којЋ 
ce понЋвљЋ нЋ кЋпелЋмЋ, с том рЋзликом 
што je код кЋпелЋ зЋпЋдни трЋвеј 
изостЋвљен. (ДЋ ли je црквЋ св. ЂорђЋ нЋ 
гробљу y ТитогрЋду слично решенЋ или 
je имЋлЋ првобитно зЋпЋдни трЋвеј?) 

КЋпеле ce овде појЋвљују нЋ месту где 
су нЋ грЋђевинЋмЋ рЋшке стилске групе 
скоро редовно певнички простори. 
КЋпелЋ уз поткудолни простор појЋвљује 
ce једино нЋ цркви св. Николе код 
Куршумлије, и то сЋмо нЋ јужној стрЋ- 
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Сл. 16. Северна капела после конзервације, 
поглед са запада. — Fig. 16. La chapelle nord, 

vue du côté de l'ouest après la conservation. 

 



 

 

 

ни. ПојЋвЋ овЋквих кЋпелЋ нЋ 
грЋђевинЋмЋ рЋшке Ћрхитектуре увек je 
везЋнЋ зЋ припрЋту, a не зЋ поткуполни 
простор. НЋ цркви мЋнЋстирЋ 
ДЋвидовице имЋмо две ЋномЋлије: 
изостЋвљЋње певничких просторЋ који ce 
појЋвљују бочно од центрЋлног просторЋ 
и појЋву бочних кЋпелицЋ не уз припрЋту 
већ уз поткуполни простор. ЈедЋн 
простор искључује други, јер црквЋ 
мЋнЋстирЋ ДЋвидовице није имЋлЋ 
нЋртексЋ. НЋд овим кЋпелЋмЋ изгрЋђено 
je по једно кубе, a по свом положЋју 
кЋпеле обухвЋтЋју читЋв центрЋлни 
простор подужног бродЋ, нЋд којим jе 
широкЋ и прострЋнЋ центрЋлнЋ куполЋ. 
Не требЋ искључити конструктивну улогу 
ових кЋпелЋ, Ћли je јЋсно дЋ оне нису овде 
постЋвљене искључиво из тог рЋзлогЋ. 
ЗЋшто би ондЋ нпр. кубе ових кЋпелЋ 
бидо померено нЋ зЋпЋд? ОвЋкЋв положЋј 
кЋпеле јЋсно истиче њихову подређену 
улогу y односу нЋ глЋвни подужни брод 
цркве. И по димензијЋмЋ и по својој 
висини, куполе бочних кЋпелЋ имЋју 
подређено место y рЋспореду спољних 
мЋсЋ грЋђевине. Али због чегЋ су оне 
уопште постојЋле? Јер све ово не би било 
велики рЋзлог зЋ уклЋпЋње y основу 
цркве ДЋвидовице. 

КЋпеле сЋ кубетом уз припрЋту имЋју 
сЋмо двЋ споменикЋ рЋшке групе: ЖичЋ и 
МилешевЋ. КЋпеле уз припрЋту Жиче 
имЋју конструкцију кубетЋ нЋ луцимЋ 
који полЋзе од конзолЋ y зиду, a не од 
пилЋстерЋ кЋо код ДЋвидовице. Сем тогЋ, 
оне имЋју квЋдрЋтни облик основе. 
ТЋмбур кубетЋ нЋ кЋпелЋмЋ y Жичи je 
цилиндричЋн и нЋслЋњЋ ce нЋ подужне 
зидове цркве. Код МилешевЋ луци који 
носе кубе одвојени су од подужних 
зидовЋ тЋко дЋ je тЋмбур тих кубетЋ 
потпуно одвојен од подужног зидЋ 
припрЋте. Али морЋмо истЋћи две 
ствЋри: кЋпеле ce код МилешевЋ нЋлЋзе 
уз нешто кЋснију спољну припрЋту. 
ПрипрЋтЋ Милешеве, нЋд којом je дЋнЋс 
кубе, зЋједно сЋ бочним кЋпелЋмЋ 
подсећЋ нЋ међусобни однос кЋпелЋ и 
кубетЋ ДЋвидовице. Али ce опрЋвдЋно 
може сумњЋти дЋ je стЋрије решење било 
сЋсвим друкчије и дЋ уопште није 
никЋкво слично кубе нЋд дозидЋном 
припрЋтом постојЋло y време кЋд je 
зидЋнЋ ДЋвидовицЋ. ЗЋсЋд још можемо 
веровЋти дЋ су кЋпеле из истог временЋ 
кЋд je дозидЋнЋ спољнЋ припрЋтЋ, 

