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СЛОБОдАН РАИчЕВИћ

ЦРКВА СВЕТИх АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА  
У ПОдКОПАОНИчКОМ СЕЛУ ЛУКОВУ

Апстракт: стара црква св Петра и Павла у селу Лукову обновљена 1895. године има сачу-
ван иконостас са иконама и зидно сликарство. стилски одговара поствизантијским уметничким 
тежњама обогаћеним елементима барокне естетике и иконографије.

кључне речи: Луково, црква св. Петра и Павла, полуобличаст свод, пиластар, сводни 
ојачавајући лук, иконостас, престоне иконе, иконе великих празника, зидно сликарство, бог 
саваот, кефалофорос, цар Урош, св. краљ стефан, симеон мироточиви, Гостољубље аврамово, 
жртва аврамова, сликана застава. 

Двадесетак километара западно од куршумлије у пограничном делу општине, 
према косову, тј. општини Лепосавић налази се село Луково. Гробљанска црква светих 
апостола Петра и Павла саграђена је на десној обали Луковске речице, два киломе-
тра низводно од познатог рехабилитационог центра Луковска бања. До села се долази 
из два правца: од куршумлије или бруса и брзећа асфалтним путем према Луковској 
бањи, као и од Лепосавића стрмим макадамом који се савлађује углавном теренским 
возилима. црква до сада није побуђивала интересовање научне јавности, вероватно 
због тога што није била на путу оних који би уочили њен значај у овом, доскора, теш-
ко приступачном крају. Па, ипак, без обзира на ту појединост, треба указати да такав 
случај није био са црквом светог мине у селу штава, која је од ове удаљена свега 
десетак километара, а иста је већ одавно позната стручној јавности.1 црква светих 
апостола Петра и Павла је једнобродна, подужно засведена грађевина, која се са ис-
тока завршава полукружном апсидом. Полуобличасти свод цркве ојачан по средини 
видно профилисаним сводним ојачавајућим луком ослања се на пар јаких пиластара 
укомпонованих у средишњем делу јужног и северног зида наоса. спољна дужина по-

1 м. јанковић, Прилог за историографију храма Светог Мине у селу Штава код куршумлије, 
зборник радова – Уметност косова и метохије – радови носилаца Пројекта из програма основ-
них истраживања Републике србије за период 2006–2010, косовска митровица 2007, стр. 41, 47, 
где је наведена старија литература.
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дужних зидова храма је: северног 9,60 м, а јужног 9,40 м. ширина храма споља је 6,60 
м, а унутрашња 4,32 м.

црква св. апостола Петра и Павла, основа.

У цркву се улази силазно преко два степеника кроз лучно засведена врата на 
западном зиду и врата на северном зиду, која су такође лучно засведена. црква има 
једнаке прозорске отворе лучно засведене, два на јужном, по један на северном зиду и 
апсиди. изнад улаза на западном зиду налази се ниша – линета, у којој су насликани 
ликови патрона храма св. апостола Петра и Павла. светитељи су приказани у стојећем 
ставу како придржавају модел храма са три куполе и својим иконографским атрибути-
ма, Петар са кључевима и Павле са мачем. ово сликарство дело је руку мајстора икона 
олтарске преграде овог храма. изнад, на западном зиду, у вертикали улазних врата и 
линете изведен је сразмерно мали камени окулус са четири отвора које раздељује облик 
крста. црква је недавно споља омалтерисана и окречена, прекривена је савременим 
црепом и ћерамидом на калоти апсиде. кишница двосливног крова храма сабира се у 
металне поцинковане олуке које је црква добила приликом последње обнове.

Под наоса и олтарског простора налази се у истој равни, поплочан је ломљеним 
каменим плочама које су утопљене у бетонски малтер. међу њима, разазнају се два 
мермерна фрагмента са орнаментиком розете у кружници. То су, по свој прилици, де-
лови првобитног каменог орнаментисаног црквеног мобилијара или фрагменти неког 
старијег надгробњака.

