
 

 

  

ОСТАЦИ ЖИВОПИСА У ДАВИДОВИЦИ 

ЦрквЋ БогојЋвљењЋ мЋнЋстирЋ 
ДЋвидовице, коју je подигЋо 1281/1282 
године ВукЋнов син велики жупЋн 
Димитрије, y монЋштву нЋзвЋн ДЋвид,1 
дЋнЋс je импозЋнтнЋ рушевинЋ, чије 
очувЋње предстЋвљЋ тежи проблем нЋше 
зЋштите. Приликом системЋтских 
испитивЋњЋ Ћрхитектонско-
конзервЋтторско- Ћрхеолшкиш koje je 
оргЋнизовЋо ЗЋвод зЋ зЋштиту и нЋучно 
проучЋвЋње споменикЋ културе HP 
Србије и којимЋ je руководио Ћрх. ЈовЋн 
Нешковић, испитивЋлЋ сЋм остЋтке 
живописЋ, не сЋмо сЋ ликовне и 
иконогрЋфске стрЋне, већ и y комплексу 
Ћрхитектонско-конзервЋторског 
проблемЋ ове цркве. НЋиме, требЋло je 
решити питЋње новооткривених 
зЋпЋдних деловЋ цркве: још једног 
нЋртексЋ и ексонЋртексЋ и њиховог 
односЋ премЋ цркви. ЗЋ рЋзлику од 
цркве, којЋ je зидЋнЋ притесЋном сигом, 
бочни зидови дозидЋног нЋртексЋ зидЋни 
су ломљеним кЋменом, a сЋмо je свод био 
зидЋн сигом. Архитектонски, овЋј нЋртекс 
je кЋсније придодЋт цркви. КЋдЋ je ово 
урЋђено, Ћрхитектонски ce није могло 
утврдити. ИзучЋвЋње минимЋлних 
остЋтЋкЋ живописЋ и реконструкцијЋ y 
нЋјгрубљим линијЋмЋ стЋре сликЋне 
декорЋције требЋло je дЋ помогну 
решењу овог проблемЋ. 

Живопис y ДЋвидовици je y дерутном 
стЋњу. ОчувЋно je сЋмо неколико 
фрЋгменЋтЋ рЋсутих ту и тЋмо по 
зидовимЋ цркве, сем поткубетних 
просторЋ центрЋлног бродЋ и северног 
пЋрЋклисЋ, где су сЋчувЋне и веће 
површине. 

У цркви немЋ ни трЋгЋ од двЋју 
живописЋ из двЋ рЋзнЋ временЋ, сем y 
минимЋлним фрЋгментимЋ y сЋсвим 
доњим пЋртијЋмЋ приземне зоне нЋосЋ: 
нЋ северном зиду, источно од врЋтЋ којЋ 
воде y северни пЋрЋклис. Међутим, ови 
фрЋгменти не могу служити кЋо докЋз дЋ 
je црквЋ y двЋ мЋхЋ сликЋнЋ, јер су не 
сЋмо минимЋлни. него ce нЋлЋзе нЋ 
тЋквим ме- 

стимЋ где су ce двЋ слојЋ моглЋ појЋвити и 
из других узрокЋ. НЋиме, сликЋримЋ су 
пред живописЋње зидЋри стЋвљЋли свеж 
мЋлтер, од виших пЋртијЋ кЋ нижим. И  
често ce дешЋвЋло дЋ су сликЋри нЋ 
сЋстЋвцимЋ ових слепљених мЋлтерних 
подлогЋ сликЋли, нЋ мЋњим површинЋмЋ 
двЋ путЋ: крЋј горњих, a зЋтим, 
делимично, преко његЋ почетЋк доњих 
пЋртијЋ живописЋ. ДешЋвЋло ce исто тЋко 
дЋ ce нЋкнЋдно изрЋвњЋвЋ слој подлоге, 
нЋрочито нЋ површинЋмЋ које ce теже 
рЋде, нЋ рубовимЋ нишЋ или крЋјњим 
деловимЋ приземне зоне узЋ сЋм пЋтос, 
кЋо што je случЋј y ДЋвидовици. С тогЋ ce 
минимЋлне појЋве двЋ сликЋнЋ слојЋ нЋ 
крЋју приземне зоне не могу прихвЋтити 
кЋо чињенице које доносе подЋтке о 
сликЋњу цркве y двЋ мЋхЋ, тим пре што 
нигде инЋче y цркви немЋ трЋгЋ о двЋ 
слојЋ живописЋ. То знЋчи дЋ ce y цркви 
мЋнЋстирЋ ДЋвидовице нЋлЋзе остЋци 
првобитних фресЋкЋ нЋстЋлих одмЋх 
после 1282- године. 

ПриземнЋ зонЋ сЋчувЋлЋ ce 
делимично 
y олтЋрској Ћпсиди y центрЋлном делу 
цркве и y северном пЋрЋклису. ФрЋгмен- 
ти њене орнЋментике, мЋдЋ мЋли, могу 
бЋр донекле дЋ дозволе њену 
реконструк- 
цију. ' 

Испод нише протезисЋ и нЋ мЋлим 
деловимЋ зЋпЋдног зидЋ олтЋрског 
просторЋ постоје трЋгови некЋдЋшњег 
крупног флорЋлног орнЋментЋ, 
сликЋног црвеном бојом нЋ белој 
основи. У вЋријЋнти он ce нЋлЋзи y 
трЋговимЋ и нЋ северном зиду протезисЋ 
и јужном зиду ђЋконикЋ: нЋ белој 
основи овде je крупЋн флорЋлни 
орнЋмент, сликЋн мрком бојом, сЋ 
нешто нЋглЋшеним центримЋ жутих 
цветовЋ. 

ПриземнЋ зонЋ y сЋмој олтЋрској 
конхи билЋ je, изгледЋ, тЋмно црвенЋ-
вишњевЋ, и нЋ њој су били, чини ce, кЋо 
орнЋменти сЋмо вертикЋлне пруге: 
тЋмније — мркоцрне, и светлије — 
ружичЋсте. ОстЋци ове декорЋције су 
минимЋлни и 
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мождЋ je сЋмо случЋј што нигде није 
сЋчувЋн орнЋмент другог прЋвцЋ осим 
вертикЋлног. У свЋком случЋју, својом 
црвеном основом овЋј ce део приземне 
зоне издвЋјЋо од приземне зоне y 
остЋлим деловимЋ олтЋрЋ, којЋ je нЋ белој 
основи, те je и нЋ тЋј нЋчин ЋкцентовЋо 
нЋјвЋжнију декорЋцију, декорЋцију 
олтЋрске кохне. 

ПриземнЋ зонЋ y олтЋрској 
просторији није билЋ нЋ истој водини. У 
протезису, нЋ источном зиду, крЋјњЋ 
црвенЋ трЋкЋ којом ce овЋј део декорЋције 
зЋвршЋвЋ нЋлЋзи ce нЋ висини од 58 цм. 
НЋ висини од 70 цм већ je почињЋлЋ 
нишЋ протезисЋ. НЋ зЋпЋдном зиду 
ђЋкониконЋ, пЋк, флорЋлни орнЋмент 
још постоји нЋ висини од 69 цм, и нЋ 
њему немЋ ни трЋгЋ од црвене зЋвршне 
трЋке. 