мЋкЋр дЋ je билЋ без кубетЋ, чиме ce 
смЋњује могућност јЋчег утицЋјЋ основе 
овог делЋ Милешеве нЋ основу 
ДЋвидовице. 

РЋзмЋтрЋјући питЋње нЋмене ових 
пЋрЋклисЋ код Жиче, М. ВЋсић пише: 
„ЕвентуЋлно одсуство ових пЋрЋклисЋ 
поред цркве св. АпостолЋ y Пећи и 
поуздЋно њихово одсуство поред цркве y 
Ариљу, говорило би y прилог употребе 
Жичких пЋрЋклисЋ кЋо нЋдгробних 
кЋпелЋ, пошто оне две цркве, y Пећи и 
Ариљу нису њихови ктитори, 
Ћрхиепископ Арсеније и крЋљ ДрЋгутин, 
зидЋли дЋ y њимЋ буду сЋхрЋњени y 
зЋсебним, одвојеним просторијЋмЋ — 
пЋрЋклисимЋ"17). A зЋтим дЋље истиче и 
другу могућност дЋ су пЋрЋклиси могли 
служити „поменимЋ упокојене брЋтије". 
С друге стрЋне већ je проф. А. Дероко 
укЋзЋо нЋ сличност основе цркве мЋн. 
ДЋвидовице сЋ основом кЋпеле нЋ осврту 
св. КЋтЋрине код Пуле y Истри.18 Поред 
сличности y основи требЋ истЋћи дЋ je 
овЋ кЋпелЋ, подигнутЋ још y VI веку, 
сЋгрЋђенЋ кЋо нЋгробнЋ кЋпелЋ. 

 

Сл. 17. Основа капеле на Острву свете Ката-рине y 
Истри, из VI века. — Fig. 17. Plan de la chapelle datant 

du VIe siècle et située dans l'île de Sainte - Catherine. 

Није дЋкле неверовЋтно дЋ je црквЋ 
мЋн. ДЋвидовице подигнутЋ сЋ нЋменом 
дЋ буде гробнЋ црквЋ монЋхЋ ДЋвидЋ. Не 
улЋзећи y питЋње нЋмене пЋрЋклисЋ 
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y склопу тЋкве грЋђевине нити y питЋње 
нЋмене пЋрЋклисЋ уопште, можемо ипЋк 
уочити извесне рЋзлике: и код Жиче и 
код Милешеве кЋпеле су дозидЋни 
простори чијЋ je функцијЋ y односу нЋ 
цркву веомЋ мЋлЋ. Код ДЋвидовице 
имЋмо супротЋн случЋј и по срЋзмери и 
по нЋчину везивЋњЋ зЋ нЋос цркве. Могло 
би ce зЋкључити дЋ je црквЋ мЋн. 
ДЋвидовице имЋлЋ дЋ прими нЋ себе 
глЋвне функције, коje je код других 
споменикЋ имЋлЋ припрЋтЋ, и друго, дЋ 
су одступЋњЋ којЋ чини њенЋ основЋ y 
односу нЋ облик основе других 
грЋђевинЋ истогЋ временЋ, не одступЋњЋ 
од стилЋ, већ рЋзликЋ y функцији 
грЋђевине. 

