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ЦР КВА СВЕ ТОГ ИЛИ ЈЕ У ВУ ЧИ ТР НУ**

Ап стракт: Цр ква Све тог Или је у Ву чи тр ну гра ђе на је у пе ри о ду од 
1823. до 1833. го ди не, као јед но брод но зда ње де ли мич но уко па но у зе мљу 
и пре кри ве но дво слив ним кро вом. Де бар ски зо граф Ди чо Кр сте вич на-
сли као је ико не за ико но стас 1846. го ди не. Боч не две ри на сли као је 1869. 
го ди не ње гов са рад ник Бла жо Да мја но вић, ко ји је 1871. го ди не жи во пи-
сом укра сио зи до ве цр кве. Не мо гућ ност ње ног оби ла ска и уни ште ња ко ја 
је прет пре ла 1999. и 2004. го ди не до при не ли су и не мо гућ но сти на уч не 
об ра де свих ње них еле ме на та. Ипак, ва жно је из не ти и оно што је по зна то, 
јер је ву чи трн ски храм са свим сво јим ка рак те ри сти ка ма био је дан од ре-
пре зен та тив них при ме ра де вет на е сто ве ков не цр кве не умет но сти на под-
руч ју Ра шко-при зрен ске епар хи је.

Кључ не ре чи: Ву чи трн, цр ква, ико но стас, ико не, зо граф ско сли кар-
ство, XIX век. 

Ву чи трн је са сво јим по ло жа јем у се ве ро за пад ном де лу Ко со ва По ља у 
XIX ве ку био ме сто раз ви је не при вре де и тр го ви не, и уло гу сре ди шта имао 
је све док 1873. го ди не ни је у обли жњој Ми тро ви ци из гра ђе на же ле знич ка 
пру га.1 Цр кву Све тог Или је Ву чи трн ци су гра ди ли од 1823. до 1834. го ди-
не, пре по чет ка Тан зи мат ских ре фор ми и мо гућ но сти ко је су оне до не ле.2 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, iva-
na ze nar ju@yahoo.com

** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(ев. бр. 178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

1 Ата на си је Уро ше вић, „Ву чи трн, ан тро по ге о граф ска мо но гра фи ја“, Гла сник Скоп ског 
на уч ног дру штва, Ско пље, св. 19/1938, 226.

2 Ми лан Ива но вић, „Цр кве ни спо ме ни ци, XI II – XX век“, За ду жби не Ко со ва, спо ме ни ци 
и зна ме ња срп ског на ро да, Бо го слов ски фа кул тет, Бе о град – Епар хи ја Ра шко-при зрен-
ска, При зрен 1987, 419. О Тан зи мат ским ре фор ма ма: Вла ди мир Сто јан че вић, Ју жно-
сло вен ски на ро ди у Осман ском цар ству од Је дрен ског ми ра 1829. до Па ри ског кон гре са 
1856. го ди не, Из да вач ко-штам пар ско пред у зе ће ПТТ, Бе о град 1971, 145-151 и да ље; 
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Цр ква је пре жи ве ла бур не до га ђа је, а у два на вра та, 1999. и 2004. го ди не, 
па ље на је и де мо ли ра на. Ра до ви на ње ној са на ци ји и ре кон струк ци ји во ђе ни 
су 2006. го ди не.

Пре не го што ће по ди ћи цр кву у свом ме сту, ме шта ни Ву чи тр на су сво-
је ре ли ги о зне по тре бе оства ри ва ли у опра вље ној цр кви Све тог Ни ко ле, у 
обли жњем се лу Бањ ска, уда ље ном 4 km.3 Уочи смр ти 1810. го ди не, из ве сни 
Урош Авра мо вић, је ди ни ко ји је остао у Ву чи тр ну на кон пре бе га сво је по ро-
ди це у Ср би ју у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка, бив ши без срод ни ка, за ве штао 
је сво је има ње, ку ћу и ба шту са ци љем да се ис ко ри сте за из град њу цр кве. 
Овај је за да так по ве рио та да углед ним ме шта ни ма, све ште ни ци ма Жи ви Си-
ми ћу и Гли го ри ју Пе тро ви ћу, као и Иви По ло ва ку, бра ћи Цвет ку и Жи ви 
Фр ту ни ћу и из ве сном Ра до ва ну Де бе лом.4 

Да би се у гра ни ца ма Осман ског цар ства до би ла до зво ла вла сти за по ди-
за ње цр кве, је дан од основ них пред у сло ва би ло је по сто ја ње оста та ка ста ри-
јег хра ма. Би ло је то пра ви ло ко је је го то во кон ти ну и ра но тра ја ло то ком чи-
та ве осман ске вла да ви не.5 Ка ко се хри шћан ска ве ра не би ши ри ла, а да би се 
ипак омо гу ћи ла сло бо да ве ро и спо ве сти, фер ма ни и бу ју рул ди је су до би ја ни 
за об но ву хра мо ва на ме сти ма на ко ји ма су се не ка да и на ла зи ли, не пре ва зи-
ла зе ћи том при ли ком пр во бит не ди мен зи је. Ка ко та квих оста та ка у Ву чи тр ну 
ни је би ло, са чу ва но је пре да ње да су по пре по ру ци по ме ну тог Ра до ва на Де бе-
лог, на има њу Авра мо ви ћа за ко па не цр кве не утва ри – кр сто ви, ка ди о ни це и 
слич но, са до го во ром да се по том то зе мљи ште об ра ђу је као ба шта све док се 
не стек ну усло ви за по ди за ње цр кве.6 Иде ја је би ла да се у од ре ђе ном тре нут-
ку те утва ри от ко па ју и по ка жу као до каз да се ту и ра ни је на ла зи ла цр ква, те 
да се са тим до ка зом тра жи до зво ла за из град њу но ве цр кве.