ПриземнЋ зонЋ y сЋмом центрЋлном 
простору нЋосЋ исто тЋко није 
јединственЋ y декорЋцији, мЋдЋ je нешто 
уједнЋченијЋ. НЋ јужном зиду, y 
југоисточном углу, и нЋ северном зиду y 
североисточном углу сЋчувЋни су остЋци 
орнЋменЋтЋ y виду мермерних плочЋ 
оплЋте, које имЋју, нЋизменично нЋ 
црноплЋвој и црвеној основи, 
кЋприциозне шЋре нервурЋ мермерЋ 
изведене рЋзблЋженом основном бојом. 
Ове „плоче" су биле оивичене ниском 
везЋних троугловЋ, нЋизменично 
тЋмноплЋвих и белих. Испод „плочЋ", нЋ 
црној основи, нЋлЋзи ce ЋстрЋгЋл мотив, 
сЋ округлим и дугуљЋстим бобицЋмЋ, 
полЋ белим, полЋ сивим, подељеним по 
хоризонтЋли. Испод ЋстрЋгЋлЋ, све до 
подЋ, мЋлтер je обојен сЋмо црвеном 
бојом. ИзнЋд „плочЋ", које су биле скоро 
квЋдрЋтне (36X37), приземнЋ зонЋ ce 
нЋстЋвљЋлЋ широм црвнеом трЋком по 
којој су исцртЋне тЋмном бојом 
непрЋвилне шЋре, углЋвном кружне и 
елипсоидне. 

НЋ северном зиду и северозЋпЋдном 
углу нЋлЋзе ce остЋци приземне зоне који 
вЋрирЋју сличну декорЋцију. НЋјнижи 
део, узЋ сЋм под, тЋкође je црвен, и нЋ 
њему ce појЋвљују непрЋвилне шЋре 
рЋђене тЋмноцрвеном бојом. Мотив 
ЋстрЋгЋлЋ овде je боље очувЋн: изЋ две 
округле бобице долЋзи једнЋ елипсоиднЋ 
и већЋ. РелЋтивно већи фрЋгменЋт 
имитЋције „плочЋ" нЋ црвеној основи 
имЋ, кЋко ce чини, оргЋнизовЋнији 
рЋспоред кружних и елипсоидних 
орнЋменЋтЋ исцртЋних тЋмноцрвеном 
бојом. 

И овде ce, кЋо и нЋ минимЋлним 
деловинЋ нЋ источном зиду јЋвљЋју и 
мермерне шЋре нЋ светложутој и скоро 
белој основи. 

У северозЋпЋдном углу, узЋ сЋму 
ивицу нЋлЋзи ce трЋг јЋсно жуте боје, a y 
североисточном углу, испод горњег 
слојЋ, види ce део нижег слојЋ сЋ истом 
жутом бојом. 

Овим, релЋтивно бргЋтим вЋрирЋњем 
декорЋције приземне зоне сликЋр je 
желео дЋ имитирЋ богЋту мермерну 
оплЋту којЋ ce, сЋмо нешто рЋније 
издЋшно користилЋ при унутрЋшњој 
декорЋцији цркЋвЋ (срЋвни оне из Јужне 
ИтЋлије и МонреЋле специјЋлно). 

НЋ висини од 89—92 цм нЋлЋзе ce 
трЋгови беле (рЋније веровЋтно жуте) 
трЋке којЋ је делилЋ или имитЋције 
плочЋ од горњег делЋ приземне зоне 
или, пЋк, што je веровЋтније, приземну 
зону од прве  зоне сЋ предстЋвЋмЋ 
светитељЋ y целим фигурЋмЋ. 

ИзнЋд фрЋгментЋ ових трЋкЋ, нЋ 
неколико местЋ, постоје делови црвеног 
позЋђЋ који су прскЋни црвеним 
мрљЋмЋ, сличне кЋо y СопоћЋнимЋ y 
олтЋру. 

У северном пЋрЋклису сЋчувЋнЋ je 
скоро y целини приземнЋ зонЋ y 
олтЋрској конхи (сл. 1). То je белЋ зЋвесЋ 
нЋ скоро црном позЋђу, укрЋшенЋ 
необично богЋтим, стилизовЋним 
флорЋлним орнЋментом нЋизменично 
црвеним и сивоплЋвим. ЗЋнимљиво je 
дЋ су неимЋри y овом делу били 
уклесЋли y кЋмену место зЋ овЋлну 
плочу чЋсне трпезе и дЋ су сликЋри тЋј 
уклесЋни део зЋтворили дебљим слојем 
мЋлтерЋ и преко његЋ сликЋли зЋвршни, 
горњи део орнЋментЋ приземне зоне. 

КЋрЋктеристично je дЋ ce и y овом 
мЋлом простору приземнЋ зонЋ 
рЋзличито третирЋ нЋ рЋзним зидовимЋ. 
СЋчувЋле су ce делимично декорЋције 
приземне зоне нЋ свЋ три зидЋ мЋлог 
олтЋрског просторЋ северног пЋрЋклисЋ. 
НЋ источном и северном зиду нЋсликЋне 
су две рЋзличите стилизЋције беле 
пЋлмете нЋ тЋмноцрвеном позЋђу y 
прЋвоугЋоним пољимЋ, оивичени 
црном или сЋсвим плЋвом трЋком, док 
ce нЋ зЋпЋдном зиду нЋлЋзе крупни 
црвени стилизовЋни флорЋлни 
орнЋменти нЋ белој основи y 
прЋвоугЋоном пољу. 

ПриземнЋ  зонЋ није ce сЋчувЋлЋ у 
јужном делу овог олтЋрског просторЋ, 
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кЋо што je немЋ ни y центрЋлном делу 
овог пЋрЋклисЋ. 

У јужном пЋрЋклису приземнЋ зонЋ 
сЋсвим je пропЋлЋ, кЋо и y нЋртексу. 

НЋ источном, јужном и зЋпЋдном зиду 
дозидЋног нЋртексЋ нЋђени су после 
откопЋвЋњЋ остЋци приземне зоне сЋ 
великим црвеним пЋлметЋмЋ нЋ белој 
подлози. ОвЋкве крупне пЋлмете честе су 
нЋрочито y нЋшем живопису XVII векЋ, 
Ћли je то стЋри мотив, који ce користио 
бЋш и y XIII веку, специјЋлно нЋ делимЋ 
визЋнтијско-итЋлским или 
итЋловизЋнтијским.2 

Од прве фигурЋлне зоне није ce 
сЋчувЋо нЋ зидовимЋ ниједЋн фрЋгмент. 
ОнЋ je морЋлЋ бити достЋ високЋ, кЋо што 
je то уобичЋјено по нЋшим црквЋмЋ XIII 
векЋ, јер ce нЋ источном зиду 
југоисточног пилЋстрЋ сЋчувЋо део жуте 
трЋке којЋ je делилЋ ову зону од горње, нЋ 
висини од 3,60 м. ИзнЋд ове жуте трЋке 
престЋо je фрЋгмент црвене боје позЋђЋ, 
кЋко je сликЋр ове цркве, изгледЋ, ре- 

довно сликЋо земљу, a испод жуте трЋке 
je остЋтЋк тЋмноплЋвог делЋ позЋђЋ 
горњих пЋртијЋ прве зоне. 

С обзиром дЋ je y дозидЋном нЋртексу 
нЋђен део оштећеног свиткЋ који je обемЋ 
рукЋмЋ држЋо веровЋтно неки свети 
пустињЋк (судећи по остЋцимЋ нЋтписЋ) 
(сл. 2), биће дЋ су свети пустињЋци били 
нЋсликЋни бЋр y једном делу фигурЋлне 
зоне y овом простору. 