време настанка цркве светих апостола Петра и Павла се тачно не може утврди-
ти, али, када је у питању новија историја здања, сачувано сликарство, иконе и зидни 
декор пружају поуздане податке да се о њеној новијој историји-обнови и уметничким 
вредностима може доста поуздано говорити. заправо, епиграфски натпис исписан на 
једној мермерној плочи (54 цм х 46 цм х 5 цм), сачуван у цркви поред помена храма 
св. Петра и Павла у Лукову, наводи и чедрдесетак имена2 људи који су „подизали“ 

2 ...Раденко, степан, јова, војин, видоје, игњатије(?), Тривун(?), Прока, иван, милоје, 
викентије, јоаникије, Радован, смила, синалин, јоза, јова, Петар, нестор, Дима, аксентије, 
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1895. године овај храм. Поред осталог, у натпису је истакнуто да је клесао тј. „писао“ 
ђурђе милисављевић, а наводе се и имена чланова црквеног одбора који чине Танаско, 
алемпије, брена, милић степановић и милета јовановић.3

црква св. апостола Петра и Павла, поглед с југозапада.

епиграфски натпис из цркве св. апостола Петра и Павла

Грујица, милован, Радосав, Радоје, спасие, игнат, јован, Петрон(и)је и писао ђурђе мили-
сављевић.

3 народно предање које живи у овом крају подсећа да је црква св. Петра и Павла подигнута у 
време краља милутина који је овде имао рудник олова и да је црква служила за потребе рудара и села 
Лукова, тј. да је по престанку експлоатације руде убрзо запустела и да се тек у 19. веку приступило 
њеној темељној обнови, прво 1871, а затим 1895. године, о чему постоји епиграфско сведочење.
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Убрзо, након завршетка зидарских радова, који су окончани заједничким напором 
становника Лукова 1895. године, црква је добила прво олтарску дрвену преграду и иконе 
на њој, а потом и зидни декор мањих уметничких и занатских вредности, што се не би 
могло рећи и за његову иконографију, која показује занимљива иконографска решења.

царске двери из цркве св. апостола Петра и Павла

Тематски репертоар, иако сужен, размештен је по унутрашњим зидним повр-
шинама, не без знања и узора. на продужном своду у темену, источније од сводног 
ојачавајућег лука, представљен је христос Пантократор – судија како седи, а левом 
руком придржава свето писмо, док десном благосиља. У прстену светле обојености 
који омеђује Пантократора, исписане су уобичајене речи: „Господе Господе призри с 
небесе и вижд посјети храм свој јегоже насади десница твоја“. У угловима црвеном 
бордуром оивиченог правоугаоног простора где је укомпонован медаљон с попрсјем 
Пантократора са источне стране представљени су писци јеванђеља, Лука са књигом 
и биком, његовим симболом, са јужне марко с књигом и лавом, у угловима са севе-
розападне стране дат је лик јеванђелисте јована са орлом, а са југозападне матеј са 
својим симболом – анђелом. западније од сводног ојачавајућег лука, смештена је сцена 
Преображење христово. на сводном закривљењу са северне стране, идући од запада 
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ка истоку следе сцене: Увођење богородице у храм, богородица на престолу са апостоли-
ма (изнад њих голуб као св. Дух, а у подножју космос). супротно од ове, на јужном делу 
свода, приказана је сцена вазнесење христово, а у истој равни иза сводног ојачавајућег 
лука до западног зида Улазак у јерусалим, односно цветоносеније христово, како је то 
на њој исписано. на западном зиду наоса, изнад врата, смештена је композиција Успење 
богородичино. У оквиру ове сцене приказана је и епизода арханђела и злонамерног 
јефонија са одсеченим рукама на одру. на тријумфалном луку у олтарском простору дате 
су старозаветне сцене Гостољубље аврамово и жртва аврамова. У полукалоти апсиде 
приказано је попрсје Господа саваота како благосиља обема рукама.