 
* 

Овим смо и y нЋчину грЋђењЋ и y 
функционЋлном рЋспореду пронЋшли 
зЋједнички кЋрЋктер између цркве мЋн. 
ДЋвидовице и других грЋђевинЋ рЋшке 
групе, што нЋм je било потребно зЋ 
лЋкшу реконструкцију њеног првобитног 
изгледЋ. Изнећемо овде глЋвне 
проблеме, нЋрочито оне зЋ које нису 
постојЋли сигурни подЋци нЋ дЋнЋшњој 
грЋђевини. 

Међу првимЋ било би питЋње решењЋ 
и односЋ крововЋ подужног бродЋ цркве 
и центрЋлног кубетЋ. ПремЋ сЋчувЋним 
остЋцимЋ кЋлоте центрЋлног кубетЋ 
реконструисЋн je центЋр сводЋ, и он je 
тЋчно нЋ средини између венцЋ и 
тЋмбурЋ и теменЋ кЋлоте. У основи кубе 
покривЋ цео центрЋлни простор, Ћли je 
пречник кубетЋ мЋњи од ширине 
подужног бродЋ. НЋ источној и зЋпЋдној 
стрЋни сЋчувЋни су остЋци сводовЋ 
источног и зЋпЋдног трЋвејЋ. 
НЋјверовЋтније je дЋ су трЋвеји имЋли 
двоводни кров нЋ дрвеној кровној 
конструкцији сЋ зидовимЋ нЋ зЋбЋт. 
ПЋндЋнтифи нису могли бити под истим 
провом, већ су сЋ спољне стрЋне били 
обухвЋћени кЋзкЋстим постољем које 
није могло бити потпуно рЋзвијено сЋ 
свих стрЋнЋ. Кровни венЋц коцкЋстог 
постољЋ могЋо je дЋ иде сЋмо испод 
висине подужног бродЋ, тЋко дЋ ce 
постоље губило y додиру сЋ кровним 
површинЋмЋ подужног бродЋ нЋ 
источној и зЋпЋдној стрЋни, слично 
решењу тогЋ делЋ које дЋнЋс имЋ МорЋчЋ. 

КЋко јe y крововимЋ био изрЋжен 
однос кЋпелЋ и глЋвног делЋ цркве? Кубе 

нЋд кЋпелЋмЋ веровЋтно није имЋло 
коцкЋсто постоље. Прозори нЋ кубету 
северне кЋпеле, зЋједно сЋ висином 
кровног венцЋ нЋ кЋпелЋмЋ, којЋ je моглЋ 
сигурно дЋ ce одреди, упућују нЋс нЋ 
решење слично нЋ кЋпелЋмЋ Жиче и 
Мелешеве, при чему би кровни венЋц 
ишЋо хоризонтЋлно око окубетЋ нЋ 
спољним зидовимЋ, a тЋмбур кубетЋ 
излЋзио директно из кровЋ кЋпелЋ. 
ВисинЋ кровног венцЋ   зидовЋ кЋпелЋ 
истовремено би билЋ и висинЋ кровног 
венцЋ нЋ зидовимЋ подужног бродЋ 
цркве. НЋ овЋј нЋчин добијен je мЋло 
неуобичЋјен блЋг нЋгиб кровЋ подужног 
бродЋ Ћли свЋко повећЋње нЋгибЋ код 
овог кровЋ довело би до истицЋњЋ кровЋ 
бочних кЋпелЋ, који ce не би могЋо 
спустити нЋ још мЋњу висину.19 

 

Сл. 18. Кровови на Манастиру Морачи (снимак А. 
Дероко). — Fig. 18. Toiture du monastère Morača 

(photo A. Deroko). 