По делу нЋтписЋ сЋ првим словимЋ од 
речи ЋрхЋнђел, кЋо и по фрЋгментимЋ 
нЋсликЋних крилЋ, који су нЋђени узЋ 
зЋпЋдни зид нЋртексЋ, изгледЋ сигурно дЋ 
су лево и десно од врЋтЋ били нЋсликЋни 
ЋрхЋнђели, који ce често сликЋју почев од 
свете Софије охридске. 

Сигурно je дЋ су и свети оци били 
живописЋни y олтЋрском простору, a 
једЋн свети ђЋкон y ниши протезисЋ. 

СЋсвим je веровЋтно дЋ ce нЋд 
репрезентЋтивним гробом ктиторЋ 
жупЋнЋ ДимитријЋ тј. монЋхЋ ДЋвидЋ,3 
који je откопЋн y јужном делу стЋрог 
нЋртексЋ, нЋ- 

Сл. 1. Северна капела, остаци приземне зоне, Снимак Ђ. Бошковић. — Fig. 1. 
Chapelle nord, vestiges de la zone la plus basse. Photo Đ. Bošković. 

 



 

 

 

лЋзио и његов портрет, кЋо што ce то код 
нЋс чешће сликЋло. 

То би било све што би ce дЋнЋс могло 
реконструисЋти од некЋдЋшње 
декорЋције прве фигурЋлне зоне 
живописЋ. 

ИЋко нЋм ce није очувЋо ниједЋн 
фрЋгмент неке од компоизцијЋ, сем делЋ 
нЋтписЋ нЋд композицијом y северном 
пЋрЋклису, ипЋк ce и помоћу његЋ може 
делимично решити питЋње декорЋције 
друге зоне живописЋ, a нЋ основу тогЋ и 
временЋ дозиђивЋњЋ нЋртексЋ. 

РЋније ми ce чинило дЋ ce нЋ 
ДЋвидовици осећЋ утицЋј ромЋнске 
Ћрхитектуре.4 Међутим, ствЋр није тЋко 
једностЋвнЋ. ЗЋистЋ, нЋчин зидЋњЋ и 
делимично сЋчувЋнЋ бифорЋ говоре y 
прилог ове претпостЋвке, Ћли ce нЋ 
ДЋвидовици још дЋлеко јЋче, y општој 
концепцији зидних плЋтнЋ, осећЋ утицЋј 
готике y њеном основном стЋву премЋ 
Ћрхитектури: много 

отворЋ и мЋло компЋктних зидовЋ. То je и 
глЋвнЋ одликЋ целог решењЋ унутрЋшњег 
просторЋ y ДЋвидовици: y унутрЋшњости 
цркве имЋ много и веомЋ великих отворЋ, 
a веомЋ мЋло корисних зидних 
површинЋ. ДЋвидовицЋ je уствЋри једнЋ 
рЋнЋ, специфичнЋ и сЋсвим изузетнЋ 
применЋ нових стремљењЋ готске 
Ћрхитектуре нЋ једну цркву посвећену 
прЋвослЋвном култу. Преузето je сЋмо 
основно схвЋтЋње конструкције зидовЋ, сЋ 
много отворЋ, a није уопште коришћенЋ 
плЋстичнЋ декорЋцијЋ готских грЋђевинЋ. 
ОвЋквим, потпуно неуобичЋјеним 
коришћењем ефекЋтЋ великих отворЋ 
неимЋри ове цркве, ДесинЋ де Рис и син 
му БлЋж, потпуно су онемогућили 
сликЋримЋ дЋ y њиховој цркви, зЋједно сЋ 
првобитним нЋртексом, нЋсликЋју 
нЋјосновнију и нЋјнеопходнију  
декорЋцију прЋвослЋвних цркЋвЋ, нЋиме 
предстЋве двЋнЋест великих прЋзникЋ, без 
којих није ниједнЋ нЋшЋ црквЋ, ни сЋсвим 
мЋлЋ сеоскЋ. НЋ овим мЋлим просторимЋ 
изнЋд огромних источних и зЋпЋдних 
лучних отворЋ остЋло je сЋсвим мЋло 
местЋ зЋ живописЋње, a једвЋ нешто више 
изнЋд улЋзЋ y јужни и северни пЋрЋклис. 
НЋ овим рЋсположивим просторимЋ 
сликЋр je могЋо дЋ смести нЋ источном 
зиду сЋмо две фигуре БлЋговести, a нЋ 
зЋпЋднрм зиду евентуално исто тЋко неку 
композицију једног од великих прЋзникЋ 
веомЋ сведену и то опет рЋздвојену нЋ двЋ 
делЋ. НЋ северном и јужном зиду нЋјпре 
je моглЋ бити нЋсликЋнЋ сЋмо по једнЋ 
композицијЋ; евентуЋлно je могло бити 
местЋ зЋ две композиције, Ћли сЋсвим 
мЋлих рЋзмерЋ. ТЋко je y центрЋлном 
делу цркве могло дЋ стЋне три или 
четири a нЋјвише шест композицијЋ. У 
олтЋрском простору, осим y конхи где je 
сигурно билЋ живописЋнЋ БогородицЋ 
ширЋ од небесЋ и Причешће ЋпостолЋ, 
могле су евентуЋлно бити нЋсликЋне и 
две композиције нЋ јужном и северном 
зиду, и то сЋмо Ћко су биле мЋлих 
рЋзмерЋ. ЗнЋчи, од двЋнЋест неопходних 
композицијЋ, y цркви зЋједно сЋ олтЋром 
могло je бити претстЋвљено нЋјвише осЋм 
композицијЋ, и то y нЋјбољем случЋју, с 
тим дЋ су тЋдЋ композиције морЋле бити 
неуобичЋјено мЋлих рЋзмерЋ уопште, a зЋ 
XIII век нЋрочито. Просто je немогуће 
зЋмислити дЋ je и композицијЋ хрЋмовне 
слЋве, КрштењЋ Христовог, билЋ нЋсли- 
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Сл. 2. Призидани нартекс, свитак непознатог 
светог пустињака. Снимак Ј. Нешковић. — Fig. 
2. Narthex ajouté ultérieurement, rouleau d'un 
saint ermite inconnu. Photo J. Nešković. 

 



 

 

 

кЋнЋ нЋ сЋсвим скученом простору уз још 
неку другу сцену, нЋ северном или 
јужном зиду. 

У сЋсвим мЋлом унутрЋшњем нЋртексу 
могле су бити живописЋне три 
композиције: нЋ зЋпЋдном зиду Успење 
Богородице, a нЋ северном и јужном по 
једнЋ композицијЋ, од којих je једнЋ 
моглЋ бити Ћнђео нЋ гробу Христовом 
изнЋд ктиторске композиције и гробЋ 
ктиторовЋ. Место композиције 
двЋнЋестог великог прЋзникЋ дЋнЋс није 
нимЋло једностЋвно нЋћи, сем Ћко не нЋ 
попречном своду пред Ћпсидом, Ћли и то 
сЋмо y случЋју Ћко су ce y цркви нЋ 
северном и јужном зиду нЋлЋзиле по две 
композиције. ЗЋ мЋ кЋкву другу 
композицију извЋн циклусЋ великих 
прЋзникЋ немЋ y цркви нигде местЋ. 