Дакле, од великих празника, циклуса који броји тринаест сцена, насликано је 
пет, односно шест, ако овом циклусу придружимо композицију богородица на пре-
столу међу апостолима, која, представља силазак св. Духа на апостоле с обзиром да 
је на темену свода приказан Голуб – св. Дух, како лебди изнад њихових глава, који 
персонификује њихову мисију. Уместо сцена великих празника које нису нашле 
своје место у сликаном зидном репертуару, а то су благовести, сретење, крштење, 
васкрсење Лазарево, Распеће, силазак у ад, на тријумфалном луку насликане су две 
старозаветне сцене Гостољубље аврамово и жртва аврамова, које су традиционално 
налазиле своје место у олтару, али не и на тријумфалном луку, где се иначе приказује 
прва сцена циклуса великих празника, сцена благовести. 

иконостас цркве св. апостола Петра и Павла
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У зони стојећих фигура на западном зиду, северно од улаза, приказани су 
цар константин, утемељивач хришћанства, и царица јелена, његова мајка, како 
придржавају монументални крст – симбол вере. цар у десној руци придржава, пре-
ко рамена, уздигнуто царско жезло, а царица мученички крст у левој руци. са јужне 
стране врата, као пандан у истој зони, приказани су св. симеон мироточиви и св. кнез 
Лазар – кефалофорос, са одсеченом главом у руци. У истој зони на јужном зиду, идући 
од иконостаса ка западу, смештене су фигуре: св. Димитрије и св. Пантелејмон, св. цар 
Урош и св. краљ стефан. зона стојећих фигура наставља се на северном зиду. идући 
од запада ка истоку: св. недеља, св. Петка, св. Трифун, св. Прокопије (на пиластру) и 
св. Георгије. зона се наставља у олтарској апсиди где су представљене по две фигуре: 
северно од олтарског прозора св. сава, архиепископ српски, и св. јован златоуст и 
јужније од прозора св. василије велики и св. атанасије. У ниши проскомидије насли-
кан је крст који „израста“ из његовог гроба са симболима христове мученичке смрти. 
на том месту обично се приказује представа христ у гробу. изнад врата на северном 
зиду дата је слика серафима (шестокрилог анђела) у облаку, са палминим гранчицама 
у рукама. овим је наведен целокупан сликани зидни репертоар цркве светих апостола 
Петра и Павла у селу Лукову.

иконе друге зоне иконостаса цркве св. апостола Петра и Павла

Тематика, њен одабир и размештај дају повода да закључимо да овај ансамбл има 
својих иконографских и тематских необичности, о чему говоре старозаветне представе 
на источном тријумфалном луку у олтару, затим представа бога саваота у полукалоти 
олтарске апсиде, као и други иконографски детаљи. Посебно је занимљиво настојање 
анонимног декоратора да светитељима владарима из националне историје, који су при-
казани са круном на глави, „гради“ круне разнолике по форми и облику, што је драго-
цено за праћење утицаја који су се одразили на типологију круна и њихово порекло. 
што се тиче ликовних вредности овог зидног ансамбла могли бисмо рећи да оне ипак 
нису безначајне, како у колористичком, тако и у цртачком погледу. цртежи неких на-
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сликаних фигура одају аутора као доброг цртача. он конципира ликове светитеља и 
мученика владара у првој зони, тако да им даје једну елегантну издужену силуету, што 
је у складу са необарокним схватањима српског црквеног сликарства. Треба указати на 
доста читко исписане сигнатуре светитеља и самих сцена, што говори да су аутори овог 
сликарства познавали уобичајени начин писања сигнатура тога доба у српској црквеној 
уметности.

По завршетку зидарских и тесарских радова на цркви 1895, а не касније од 1899. 
године, која је наведена на донаторском натпису на целивајућој икони св. Петке, неки, 
по имену још увек непознати, иконописац, насликао је, са помоћником, све иконе на 
олтарској прегради, као и ову поменуту целивајућу икону. његовој руци могу се при-
писати и насликани стојећи ликови патрона св. апостола Петра и Павла из линете по-
више врата на западном зиду. на то нас наводе иконографске, стилске и уметничке 
појединости које су готово идентичне са оним испољеним на икони патрона храма из 
низа престоних икона на иконостасу.