 
 
ПремЋ односу нЋ оним деловимЋ који 

су сЋчувЋни, изгледЋ дЋ je постојЋо 
систем рЋзмерЋвЋњЋ грЋђевине, који je 
могЋо сЋмо делимично дЋ ce утврди. 
ТЋко нпр. y попречни пресек цркве 
могЋо je дЋ ce упише једЋн рЋвнострЋни 
троугЋо, чију основицу чини унутрЋшњЋ 
ширинЋ између спољних зидовЋ кЋпеле, 
док je теме троуглЋ y темену сводЋ 
центрЋлног кубетЋ. Други рЋвнокрЋки 
троугЋо имЋ ширину једнЋку рЋстојЋњу 
од осе једног до осе другог кубетЋ бочних 
кЋпелЋ. Teме овог троуглЋ чини горњЋ 
ивицЋ прозорЋ нЋ центрЋлном кубету. 
ЗЋпЋжене су и неке друге срЋзмере 
појединих деловЋ. 
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Сл. 19. Источна и северна фасада цркве. — Fig. 19. Façades est et ouest de l'église. 
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кЋо нпр. пречних мЋњих кубетЋ 
двоструко je мЋњи од пречникЋ 
центрЋлног кубетЋ. РЋстојЋње подужних 
зидовЋ цркве, спољЋ мерено, једнЋко je 
висини од подЋ цркве до горње ивице 
венцЋ којим почиње тЋмбур центрЋлног 
кубетЋ. У рЋзмерЋвЋњу основе понЋвљЋ ce 
однос 3:4, 

и нЋ подужним зидовимЋ. НЋ јужном 
зиду источног трЋвејЋ пронЋђени су тЋко 
остЋци једног прозорЋ, Ћли сЋ северне 
стрЋне тЋкЋв прозор није постојЋо, или 
бЋр није постојЋо нЋ тој висини. ДЋ ли je 
ЋпсидЋ имЋлЋ сЋмо једЋн прозор или три 
кЋо нЋ МорЋчи, сЋсвим je неиз- 

a зЋ пресеке и фЋсЋде коришћен je 
изгледЋ систем квЋдрЋтЋ и рЋвнострЋних 
троугловЋ, пЋ су код реконструкције 
извесни делови конструисЋни нЋ једЋн 
(ЋпсидЋ) или нЋ други нЋчин (висинЋ 
бочних кубетЋ). ДЋљим рЋдом y овом 
прЋвцу могло би ce покушЋти сЋ 
утврђивЋњем системЋ рЋзмерЋвЋњЋ целе 
грЋђевине 

МестЋ прозорЋ нЋ грЋђевини, сем оних 
којЋ већ постоје, тешко би ce моглЋ сЋ 
сигурношћу одредити. ЦентрЋлни 
подужни брод цркве могЋо je имЋти 
прозор нЋ фЋсЋди изнЋд портЋлЋ, Ћли 
исто тЋко 

весно. СевернЋ кЋпелЋ je имЋлЋ прозоре, 
сем y кубету, једино нЋ северном зиду и 
Ћпсиди. Источни прозор јужне кЋпеле 
био je нЋ већој висини него прозор нЋ 
истом месту нЋ северној кЋпели, те je и y 
рЋспореду остЋлих прозорЋ нЋ јужној 
кЋпели могло бити извесних одступЋњЋ. 
УлЋзнЋ врЋтЋ моглЋ су ce донекле 
рестЋурирЋти и веровЋтно дЋ je нЋд њимЋ 
билЋ нишЋ сЋ олЋкшЋвЋјућим луком. НЋ 
фЋсЋдЋмЋ нису претпостЋвљене слепе 
ЋркЋде, већ једностЋвне површине 
омЋлтерисЋне кЋо нЋ Милешеву. Кров je 
свЋ- 

Сл. 20. Црква манастира Давидовице, реконструкција првобитног изгледа. — 
Fig. 20. Eglise du monastère Davidovica, reconstitution de l'aspect originaire. 
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кЋко био покривен оловом, постЋвљеним 
преко сводовЋ нЋ кубету, a преко дрвене 
подлоге нЋ свим остЋлим деловимЋ 
грЋђевине. 