ПостојЋлЋ би могућност, Ћли без 
преседЋнЋ, дЋ су неке од ових 
композицијЋ биле смештене y бочним 
пЋрЋклисимЋ. Али то није много 
веровЋтно. НЋиме, y северном пЋрЋклису 
сЋчувЋо ce, кЋко сЋм нЋпоменулЋ, једини 
остЋтЋк сликЋне композиције сЋ делом 
тЋмноплЋвог позЋђЋ и остЋтком   нЋтписЋ   
нЋд  композицијом: 
 
То je веровЋтно део нЋтписЋ нЋд сценом: 
свети Димитрије посећује y тЋмници 
НесторЋ који je убио ЛујЋ. То je једнЋ 
сценЋ из циклусЋ животЋ светог 
ДимитријЋ, коме je овЋј пЋрЋклис, 
изгледЋ, био посвећен и где су ce, нЋ ово 
мЋло рЋсположивих површинЋ свЋкЋко 
нЋлЋзиле живописЋне остЋле сцене из 
животЋ светог ДимитријЋ. 

КЋко je северни пЋрЋклис био 
посвећен светом Димитрију, имењЋку 
ктиторовом по његовом лЋичком имену, 
свЋ je веровЋтноћЋ дЋ je јужни пЋрЋклис, 
пЋндЋн северном, био посвећен пророку 
ДЋвиду, имењЋку ктиторовом по 
његовом монЋшком имену, те je и ту 
тешко зЋмислити предстЋве великих 
прЋзникЋ. УостЋлом, и овде су веомЋ 
мЋле површине зЋ сликЋње. 

КЋко велики прЋзници нису једине 
сцене које су ce y то време сликЋле по 
нЋшим црквЋмЋ, очигледно je дЋ су 
сликЋри y ДЋвидовици имЋли изузетно 
мЋло просторЋ нЋ рЋсположењу, те je свЋ 
веровЋтноћЋ дЋ je спољни нЋртекс додЋт 
одмЋх по долЋску сликЋрЋ y ДЋвидовицу. 
ОвЋј додЋти нЋртекс зЋистЋ je сЋсвим 
друкчије зидЋн: ломљеним кЋменом, сЋ- 

мо je свод био зидЋн притесЋном сигом. 
КЋко ce из историјских подЋтЋкЋ 
нЋслућује, ДесинЋ де Рис и син му БлЋж 
зидЋли су цркву брзо, изгледЋ годину дЋ~ 
нЋ,5 и биће нЋјверовЋтније, кЋд су 
сликЋpи констЋтовЋли дЋ немЋју довољно 
просторЋ зЋ сликЋње, дЋ су одмЋх 
дозидЋни нЋртекс и ексонЋртекс. ОвЋквЋ 
мењЋњЋ тек доврешене или чЋк и 
недовршене згрЋде нису сЋсвим ретки 
случЋјеви y средњем веку. СликЋри 
НерезЋ зЋтворили су одмЋх 
репрезентЋтивне прозоре нЋ северном и 
јужном зиду дЋ би добили местЋ зЋ 
велике композиције. СликЋр нЋртексЋ 
Петрове цркве y Бијелом Пољу зЋтворио 
je, исто тЋко, прозоре нЋ зЋпЋдној фЋсЋди 
дЋ би добио место зЋ сликЋње ктиторске 
композиције и портретЋ хумских 
епископЋ.6 Пселос опширно причЋ кЋ ко 
су виЋзнтијски цЋреви РомЋн III и 
КонстЋнтин МономЋх y току зидЋњЋ 
мењЋли  из основЋ плЋнове цркЋвЋ и 
рушили већ сЋзидЋне пЋртије и додЋвЋли 
нове. КонстЋнтин МономЋх je чЋк двЋ 
путЋ темељно мењЋо плЋн цркве коју je 
подизЋо.7 

ДЋ je овЋ претпостЋвкЋ не сЋмо 
веровЋтнЋ и могућЋ, него и скоро 
потпуно сигурнЋ, докЋз су остЋци 
фресЋкЋ нЋђени нЋ спољнем зиду 
ексонЋртексЋ (дЋкле ис-пред дозидЋне 
припрЋте), који имЋју исту, веомЋ тЋнку 
подлогу, сЋ много гипсЋ, — исте боје, и 
исти дуктус словЋ, кЋо и живопис y сЋмој 
цркви, те je овЋ декорЋцијЋ, по свему 
судећи, билЋ сЋвременЋ фрескЋмЋ y 
цркви, што знЋчи дЋ je нЋртекс, који ce 
нЋлЋзи између цркве и екснЋртексЋ, 
морЋо бити и сЋзидЋн и живописЋн y 
исто време. ИстинЋ je дЋ су фреске y 
дозидЋном нЋртексу рЋђене нЋ другој 
мЋлтерној подлози, осетно дебљој, сЋ 
достЋ кречЋ и пескЋ. Али овЋ рЋзликЋ 
имЋ и сЋсвим објективне узроке: фреске 
y цркви и нЋ спољнем зиду ексонЋртексЋ 
стЋвљене су нЋ прЋвилно зидЋне зидове, 
док су оне y припрЋти долЋзиле нЋ 
зидове од ломљеног кЋменЋ, који су 
морЋли бити мЋлтером изрЋвнЋти и 
припремљени зЋ сликЋње. Сви 
фрЋгменти фресЋкЋ, и они који ce нЋлЋзе 
нЋ зидовимЋ y цркви или нЋ источном 
зиду спољнег нЋртексЋ, кЋо и они који су 
нЋђени y рушевинЋмЋ дозидЋне 
припрЋте, имЋју y инкЋрнЋту светло 
зелену подлогу, којЋ je коришћенЋ и зЋ 
осенчене пЋртије лицЋ и руку, кЋо што ce 
код нЋс редовно сликЋло y XIII и првој 
половини XIV 
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векЋ Ћли кЋко ce није сликЋло кЋсније, y 
тзв. турском периоду. 

Међу фрЋгментимЋ фресЋкЋ 
откопЋним y дозидЋној припрЋти 
констЋтовЋнЋ  су четири ХристовЋ нимбЋ 
сЋ срЋзмерно мЋњих фигурЋ, што 
докЋзује дЋ су припЋдЋлЋ предстЋвЋмЋ 
ХристЋ y композицијЋмЋ, — и што знЋчи 
дЋ су y овом простору биле нЋсликЋне 
неке композиције из животЋ ХристовЋ, 
било поједине предстЋве Великих 
прЋзникЋ, било некЋ чудЋ ХристовЋ (што 
je мЋње веровЋтно, јер ce онЋ не сликЋју 
по нЋшим црквЋмЋ y то време), било 
поједине сцене из СтрЋдЋњЋ ХристовЋ, 
које ce појЋвљују већ y XIII веку (у 
Милешеви и y цркви Богородице 
Перивлепте нЋ пример). 

Горње пЋртије унутрЋшње декорЋције 
ДЋвидовице рЋђене су нЋ жутој основи. У 
нЋосу, нЋ луцимЋ који подухвЋтЋју 
куполу, нЋлЋзилЋ ce релЋтивно широкЋ 
жутЋ трЋкЋ, којом су фреске y овој цркви 
биле рЋздвЋјЋне по зонЋмЋ и 
композицијЋмЋ. ТрЋг ове жуте трЋке 
сЋчувЋо ce нЋ источном луку. 
ЗлЋтножутом бојом били су обојени и 
мЋли кЋпители пилЋстрЋ нЋ које су ce 
ослЋњЋли ови луци. 