Престоне иконе Патрона храма и св. јована Претече

на конструкцији иконостаса, коју чине храстове греде, уклопљене су иконе сли-
кане на чамовој дашчаној подлози. иконостас са иконама је у целини добро сачуван, 
од пода до свода, са царским дверима, једноставно декорисаним, где су у два издужена 
медаљона насликани стојећи ликови арханђела Гаврила и богородице, а ниже њих, у 
кружним медаљонима, два попрсја архијереја (св. николај и св. василије са својим 
литургијским делима). 
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иконе св. илије и св. Петке из цркве св. апостола Петра и Павла

са јужне и северне стране царских двери уклопљене су по две, раздвојене боч-
ним дверима, престоне иконе исуса христа сведржитеља (51 цм х 83 цм), приказан 
у стојећем ставу на облаку, са глобусом у руци; и богородице, са христом у наручју. 
богородица је приказана у полупрофилу, сигнирана као мати божија, такође је при-
казана како стоји на облаку. на пољу између јужног бочног пролаза у олтар смештена 
је икона св. јована Претече (43 цм х 83 цм), са свитком и крстом у левој руци, док 
десном благосиља. Претеча је представљен у стеновитом пејзажу реке јордана са дрве-
том, поред чијих је ногу представљена секира и Претечина одсечена глава. четврта 
престона икона је слика патрона храма Петра и Павла како придржавају модел цркве 
са три куполе и три прозора назначена на прочељу насликаног модела (44 цм х 81цм). 
св. Петар у левој руци држи кључеве од овог и оног света, а св. Павле, у левој мач. У 
другом појасу, у зони изнад престоних икона, смештене су иконе са пет великих праз-
ника: Рођење, крштење, Лазарево васкрсење; у средишњем пољу, у горњој половини, 
насликана је сцена васкрсење христово, а у доњој Тајна вечера (83цм x 53цм). У низу 
са јужне стране следе иконе: света Тројица, где су приказани бог отац и син у седећем 
ставу на космосу, са отвореним јеванђељима у рукама и Голубом – светим Духом 
који лебди повише глава оца и сина. следи икона архангела михаила са копљем у 
десној и теразијама у левој руци, који гази брадатог исламског трговца. У тој гомили 
се разазнају женски ликови – грешнице и представе сотона који настоје да теразије 
превагну на њихову страну. на последњој икони из овог низа приказане су епизоде 
из живота св. илије: св. илија у пећини и вазнесење св. илије ватреним кочијама 
на небо. Представа кола, у којима стоји св. илија, изражавају барокизиране форме и 
облике. Пророк је одевен у зелену хаљину, а свој црвени огртач постављен крзном од-
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бацио је приликом успињања на небо који прихвата на земљи проћелави сиромах као 
сведок догађаја.

иконостасна преграда крунисана је дрвеним крстом на којем је насликан рас-
пети христос, а у тролисним завршецима кракова крста симболи јеванђелиста. крст 
је фланкиран са две овалне дрвене плоче на чијој површини су приказани ликови св. 
јована и богородице. У подножју крста на посебном пољу, насликана је мртвачка глава 
која симболизује адамову лобању. она подсећа на први смртни грех и све људске грехе 
пре христове жртве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живопис из стојеће зоне Св. цар Урош, краљ Стефан, 
Св. цар Константин и Св. царица Jелена 

 

живопис из стојеће зоне св. цар Урош, краљ стефан, св. цар константин и св. царица jелена