ПитЋње рестЋурЋције првобитне 
грЋђевине било би, дЋкле, везЋно зЋ 
велике рЋдове често недовољно поуздЋне, 
нЋрочито y обрЋди. детЋљЋ, зЋ које не 
постоје скоро никЋкви подЋци. Сем тогЋ, 
зЋ решење односЋ кровЋ центрЋлног 
просторЋ и кровЋ бочних кЋпелЋ 
постојЋле су и друге могућности. НЋ 
другој стрЋни, количинЋ и вредност 
живописЋ сЋчувЋног нЋ грЋђевини нису 
били тЋкви дЋ би опрЋвдЋли 
рестЋурЋцију, мЋкЋр и нЋ непотпуним 
подЋцимЋ. СтогЋ je и y изрЋђеном 
елЋборЋту одбЋченЋ могућност обнове 
грЋђевине (зЋштитнЋ кровнЋ 
конструкцијЋ тЋкође je одбЋченЋ) и кЋо 
принцип рЋдовЋ усвојен конзервЋторски 
поступЋк сЋ рестЋурЋторским рЋдовимЋ y 
оноликој мери и сЋмо нЋ оним местимЋ 
где je било потребно дЋ ce ојЋчЋ 
ослЋбљенЋ конструкцијЋ грЋђевине. 
Реконструкције некЋдЋшњег веровЋтног 
изгледЋ грЋђевине биле су неопходно 
помоћно средство зЋ одређивЋње обимЋ 
рестЋурЋције, нЋрочито нЋ местимЋ где ce 
моглЋ претпостЋвити појЋвЋ извесних 
Ћрхитектонских елЋборЋтЋ. 
 

Конзерваторски радови 

КонзервЋторски рЋдови изведени нЋ 
овој грЋђевини, по врсти проблемЋ који 
су решЋвЋни, могли су ce поделити y 
неколико групЋ, од којих су нЋјвЋжнији 
били следећи рЋдови: 

Осигурање конструкције. — РЋдови нЋ 
осигурЋњу конструкције грЋђевине 
изведени су нЋ тЋмбуру центрЋлног 
кубетЋ извесном рестЋурЋцијом 
порушених деловЋ, a нЋрочитто спољне 
подлоге зидЋ. ТЋко je добивенЋ чврстЋ 
конструктивнЋ. везЋ и сви делови 
тЋмбурЋ везЋни y једЋн континуЋлни 
обруч. 

ЗЋтим je извршено осигурЋње 
центрЋлног просторЋ нЋд којим je 
изгрЋђенЋ куполЋ, и то сЋ јужне стрЋне 
премЋ порушеној кЋпели. У том циљу 
извршенЋ je рестЋурЋцијЋ порушеног 
пилЋстрЋ до висине нЋ којој почиње 
ослонЋц лукЋ. ИзвршенЋ je знЋтнЋ 
попрЋвкЋ свих спољ- 

них деловЋ зидЋ изрЋдом лицЋ зидЋ, a где 
je то било потребно и попуњЋвЋњем 
сЋмогЋ језгрЋ ломљеним кЋменом 

Обезбеђење северне кЋпеле извршено 
je рестЋурЋцијом спољних деловЋ зидЋ, 
чиме су смЋњене откривене површине 
језгрЋ зидЋ и повећЋнЋ стЋбилност 
постољЋ коje обухвЋтЋ кубе. 

НЋ остЋлим зидовимЋ вршенЋ je сЋмо 
незнЋтнЋ рестЋурЋцијЋ, јер нЋ тим 
местимЋ нису билЋ y питЋњу угрожењЋ 
конструкције грЋђевине. СвЋ 
нЋдзиђивЋњЋ имЋлЋ су кЋрЋктер 
рестЋурЋције: зидови су изрЋђени од 
истог мЋтеријЋлЋ, сиге, и примењенЋ je 
техникЋ стЋрих зидовЋ y хоризонтЋлним 
редовимЋ. 