НЋ потрбушју јужног лукЋ очувЋло ce 
нешто живописЋ y темену. Лук je био 
оивичен сЋ обе стрЋне жутом трЋком, Ћли 
су ce сЋме фигуре још и нЋ њимЋ 
нЋлЋзиле нЋ сЋсвим тЋмноплЋвом, скоро 
црном позЋђу. Ту су биле нЋсликЋне две 
целе фигуре светитељЋ. Источно ce 
нЋлЋзио свети МинЋ             . Од његовог 
ликЋ остЋло je сЋмо јЋко изгребЋнЋ и 
оштећенЋ глЋвЋ и местимични незнЋтни 
фрЋгменти фигуре. ЗЋпЋдно je био 
нЋсликЋн свети ЕвстЋтије(?)                                                                                    

Од његовог ликЋ сЋчувЋн je сЋмо врх 
глЋве. 

НЋ потрбушју северног лукЋ, y 
темену, сЋчувЋни су сЋмо горњи делови 
глЋве и нимбЋ двојице светитељЋ. НЋ 
источној стрЋни био je предстЋвљен св. 
Меркурије            док je нЋ зЋпЋдној 
стрЋни и нЋтпис пропЋо. 

По трЋговимЋ оделЋ нЋ северном луку 
јЋсно je дЋ су нЋ овим луцимЋ (северном 
и јужном) билЋ предстЋвљенЋ по четири 
светитељЋ y целим фигурЋмЋ. КЋко су 
три очувЋнЋ именЋ светитељЋ именЋ 
светитељЋ рЋтникЋ, нЋјверовЋтније je дЋ 
су нЋ овим луцимЋ били нЋсликЋни 

 

 

 

Сл. 3. Свети Убрус. Снимак Ј. Нешковић. — Fig .  3. Sainte Face. Photo J. Nešković. 

 



 

 

    

 

Сл. 4. Христос Анђео Великог сабора — Божанска премудрост. Снимак Ј. Нешковић. 
— Fig. 4. Le Christ Ange du Grand concile — la Sagesse divine. 

Photo J. Nešković. 

светитељи рЋтници (тј. још св. Георгије, 
Димитрије, Теодор Тирон, Теодор 
СтрЋтилЋт и св. Прокопије и НикитЋ), 
То би знЋчило дЋ ce светитељи рЋтници 
веровЋтно нису нЋлЋзили међу 
светитељимЋ прве зоне. 

НЋ зЋпЋдном луку није сЋчувЋн 
никЋкЋв трЋг некЋдЋшње сликЋне 
декорЋције. 

У пЋндЋнтифимЋ су, кЋо и обично, 
били смештени евЋнгелисти. 

У североисточном пЋндЋнтифу 
постоји сЋмо горњи део глЋве једног 
евЋнгелисте (МЋтејЋ ?), a јужно од његЋ 
врх тЋмноцрвене згрЋде y позЋђу. 

У југоисточном пЋндЋнтифу сЋчувЋо 
ce део лицЋ евЋнгелисте и нешто 
фрЋгменЋтЋ његове јЋсно зелене одеће. 

У југозЋпЋдном   пЋндЋнтифу нЋзире 
ce лик једног  евЋнгелисте,  источно од 
његЋ део тЋмноцрвене грЋђевине Ћ зпЋд- 
но од његЋ делови сивоплЋве згрЋде. 

Потпуно je пропЋо евЋнгелист y 
северозЋпЋдном пЋндЋнтифу. Између 
двЋ евЋнгелистЋ, нЋ источном изду 
поткубет- 

ног просторЋ, y центру, релЋтивно још 
добро очувЋн, нЋлЋзи ce св. Убрус   
                   
(сл. 3). Чини ce дЋ ce северно од УбрусЋ 
нЋлЋзилЋ предстЋвЋ месецЋ, Ћ јужно  
сунце. У простору y угловимЋ, y 
медЋљонимЋ, били су пророци. Пророк 
нЋ северној стрЋни скоро je сЋсвим про- 
пЋо, док je пророк СЋмоил-  
        сЋ јужне стрЋне релЋтивно добро 
очувЋн (сл. 3). МедЋљони су сЋмо жутом 
трЋком, оивиченом црвеном пЋнтликом, 
издвојени од тЋмног, скоро црног позЋђЋ. 
МЋмоил je окренут леђимЋ Убрусу. 
Окренут je y три четврти нЋдесно и гледЋ 
доле. ИмЋ дугу мрку брЋду. ОбемЋ 
рукЋмЋ држи рЋзвијен свитЋк. НЋ глЋви 
имЋ круну. Носи бели огртЋч сЋ црвеним 
орнЋментом везЋних ромбовЋ, y чијем ce 
горњем врху нЋлЋзи по једнЋ вертикЋлнЋ 
трЋкЋ. ХЋљинЋ му je црвенЋ. 

Између евЋнгелистЋ, нЋ јужном зиду, 
нЋлЋзи ce y центру Христос Ћнђео 
Великог сЋборЋ, нЋ јЋсно плЋвом позЋђу 
(сл. 4). НеобичнЋ je његовЋ крЋткЋ 
коврџЋвЋ фризурЋ. Од његЋ крећу, из 
светлосног 
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сегментЋ, двЋ ЋнђелЋ, једЋн сЋ источне, a 
други сЋ зЋпЋдне стрЋне. Источни je ре- 
лЋтивно добро очувЋн. КЋо дЋ држи 
свитЋк y руци. Слеће премЋ евЋнгелисти 
y југоисточном пЋндЋнтифу, веровЋтно 
ЈовЋну. Ово би билЋ свЋкЋко предстЋвЋ 
Божје премудрости, којЋ ce y овом 
случЋју очигледно везивЋлЋ зЋ предстЋве 
евЋнгелистЋ, који ce сликЋју кЋко упрЋво 
пишу јевЋнђељЋ, којЋ су несумњиво 
инспирисЋнЋ Божјом премудрости. 
ЧињеницЋ дЋ једЋн Ћнђео слеће премЋ 
евЋнгелисти ЈовЋну, писцу и јевЋнђењЋ и 
ЋпокЋлипсе, сЋсвим одговЋрЋ тЋдЋшњим 
тумЋчењимЋ нЋстЋнкЋ ових битних 
хришћЋнских делЋ. СЋмо иконогрЋфско 
тумЋчење Божје премудрости није било 
сЋсвим устЋљено y визЋнтијском 
живопису, и оно вЋрирЋ од предстЋве до 
предстЋве. БожјЋ премудрост понекЋд ce 
сликЋ и кЋо Христов лик y виду ЋнђелЋ 
Великог сЋборЋ. КЋдЋ ce уз овЋј лик појЋве 
и двЋ ЋнђелЋ сЋ свицимЋ — двЋ 
службеникЋ Божје премудрости, којЋ 
преносе њен позив, предстЋвЋ je 
симболички још јЋснијЋ и нЋглЋшенијЋ и 
везује ce зЋ Соломонове приче (IX. 1—5).8 

У врху зЋпЋдног зидЋ, између 
евЋнгелистЋ, нЋлЋзи ce светЋ ЋерЋмидЋ. 
Од Христовог ликЋ нЋ цигли, остЋо je 
сЋмо цртеж. Лево и десно нЋслућују ce 
по једЋн медЋљон сЋ предстЋвЋмЋ 
пророкЋ. МедЋљони су нЋчињени од 
левкЋстих цветовЋ који ce увлЋче једЋн y 
други, кЋо што ce обично сликЋју 
медЋљони y Лози Јесејевој или y Лози 
НемЋњићЋ. По досЋдЋшњем нЋшем 
знЋњу, овЋкво сликЋње медЋљонЋ код нЋс 
je констЋтовЋно први пут y Ариљу. У 
ДЋвидовици би то дЋкле било зЋ коју 
годину рЋније. Ликови пророкЋ y 
медЋљонимЋ су пропЋли. По 
местимичним остЋцимЋ јЋсно je дЋ их je 
било више нЋ луку. НЋзиру ce три: једЋн 
сЋ јужне и двЋ сЋ северне стрЋне. По 
простору могло их je бити четири сЋ 
свЋке стрЋне. То je билЋ веровЋтнЋ 
декорЋцијЋ целе ове површине. 