У цркви се налази још неколико сачуваних икона вредних помена, обострано 
осликана застава са ликовима патрона, с једне, и сцене Рођења христова, с друге стра-
не, свештенички престо и једна стара богослужбена књига – Псалтир. на пулту испред 
царских двери налази се уметнички најуспелија целивајућа икона, света преподобна 
мученица Петка (42 цм х 28 цм х 3 цм). светитељка је приказана је у стојећем ста-
ву са мученичким крстом у десној руци, палмином гранчицом и бројаницама у левој. 
светитељка је приказана у елегантној издуженој силуети, обучена у дугу хаљину преко 
које се налази узана кецеља. заогрнута је белим дугим огртачем, који се копча дугме-
том на врату. на доњој трећини позадине која симболизује земљу, са њене десне стра-
не, исписан је текст који гласи: „ову икону поклонио је јосиф вуковић из параде, а за 
спомен почившего брата михаила који почину као бојник у нишу 1899. г.“ натпис је 
изведен белом бојом на тамној основи, а година 1899. жутом бојом. икона је изведена 
у темпера техници, на дасци која је пресвучена платном и гипсом. није сасвим јасно 
да ли се исписана година односи на годину њене израде или на годину погибије брата 
михаила. Узимајући у обзир цртачка, иконографска и колористичка обележја, може се 
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рећи да је ово једна од најлепших и уметнички највреднијих икона у храму светих апо-
стола Петра и Павла. она је дело руку главног мајстора икона са иконостаса, настала 
вероватно по осликавању поменутих икона. на пулту поред ове иконе свете Параскеве 
мученице Петке налази се и икона са приказом ликова светих апостола Петра и Павла. 
она је, по свој прилици, дело неког недаровитог зографа познијег датума. 

Да је у питању сликарство исте групе мајстора, међу којима се истиче зограф који 
је насликао престоне иконе како оног на иконостасу, тако и оног на зиду, доказује на-
чин сликања и компоновања стојећих ликова, колорит, физиономије и цртеж фигура 
светитеља.

Престава Бога Саваот у полукалоти апсиде
Представа бога саваота у полукалоти апсиде

У наосу цркве сачувана је још једна, омања, веома оштећена икона, на којој су 
били насликани ликови патрона храма апостола Петра и Павла. Уз јужни зид и пиластар 
на њему сачуван је свештенички престо наивно декорисан стилизованом представом 
паунова обојен истоветним колоритом који је присутан у зидном сликарству. и овај део 
црквеног намештаја дело је групе мајстора који су извели сликану декорацију храма. 

ко су били зографи овог сликарства још увек не можемо тачно рећи. многе 
појединости, ликовни рукопис, историјске околности итд., наводе на закључак да је то 
дело сликара који су пореклом са југа, по свој прилици из западне македоније, оних, 
који су крајем 19. и почетком 20. века деловали на подручју косова и метохије у Пећи 
и старом влаху. као пример може послужити зографско дело браће Дичић од Дебра 
из села Тресанче, који су радили иконе за сеоске цркве тог краја ослањајући се на 
старије узоре. иконографска и стилска решења икона на зидном сликарству у цркви у 
Лукову превасходно је уобличио христофор жефаровић у свом живопису сачуваном у 
бођанима и својој стематографији, што нас непосредно подсећа да им није било непо-
знато жефаровићево дело, тј. дело његових следбеника, снабдевајући иконама и зид-
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ним сликама тог израза манастирске и сеоске цркве. То се дешавало у оном историјском 
тренутку када је верска припадност међу балканским народима предњачила над на-
ционалним, што је и разумљиво, јер је код истих била наглашена јединствена тежња 
балканских народа за ослобођењем од турског завојевача, већ тада видно оболелог го-
ростаса са босфора. 

незнатни остаци живописа из олтара и наоса цркве св. апостола у Пећи дело су 
зографа аврама Дичића и његових помоћника браће од Дебра. ктиторски натпис из 
1875. сачуван у наосу поменуте цркве који исписују зографи из македоније сведочи 
о бројним личностима значајним за историју манастира у другој половини 19. века. 
они се од тада до почетка 20. века углавном срећу на простору косова и метохије и у 
црквама подкопаоничког и златиборског краја, што сведоче сачувана дела у неколико 
цркава са тог подручја. међу њима посебно су драгоцене иконе са импозантног по 
очуваности и вредностима иконостаса из гробљанске цркве благовештења типолошки 
моравског архитектонског решења, у селу штиткову код нове вароши, где сам уочио 
дискретно исписан натпис који гласи: „15 марта 1902. с. штиково. израдише браћа 
а. Дичићи из Дибра с. Тресанче“ – натпис је исписан на паспартуу престоних икона 
сведржитеља и јована Претече јужно од царских двери. Текст је исписан ћириличним 
словима, изузев што су два почетна слова Д у презимену Дичић и називу града Дибру 
исписана латиничном графијом.