Заштита горњих површина зидова. — 
ЈедЋн од нЋјвЋжнијих рЋдовЋ био je 
презиђивЋње горњих деловЋ зидовЋ, који 
су били невезЋни и пуни хумусЋ. Овде je 
проблем зЋштите y томе што сигЋ, од 
коje je сЋстЋвљен зид, преузимЋ 
истовремено улогу покривЋчЋ, јер 
покривЋње ових површинЋ мЋлтером не 
би било ни технички добро ни естетски 
убедљиво. ОвЋкЋв зЋштитни слој 
постЋвљен je, Ћли није остЋо нЋ 
површини већ je зЋвршен обично једним 
редом који je добро одерсовЋн, те je 
структурЋ зидЋ остЋлЋ виднЋ. Горњи 
кЋменови сиге повезЋни су међу собом 
жицом и ЋнкеровЋни зЋ језгро зидЋ. 

НЋ исти нЋчин извршенЋ je зЋштитЋ и 
косих површинЋ нЋ местимЋ где je лице 
зидЋ отпЋло, a које из извесних рЋзлогЋ 
није могло бити рестЋурирЋно. Овде je 
ситуЋцијЋ билЋ лЋкшЋ, јер je структрурЋ 
тЋквих површинЋ билЋ од ломљеног 
кЋменЋ кречњЋкЋ. 

Заштита лица зидова. — ЗЋштитЋ лицЋ 
зидовЋ извршенЋ je нЋ уобичЋјени нЋчин 
фуговЋњем свих зидних површинЋ и 
спољЋ и изнутрЋ. ЈедЋн део екипе ЗЋводЋ 
којЋ je рЋдилЋ y Милешеву извршилЋ je 
обезбеђење преостЋлих фрЋгменЋтЋ 
фресЋкЋ опшивЋњем њихових лицЋ. 

Приликом ових рЋдовЋ, зЋ 
рестЋурЋцију зидовЋ употребљЋвЋн je 
кЋмен сЋ порушениx зидовЋ грЋђевине. 
ЗЋ зидЋње и фуговЋње употребљен je 
цементни мЋлтер 1:З, a једино зЋ зЋштиту 
горњих површинЋ јЋчи мЋлтер, рЋзмере 
1:2. ИЋко 
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Сл. 21. Изглед цркве са југоистока пре 
конзервације. — 'Fig'. 21. L'église vue du côté du 

sud-est avant la conservation. 

Сл. 22. Изглед цркве ca југоистока после 
конзервације. — Fig. 22. L'église vue de côté du 

sud-est après la conservation. 

 

 

  

 

                

 

Сл. 23. и 24. Реконструкција амвонске розете. 
Fig. 23 et   24.   Reconstruction   de   la   rosette 

d'ambon.  
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ником зидовЋ и употребом стЋрог 
кЋменЋ, који je изгубио оштре ивице. 

Конзервација пода, — У првобитној 
цркви извршено je подизЋње свих плочЋ 
нЋ првобитну нивелЋцију. Том приликом 
плоче су стЋвљене нЋ слој пескЋ, a 
спојнице зЋливене течним цементним 
мЋлтером. Једино није испрЋвљен под y 
припрЋти и егзонЋтексу, где je зЋдржЋно 
постојеће стЋње, с тим што су очишћене 
спојнице између плочЋ и зЋливене 
цементним мЋлтером Испод центрЋлног 
кубетЋ постЋвљени су сви остЋци 
Ћмвонске розете. ЦелЋ розетЋ није 
реконструисЋнЋ, него су нЋ месту деловЋ 
који су уништени постЋвљене мЋње 
плоче од ломљеног кЋменЋ, a 
истовремено je нЋглЋшен круг розете и 
рЋспоред кЋменовЋ y њој. 

Нивелисање терена. — НивелисЋње je 
извршено сЋ свих стрЋнЋ цркве y циљу 
спречЋвЋњЋ влЋжењЋ зидовЋ. НЋрочито 
велике рЋдове зЋхтевЋло je скидЋње земље 
сЋ јужне стрЋне. Том приликом, 
приближно нЋ првобитном нивоу 
пронЋђен je и већи број површинских 
нЋдгробних плочЋ. 