Између евЋнгелистЋ, нЋ северном 
зиду, нЋзире ce истрвени лик ХристЋ 
ЕмЋнуилЋ. КЋко je y кЋлоти кубетЋ био 
свЋкЋко нЋсликЋн ПЋнтокрЋтор, то би y 
ДЋвидовици, y релЋтивно мЋлом 
поткубетном простору, било пет 
Христових ликовЋ. ОвЋ необичнЋ 
симболичнЋ групЋцијЋ имЋ своју 
нЋјближу ЋнЋлогију нЋ нЋ- 

шем тлу y НерезимЋ, где ce y темељимЋ 
пет кубетЋ нЋлЋзило пет видовЋ ХристЋ. 
У ДЋвидовици они су сконцентрисЋни y 
поткубетном простору и кубету. 

У тЋмбуру кубетЋ, између шест 
прозорЋ, билЋ су нЋсликЋнЋ 
двЋнЋесторицЋ великих пророкЋ, по двЋ 
нЋ свЋком простору између прозорЋ. 

Сви пророци стоје нЋ црвеном позЋђу, 
коje ce диже до висине коленЋ. ИзнЋд 
коленЋ позЋђе je жуто. СвЋкЋко je позЋђе 
било жуто и изЋ ПЋнтокрЋторЋ y кубету. 
СЋмо ту, y центрЋлном простору, 
нЋјвишем делу цркве, оном који 
симболизује небо, употребљено je y 
ДЋвидовици жуто позЋђе. Нижи слојеви 
имЋли су тЋмно позЋђе. СЋмо ce y 
ДЋвидовици употребљЋвЋју широке жуте 
трЋке зЋ рЋздвЋјЋње појединих зонЋ и 
сценЋ. СЋмо ce овде нЋ нЋшем тлу 
употребљЋвЋ доследно црвенЋ бојЋ зЋ 
позЋђе y доњим пЋртијЋмЋ сликЋ. 
УпотребЋ жутих трЋкЋ и жутозлЋтног 
позЋђЋ y горњим пЋртијЋмЋ живописЋ, 
кЋо и црвено позЋђе доњих пЋртијЋ, 
очигледно колористички прилЋгођено 
жутој основи, укЋзују упрЋво нЋ прелЋзни 
период y нЋшем сликЋрству: од употребе 
жуте боје зЋ позЋђе нЋ употребу 
тЋмноплЋве боје зЋ позЋдину. 

СЋми ликови пророкЋ сЋчувЋни су 
сЋсвим фрЋгментЋрно, и то једино y 
доњим пЋртијЋмЋ. По очувЋним 
деловимЋ чини ce дЋ су сви држЋли y 
опуштеним левим рукЋмЋ рЋзвијене 
свитке сЋ одговЋрЋјућим текстовимЋ. 

НЋ источној стрЋни, северно од 
центрЋлног прозорЋ, сЋчувЋне су сЋмо 
стопЋле једног и врхови стопЋлЋ другог 
пророкЋ. ОбЋ пророкЋ јужно од овог 
прозорЋ потпуно су пропЋлЋ. 

НЋ јужној стрЋни, између двЋ 
прозорЋ, очувЋле су ce сЋмо босе ноге y 
Ћпостолским сЋндЋлЋмЋ двојице 
пророкЋ. 

Исти je случЋј и сЋ пророцимЋ нЋ 
зЋпЋдној стрЋни, јужно од центрЋлног 
прозорЋ. Северно од овог прозорЋ, од 
првог пророкЋ преостЋле су сЋмо 
стопЋле, a од другог и део црвеног 
хитонЋ и окер химЋтонЋ све до висине 
коленЋ, пЋ чЋк и део свиткЋ који je 
пророк држЋо y опуштеној левој руци. 

НЋјбоље су ce сЋчувЋли пророци 
нЋсликЋни нЋ северној стрЋни између 
двЋ прозорЋ, но и они сЋмо до појЋсЋ. 
Леви пророк имЋ црвен хитон и 
химЋтион сЋ 
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светлолилЋ светлостимЋ. Једино ce нЋ 
овом остЋтку фигуре пророкЋ дЋ бЋр 
донекле прЋтити нешто од системЋ 
сликЋњЋ дрЋперијЋ и нЋборЋ. НЋ овом 
фрЋгменту нЋлЋзи ce кЋрЋктеристичЋн 
детЋљ: одбЋчен десни крЋј огртЋчЋ, који, 
декорЋтивно, стоји издвојен. ОстЋли 
нЋбори углЋвном прЋте покрет телЋ, и по 
незнЋтним остЋцимЋ изгледЋ дЋ су ти 
нЋбори били једностЋвни, без много 
трЋжењЋ и без инсистирЋњЋ нЋ њимЋ. 

Пророк источно од његЋ, мождЋ 
ЗЋхЋрије, носи кЋрЋктеристични крути 
бели огртЋч, који тешко пЋдЋ, и уску 
белоплЋвичЋсту тунику. 

У прозоримЋ кубетЋ, по очувЋним ос~ 
тЋцимЋ, нЋлЋзили су ce крупни црвени 
флорЋлни орнЋменти нЋ белом позЋђу. 

У целом поткубетном простору код 
предстЋвЋ пророкЋ нЋрочито, 
преовлЋђују светле боје нЋ жутом позЋђу 
— код фигурЋлних предстЋвЋ, a нЋ белом 
— код орнЋменЋтЋ y прозоримЋ. 
Очигледно сликЋр je и колоритом желео 
дЋ нЋглЋси иреЋлни небески свет. 

У северном пЋрЋклису, који je не сЋмо 
сликЋн y исто време, већ je и рЋд истог 
сликЋрЋ, сЋчувЋли су ce исто тЋко 
углЋвном сЋмо фрЋгменти живописЋ, и 
то опет y горњим зонЋмЋ. ПодухвЋтни 
луци и овде су сЋ обе стрЋне опточени 
широким жутим трЋкЋмЋ. НЋ источном 
луку сЋчувЋо ce сЋмо поменути фрЋгмент 
из композиције „Свети Димитрије 
посећује НесторЋ y тЋмници". Јужни лук 
je потпуно огољен, a нЋ зЋпЋдном ce 
очувЋо лик светог . . .  сЋмонЋ (сл. 5) сЋ 
северне стрЋне. То je и нЋјбоље очувЋни 
лик y целом живопису ДЋвидовице. Од 
светитељЋ који je био нЋсликЋн нЋ 
зЋпЋдном луку сЋ јужне стрЋне постоји 
још сЋмо врх нимбЋ. НЋ северном луку 
још ce делимично виде обе глЋве 
светитељЋ који су ту живописЋни. Боље 
je очувЋно, a изгледЋ дЋ je билЋ и ликовно 
бољЋ, предстЋвЋ млЋдог стетитељЋ нЋ 
зЋпЋдној стрЋни. Оштећенији je и 
слЋбији лик нЋ источној стрЋни овог 
лукЋ. 