Успење богородице из цркве св. апостола Петра и Павла

По свој прилци иконе и зидно сликарство св. апостола Петра и Павла у подкопао-
ничком селу Лукову дело су мајстора радионице аврама Дичића (Дичова) што је још 
једно занимљиво дело које употпуњује слику о утицају македонских зографа на уметнич-
ке токове у 19. и почетком 20. века на подручју косова и метохије и западне србије.
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SLOBODAN RAIČEVIĆ

church of st. Peter and Paul in the village under koPaonik 

summary

in the border of the municipality towards kosovo, kuršumlija preserved the st. cemetery’s 
church of Peter and Paul in village lukovo near the famous rehabilitation center lukovo’s spa. church 
is one nave with a semicircular apse at the east vaults with semicircular arch reinforced with cross sec-
tion curve, which relies on a few strong pilasters placed inside long walls. according to folk tradition 
the church was built in the middle ages and served to diggers and foundries of lead ores of king milutin. 
upon termination of exploitation ore the church neglected and in the 19th century it suffered its first 
renewal 1871st and another 1895th year. 

saved epigraphic inscription with carved year of renewal (1895th), icons and wall decor of the 
church provide information about reliably judging its recent history and artistic value. 

soon after the bricklaying work 1895th church has received from the altar wall of icons, and 
after that, and mural painting small artistic value. the crown of the vault is painted Pantocrator, about 
whose performances are painted scenes of the transfiguration, ascension of christ, vavedenje and 
entry into jerusalem. on the western wall are shown the dormition of the mother of god and in the first 
zone are shown standing figures of sts. constantine and helena, st. simon mir refills and st. Prince 
lazar – kefaloforos. on the triumphal arch are old. 

testament scenes of hospitality and sacrifice of abraham and in the apse bust of god savaot. in 
the zone of standing figures are shown sts. druid, st. czar uroš and st. king stephen, st. sunday, st. 
Petka, st. Procopius, and st. george. from the figures standing at the altar of bishops are shown st. 
john chrysostom, st. sava serbian, st. basil the great and st. athanasius. 

there was saved the altar compartments with icons. at the czar’s gate are shown blagovesti 
and in the order of main icons: christ almighty, mother of god with christ, st. john the forerunner, 
icons of patron st. Peter and st. Paul. in the association line there are five icons scenes: birth, baptism, 
resurrection of lazarus, resurrection of christ and the last supper and so the icons of st. trinity, 
archangel michael, the prophet elijah in the wilderness and ascension of st. elijah. the crown of the 
iconostasis is a cross with the notion of christ's crucifixion. 

in the church is located a few more icons: celivajuća icons from the 1899, mutually painted 
flag with scenes of christ's birth and patron of st. apostles Peter and Paul, naively painted the clerical 
throne, and a copy of the harp. 

Who were zografs of these paintings units, we still can not exactly say, but some details lead to 
the conclusion that these paintings, originally, are works of the painters from the south, from western 
macedonia, those, who in the late 19th and early 20th century acted on the territory of kosovo and 
metohija, in Peć and in the old vlaho. maybe the works might be of the brothers dičić from debra, 
masters who based theirs paintings of models and solutions known master hristifor Žefarović or on the 
part of his followers in church painting with us.

keywords: lukovo, church of st. Peter and Paul, semicircular firmament, pilaster, the vault 
reinforcing arc, the iconostasis, Preston icons, icons great holiday, mural painting, god savaot, 
kefaloforos, czar uroš, st. king stephen, simeon mirotočivi, hospitality of abraham, sacrifice of 
abraham, painted flags. 