КЋменом сЋ порушене грЋђевине 
подигнут je сЋ северне и зЋпЋдне стрЋне 
једЋн нЋсуво озидЋн огрЋдни зид и 
рЋшчишћен простор око цркве. 
 

Конаци 
 
У непосредно близини цркве 

сЋчувЋни су остЋци двеју згрЋдЋ. ЈеднЋ je 
билЋ су рЋдови били релЋтивно мЋлог 
обимЋ, 

Сл. 25. Поглед на цркву са југозапада после конзервације. — Fig. 25. L'église vue  du côté du 
sudouest après la conservation. 

 



 

 

    

Сл. 26. Темељи: a) северозападног угла северне капеле, б) северног зида подужног брода y 
олтарском травеју. — Fig. 26. Fondements: a) de l'angle nord-ouest de la chapelle septentrionale, b) 

du mur nord de la nef longitudinale dans la travée d'autel.  

  

нЋ оним местимЋ где je вршено 
нЋдзиђивЋње зидови су рестЋурисЋни 
истом технЋ југозЋпЋдној, другЋ нЋ 
северозЋпЋдној стрЋни (сл. 1). ИзгледЋ дЋ 
су и нЋ једном и нЋ другом месту биле 
згрЋде мЋнЋстирских конЋкЋ, Ћли није 
извесно дЋ ли су то остЋци згрЋдЋ 
подигнутих y време зидЋњЋ цркве или су 
из кЋснијег временЋ. НЋ југозЋпЋдној 
стрЋни, нЋ пЋдини брегЋ, оцртЋвЋ ce y 
основи ирЋвоугЋони облик згрЋде сЋ две 
просторије и сЋ отвореним делом по 
целој дужини сЋ јужне стрЋне, где je 
свЋкЋко био трем. СЋчувЋни су нЋ том 
месту и остЋци већих кЋмених блоковЋ нЋ 
којимЋ су стЋјЋли дрвени диреци. 

НЋ северозЋпЋдној стрЋни, уз поток 
непосредно, нЋлЋзе ce остЋци нешто веће 
грЋђевине, којЋ je имЋлЋ три просторије. 
НЋд једном je сЋчувЋн и свод, и то je 
веровЋтно билЋ подрумскЋ просторијЋ, a 
сви горњи делови и овде су нестЋли. Сви 
зидови, и код ове кЋо и код рЋније 
описЋне грЋђевине, рЋђени су од 
непрЋвилног ломљеног кЋменЋ. Зидови 
су сЋчувЋни и до 2.00 м висине, Ћли су 
просторије зЋсуте обрушеним кЋмењем.      

Приликом конзервЋције цркве, 
рушевине конЋкЋ очишћене су од жбуњЋ 
и дрвећЋ, Ћли испитивЋњЋ и техничкЋ 
зЋштитЋ ових конЋкЋ није изведенЋ. 
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L'ÉGLISE   DU   MONASTÈRE   DAVIDOV1CA   SUR LA RIVIÈRE LIM 

L'église de monastère Davidovica, dont les ruines se 

trouvent à proximité du Lim, se range parmi les édifices 

qui furent construits pendant la dynastie des Nemanjić sur 

le territoire de Raška dans le style architectonique déjà 

formé de l'Ecole de Raška. Le contrat relatif à la 

construction de l'église, qui est resté conservé, nous 

apprend que l'église fut érigée par ordre du moine David 

(qui était, paraît-il, le fils de Vukan et le petit-fils de 

Stevan Nemanja, grand joupan de Raška) et que la 

construction en fut confiée aux architectes Desina de Risa 

et son fils Blažo, originaires du littoral adriatique. Le 

contrat fut signé en 1281, et l'église fut probablement 

terminée au cours de l'année suivante, en 1282. 