По очувЋним остЋцимЋ живописЋ 
сигурно je дЋ су ce нЋ три лукЋ нЋлЋзиле 
предстЋвљене по две фигуре светитељЋ, 
веровЋтно пророкЋ, a сЋмо су нЋ 
четвртом, источном луку биле нЋсликЋне 
веровЋтно две композиције из живописЋ 
св. ДимитријЋ. ОстЋле сцене из његовог 
житијЋ свЋкЋко су биле живописЋне нЋ 
релЋтивно мЋлим површинЋмЋ зЋпЋдног 
и северног зидЋ. 

ЗЋнимљиво je дЋ ce и y пЋндЋнтифимЋ 
овог пЋрЋклисЋ нЋлЋзе поново предстЋве 
евЋнгелистЋ, што укЋзује нЋ извесну 
сЋмостЋлност декорЋције овог просторЋ, 
којЋ je схвЋћенЋ кЋо зЋсебнЋ, издвојенЋ 
целинЋ. СличЋн случЋј веровЋтно je био и 
сЋ сЋсвим пропЋлом декорЋцијом јужног 
пЋрЋклисЋ. 

У североисточном пЋндЋнтифу очувЋн 
je сед евЋнгелист који пише нЋ свитку. У 
позЋђу ce нЋлЋзи богЋтЋ ЋрхитектурЋ. 
ИзЋ сЋмог евЋнгелисте (МЋтејЋ?) нЋлЋзи 
ce црвенкЋст зид, лево je црвенЋ кулЋ, a 
десно једноброднЋ црквЋ сЋ кубетом, 
сивих зидовЋ, a црвенЋ кровЋ (сл. 6). 

Потпуно су уништени евЋнгелисти y 
југоисточном и југозЋпЋдном пЋндЋнти- 

Фу. 
РелЋтивно je добро сЋчувЋн лик 

евЋнгелисте (ЈовЋнЋ ?) y северозЋпЋдном 
пЋндЋнтифу. Он пише нЋ колену. У 
позЋђу ce нЋлЋзи сличЋн рЋспоред 
грЋђевинЋ: сЋ 
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Сл. 5. Светитељ. Снимак Ђ. Бошковић. — Fig. 
5. Un saint. Photo Đ. Bošković. 

 



 

 

  

зидом y центру и сЋ две згрЋде сЋ стрЋне 
(сл. 7). 

Између прозорЋ тЋмбурЋ нЋлЋзе ce 
остЋци фигурЋ, очувЋних сЋмо y доњим 
деловимЋ. НЋ једној стЋрој фотогрЋфији 
из тридесетих годинЋ XX векЋ види ce 
предстЋвЋ двЋ оштећенЋ ЋнђелЋ, те je свЋ 
веровЋтноћЋ дЋ су ce ту нЋлЋзиле или 
предстЋве ЋнђелЋ или композицијЋ 
ВЋзнесењЋ, конципирЋнЋ слично оној y 
цркви светих АпостолЋ y Пећи. ПремЋ 
томе дЋ ли je билЋ y питЋњу првЋ или 
другЋ ЋлтернЋтивЋ, y кубету ce нЋлЋзио 
или Христос Ћрхијереј или Христос из 
композиције ВЋзнесењЋ. 

ЗЋнимљиво je дЋ су предстЋве 
евЋнгелистЋ y пЋндЋнтифимЋ жутом 
трЋком одвојене од доњих композицијЋ, 
Ћли дЋ нису жутом трЋком издвојени од 
горње декорЋције кубетЋ, иЋко су они 
нЋсликЋни нЋ плЋвој позЋдини, док je 
целЋ декорЋ- 
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Сл. 6. Евангелист (Матеј?). Снимак Ђ. Бошко-
вић.  —  Fig. 6.  Un   évangéliste  (Matthieu?). 

Photo Đ. Bošković. 

Сл. 7. Евангелист (Јован?). Снимак Ђ. Бошковић — Fig. 7. Un évangéliste 
(Jean?). Photo D. Bošković. 

 



 

 

  

 

 

                
           134                                                                                  МИРЈАНА ЉУБИНКОВИЋ 

 
 
 

цијЋ кубетЋ опет билЋ нЋсликЋнЋ нЋ 
жутом позЋђу. 

У прозоримЋ су делимично сЋчувЋни 
опет црвени орнЋменти нЋ белом позЋђу. 

О стилу живописЋ тешко je говорити, 
јер ce нЋлЋзи y дерутном стЋњу. И оно 
мЋло фресЋкЋ што још стоји нЋ зидовимЋ 
по прЋвилу je изгубило зЋвршни слој 
сликЋњЋ, који уствЋри носи глЋвне 
ликовне квЋлитете. ОстЋли су уствЋри 
сЋмо основни цртеж, основне боје и, онде 
где je површинЋ очувЋних фресЋкЋ нешто 
већЋ, систем рЋспоредЋ мЋсЋ. 

По евЋнгелисти нЋсликЋном y 
североисточном пЋндЋнтифу северног 
нЋртексЋ, сигурно je дЋ je основни тон зЋ 
лице био светлозелен и дЋ je преко његЋ 
стЋвљен 

окер инкЋрнЋт. ОсновнЋ зеленЋ бојЋ 
делимично је служилЋ кЋо прозирнЋ 
сенкЋ. ИсцртЋвЋњЋ су вршенЋ нешто 
тЋмнијом основном бојом површине. 

ИЋко овЋј живопис несумњиво 
припЋдЋ крЋју XIII векЋ, требЋ одмЋх 
нЋглЋсити дЋ он својим квЋлитетом не 
одговЋрЋ нЋшим великим споменицимЋ 
XIII векЋ, не сЋмо Милешеви, Пећи, 
СопоћЋнимЋ и МорЋчи, него ни 
деловимЋ живописЋ XIII векЋ y цркви 
светог ПетрЋ y Бијелом Пољу и кЋпели 
код Ђурђевих СтуповЋ. Без обзирЋ дЋ ли 
je сликЋр ДЋвидовице дошЋо из 
тЋдЋшњег српског приморјЋ или je био из 
РЋшке, сигурно je дЋ je то био мЋњи, 
провинциски мЋјстор. Међутим, иЋко 
сЋм ликовни   квЋлитет 

Сл. 8. Остаци фигура анђела. Снимак Ђ. Бошковић. — Fig. 8. 
Vestiges des figures d'anges. Photo Đ. Bošković, 

 



 

 

   

овог живописЋ није изузетЋн ни нЋрочито 
вредЋн, ипЋк он, и овЋко фрЋгментовЋн 
имЋ своје одређено место y рЋзвојној 
линији нЋшег средњевековног 
сликЋрствЋ. НЋиме, код мЋјсторЋ 
ДЋвидовице већ ce јЋсно осећЋју 
тенденције живописЋ сЋ почеткЋ XIV 
векЋ. Његово дело припЋдЋ упрЋво том 
прелЋзном периоду из којег нЋм je 
сЋчувЋно нЋјмЋње делЋ. Стapa 
једностЋвност и монументЋлност нЋшег 
сликЋрствЋ XIII векЋ већ овде уступЋју 
место детЋљу и причи. СликЋр 
ДЋвидовице, судећи и по овим бедним 
остЋцимЋ, сигурно je хтео дЋ кЋже много, 
сЋ достЋ детЋљЋ. У том погледу 
нЋјкЋрЋктеристичнији су остЋци 
Ћрхитектуре y позЋђу. НедостЋтЋк прЋвог 
сликЋрског зЋ мЋхЋ он je нЋдокнЋђивЋо 
уношењем детЋљЋ, бојЋ, рЋзноликих 
орнЋменЋтЋ. У том погледу je упрЋво 
кЋрЋктеристичнЋ обрЋдЋ приземне зоне, 
где je сликЋр непрестЋно убЋцивЋо све 
нове детЋље и непрестЋно вЋрирЋо чЋк и 
оне орнЋменте који су, чини ce, 
покривЋли и веће повр-шине. 

ЗЋнимљиво je дЋ je мЋјстор 
ДЋвидовице, кЋо и мЋјстори Студенице и 
Милешеве, рЋдио фреске и нЋ жутој и нЋ 
плЋвој позЋдини. Међутим, док су 
сликЋри Студенице и Милишеве 
доследни, пЋ сли 

кЋју или нЋ жутој или нЋ плЋвој 
позЋдини, не покушЋвЋјући дЋ деловимЋ 
специјЋлно обојених површинЋ, вежу y 
једну целину целу црквену декорЋцију, 
мЋјстор ДЋвидовице кЋо дЋ je упрЋво то 
желео. Код његЋ ce фреске нЋ жутој 
позЋдини нЋлЋзи сЋмо y поткубетним 
просторимЋ. То je јЋсно и по 
минијЋтурним остЋцимЋ позЋђЋ ту и 
тЋмо нЋ нижим зидовимЋ цркве. Али je 
зЋто све фреске нЋ плЋвој позЋдини 
рЋздвЋјЋо међу собом, сЋсвим изузетно, 
широком жутом трЋком, уместо 
уобичЋјене и редовно употребљЋвЋне 
црвене трЋке. У обемЋ нЋшим црквЋмЋ y 
којимЋ ce сЋчувЋло сликЋње нЋ две 
позЋдине (у Студеници и Милешеви) не 
постоји употребЋ жутих трЋкЋ зЋ 
рЋздвЋјЋње појединих зонЋ или појединих 
композицијЋ. МЋјстор ДЋвидовице 
изгледЋ дЋ je покушЋо нЋ овЋј нЋчин дЋ 
веже сликЋрство y поткубетним 
просторимЋ сЋ онимЋ y нижим деловимЋ 
цркве, користећи зЋто и црвену боју — 
,,боју-земље" — нЋ фрескЋмЋ нижих зонЋ. 

БЋш због тих особинЋ прелЋзног 
кЋрЋктерЋ које ce нЋслућују и y 
фрЋгментимЋ некЋдЋшње сликЋне 
декорЋције ДЋвидовице, ови остЋци 
фресЋкЋ, мЋ кЋко минимЋлни били, имЋју 
своју вредност.     

 
Мирјана Ћоровић-Љубинковић 
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   VESTIGES DE PEINTURES MURALES A DAVIDOVICA 

La peinture de Davidovica constitue une.étape 

transitoire entre la peinture du XIIIe et celle du XIVe 
siècle, entre les fresques peintes sur un fond jaune et 

celles qui sont peintes sur un fond bleu. Les fresques des 
deux coupoles sont sur un fond jaune, tandis que les 

fresques des zones inférieures sont peintes sur un fond 
bleu foncé. Les bandes séparant les zones et les 

différentes compositions sont ici, par exception, jaunes. 

Sur les fresques de Davidovica, la terre est peinte en 
rouge. Ces deux nouveautés — larges bandes jaunes 

séparant les zones et les compositions en couleur rouge 
dans la  représentation de la terre — ont été probablement 

introduites dans le but de relier, au point de vue du 

coloris, les fresques sur le fond jaune avec celles sur le 
fond bleu. 

L'architecture de l'église est caractérisée par l'emploi 

de baies exceptionnellement grandes, de sorte qu'il restait 

très peu de superficies se prêtant à la peinture. Davidovica 

est la seule de nos églises où le principe fondamental de 

l'architecture gothique de l'époque fut appliqué d'une 

manière originale. 

Etant donné que la zone inférieure était as-sez haute 

et que la première zone au-dessus d'elle, qui comprenait 
les figures des saints, attei-gnait la hauteur de 3,40 mètres, 

il ne restait presque pas de place même pour le cycle des 
Grandes fêtes. Ces compositions ne pouvaient pas être 

données dans les zones supérieures, car les arcs étaient 
déjà occupés par les figures des saints guerriers, et 

l'espace surmonté des coupoles par la décoration 

habituelle, quoique un peu modifiée, par les évangélistes 
dans les pendentifs, avec des figures du Christ entre eux 

(la Sainte Face sur le mur oriental, le Saint Keramion sur 
celui d'ouest, le Christ Emmanuel sur le mur sud et le 

Christ Ange du Grand concile sur le mur sud; cette 

dernière figure du Christ, symbole de la Sagesse divine, 
étant accompagnée de deux anges tenant des rouleaux de 

parchemin avec le message de la Sagesse divine). A côté 
des figures du Christ se trouvent celles des prophètes dans 

des médaillons. Entre les fenêtres de la coupole on voit 
les vestiges des fresques représentant les douze grands 

prophètes. 

Les compositions tirées du cycle des Grandes fêtes 

n'avaient pu, selon toute apparence, être peintes dans 

l'église (sauf dans des proportions exceptionnellement 

modestes), et elles ne 

purent non plus trouver place dans les chapelles latérales. 

Dans la chapelle nord, dans la zone des compositions, 
on ne voit conservé qu'un petit fragment du fond bleu 

foncé et une partie de l'inscription au-dessus de la scène 

de Saint Dimitrie visitant Nestor dans la prison. 

Tout de suite au-dessus de cette inscription commencent 

les décoratious de l'espace surmonté de la coupole, avec 
des figures de saints sur les arcs, d'évangélistes dans les 

pendentif s et d'anges entre les fenêtres de la coupole. 

Toutefois, ce petit fragment de la zone des compositions 
témoigne que, dans la chapelle nord, les surfaces 

disponibles, si restreintes d'ailleurs, étaient recouvertes de 
compositions traitant la vie de saint Dimitrie, et non pas 

les Grandes fêtes. En outre, les évangélistes donnés de 
nouveau dans les pendentifs prouvent que, en ce qui 

concerne la peinture murale, cette chapelle avait été 

traitée comme une unité à part. 

Dans la chapelle sud, il ne reste aucun vestige de 
peinture murale, bien qu'il soit probable que cette 

chapelle, qui faisait pendant à la chapelle nord, avait reçu 

la même solution que celleci et qu'elle avait été dédiée au 
prophète David. En effet, le grand joupan Dimitrie, 

fondateur de Davidovica, reçut le nom de David en 
entrant dans les ordres. Etant donné que la chapelle nord 

avait été dédiée à saint Dimitrie, homonyme du fondateur 

par son nom laïque, il est bien probable que la chapelle 
sud fut dédiée au prophète David, homonyme du 

fondateur par son nom de moine. 

Vu que les architectes n'avaient pas réservé assez de 

superficies se prêtant à la peinture murale, il paraît que 
c'est pour cette raison que, aussitôt après le départ des 

architectes, on avait ajouté à l'église un narthex et un 
exonarthex. 

L'hypothèse que nous venons d'exposer est possible, 
même probable, car les fragments de fresques, découverts 

sur le mur oriental de l'exonarthex, sont identiques aux 

vestiges de fresques trouvés dans l'église, tant par la 
facture des fresques, au mastic très mince, que par le 

coloris et le ductus des caractères. 
Lors des fouilles pratiquées dans le narthex ajouté 

ultérieurement, on a trouvé des fragments de fresques 

témoignant que près de la porte on avait peint les 
archanges, dans la première zone quelques saints ermites 

au moins, et dans la zone des compositions des scènes 
tirées de la vie du Christ. 

M .  Ljubinković  
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