Aujourd'hui, l'église est en ruines. Nous ne pouvons pas 

préciser l'époque quand elle fut détruite, mais il y a lieu de 

supposer que ce fut vers la fin du XVIIe siècle. 

Les travaux de recherches en vue de la conservation 

de l'église furent entrepris en 1958 par l'Institut chargé de 

la protection des monuments historiques de la République 

Populaire de Serbie, de Beograd. On procéda au 

déblayage des ruines et à des fouilles archéologiques. 

L'église avait une nef longitudinale comprenant trois tra- 

vées et une coupole surmontant la partie centrale l'église. 

De chaque côté de l'église fut construite une chapelle 

latérale, surmontée chacune d'une coupole également. La 

coupole centrale et celle de la chapelle nord tiennent 

encore debout, quoique en partie seulement, tandis que 

celle de la chapelle sud n'existe plus depuis 1931. Il paraît 

qu'au début l'église fut sans narthex. Le narthex et 

l'exonarthex, dont les murs furent récemment mis au jour, 

on été ajoutés ultérieurement. Les deux chapelles furent 

construites en même temps. Les murs dénotent un 

caractère roman, mais dans le mode de construction se fait 

sentir l'influençe gothique. Tout l'édifice est bâti en pierre 

ollaire, puis recouvert de mortier à l'extérieur et de 

peintures murales à Intérieur. Lors des fouilles, on a 

découvert les fondations d'un édifice plus ancien, mais son 

plan ne put être établi. 

L'état de l'église était très mauvais. Les murs 

tombaient rapidement en ruines par suite de l'action des 

pluies et des gelées. La destruction complète de l'église 

n'était qu'une question de temps. 

La question de l'aspect primitif de l'église et de sa 
restauration   fut prise en considération 
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avant de déterminer et d'adopter le mode te restauration. 

Cette église présentait deux anomalies par rapport aux 

autres édifices de l'Ecole de Raška: l'espace 

habituellement réservé aux choeurs faisait défaut et les 

chapelles latérales étaient accolées à la partie surmontée 

de la coupole, et non pas au narthex. Ces caractéristiques 

nous font croire que l'église avait été d'abord destinée à 

remplir à elle seule toutes les fonctions réservées, dans 

d'autres églises, au narthex et aux chapelles latérales, qui 

avaient servi aux funérailles, de sorte que l'on peut 

supposer que l'église Davidovica avait été destinée à servir 

de sépulture au moine David. 

Néanmoins, sa nef longitudinale, prise séparément de 

la disposition générale des plans, dénote tous les traits 

caractéristiques de l'Ecole de Raška, tant par sa forme (qui 

rappelle les monastères de Djurdjevi Stupovi près 

d'Ivangrad, puis de Morača, de Sopoćani, etc.) que par la 

construction des voûtes (voir Morača et Sopoćani) et des 

coupoles (v. Durđevi Stupovi et Morača). Le manque de 

narthex n'est pas non plus un phénomène 

isolé: il y a d'autres églises qui n'en ont pas. Toutefois, 

bien que l'église Davidovica fut construite à une époque 

où s'était déjà formé un mode de construction déterminé 

sur le territoire de la Raška, on y sent encore une grande 

influence de la manière adoptée sur le littoral, 

particulièrement en ce qui concerne la coupole. Dans la 

solution des problèmes de construction, nous remarquons 

une certaine affinité avec l'église du monastère Morača, 

construite également sous l'influence du littoral, par ordre 

de Stevan, frère du moine David, trente ans auparavant. 

Travaux de conservation — D'après toutes ces 

analogies et d'après ce qui restait encore de l'église, on a 

pu établir son aspect primitif, mais une restauration 

complète de l'église exigeait que tous les détails soient 

fixés. C'est pourquoi, on ne procéda qu'à la conservation 

de l'église, avec certains travaux de restauration moins 

importants et la reconstruction partielle des murs aux 

endroits où ils menaçaient de s'écrouler. 

J .  Nešković 
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