Stan ford J. Shaw, Ezel Ku ral Shaw, Hi story of the Ot to man Em pi re and Mo dern Tur key. Vol. 2: 
Re form, Re vo lu tion, and Re pu blic: The Ri se of Mo dern Tur key, 1808-1975, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, Cam brid ge 1977, 59-61; Не над Ма ку ље вић, „Ан дре ја Да мја нов: ар хи тек та по-
зно о сман ског Бал ка на“, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад св. 38/2010, 137-149; Исти, „The „Zo graph“ Mo del of Ort ho dox Pa in ting in 
So ut he ast Euro pe 1830-1870“, Bal ca ni ca, Бал ка но ло шки ин сти тут, Бе о град, св. 34/2003, 
385-405.

3 Жив ко Фр ту нић, „Не ко ли ко ре чи при ли ком сто го ди шњи це зи да ња ву чи трн ске цр-
кве“, Вар дар, не за ви сан при вред но-кул тур ни пре глед, 18. јун 1933, 2. Ова цр ква се на ла-
зи ла на бре гу под ко јим по сто ји из вор то пле во де, због че га је ме сто на зва нао Бањ ска. 
Ни је по зна то из ког је вре ме на. Уп.: Ми лан Ива но вић, нав. де ло, 393.

4 Срод ник овог Авра мо ви ћа био је Јеф та Авра мо вић ко ји је по до ла ску по ро ди це из Ву-
чи тр на, у Бе о гра ду био „сто ло на чал ник по пе чи тељ ства вну тре њих дје ла“. Жив ко Фр-
ту нић, нав. де ло, 2.

5 Уп.: Ол га Зи ро је вић, Цр кве и ма на сти ри на под руч ју Пећ ке па три јар ши је до 1683. го ди-
не, Исто риј ски ин сти тут, Бе о град, 17-35.

6 Жив ко Фр ту нић, нав. де ло, 2.
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Ини ци ја ти ва да се Ср би обра те вла сти ма ка ко би до би ли до зво лу за 
из град њу хра ма, ја ви ла се у вре ме ка да су и та мо шњи Тур ци од Мах мут бе-
га тра жи ли до зво лу за из град њу тре ће џа ми је у ва ро ши.7 Ка ко Ср би ни су 
има ли сред ста ва да по диг ну цр кву, а зна ли су да има ју зе мљи ште, ме шта ни 
Си ма Лу лић и Алек са Цу пић по ну ди ли су да про да ју сво ја има ња у ту свр ху. 
Мах мут бе гу су се за до зво лу обра ти ли Жи ва Фр ту нић и поп Жи ва Си мић, 
ког је прет ход но вла ди ка Ја ни ћи је (Јо а ни ки је) по ста вио за ста ре ши ну у ма-
на сти ру Де ви чу. На кон што су му по ка за ли ме сто на ком су „про на шли“ 
цр кве не утва ри, као до каз да је ту би ла цр ква, до би ли су до зво лу. На вод но 
су обе вер ске за јед ни це у Ву чи тр ну у исто вре ме по че ле град њу сво јих вер-
ских обје ка та, са до го во ром и оба ве зом да ма те ри јал ко ји пре тек не по кло не 
Мах мут бе гу за из град њу са ра ја.8 Бег је од ре дио да се џа ми ја из гра ди у сре-
ди шту ва ро ши, на ме сту зва ном Меј дан лук, а цр ква на има њу Авра мо ви ћа, 
у ис точ ном де лу ва ро ши, у та ко зва ној Гор њој ма ли, и да оба објек та бу ду 
из гра ђе на ку лу ком. 

Ра до ви су по че ли по чет ком 1823. го ди не, а цр ква је за вр ше на пред крај 
1833. го ди не.9 На ред не, 1834. го ди не на дан Све тог Са ве је осве ће на и по-
све ће на Све том Или ји. Жив ко Фр ту нић у сво јим бе ле шка ма о вре ме ну из-
град ње по ми ње да је цр кву осве тио вла ди ка Си нек си је, иако је у вре ме тог 
до га ђа ја Ра шко-при зрен ском ми тро по ли јом упра вљао Ана ни је, а Си нек си је 
на че ло исте до шао тек 1836. го ди не.10 Пре ма за пи су о овом до га ђа ју, мо-
же се та ко ђе на слу ти ти да се ра ди о вла ди ци Си нек си ју. На и ме, о да ту му 
осве ће ња го во ри за пис ко ји се налазиo на гре ди на га ле ри ји у за пад ном де лу 
на о са. Ње го ве та да чи тљи ве де ло ве пу бли ко вао је Ата на си је Уро ше вић: seI 
spa sI tel nI stI hramx sta go pr ro ka Ili w... sA.I osno va nIe... li mca m den I. a osti se  
1834 mca Ian Ma rI 14. ar herjjmq s...e IereI grI go rIA I p.... ga vi [a dIAkonomô erea pa vla 
az ne do sto I nI rabq Iwan Mpi sah seI znakx. 1845.11 

Пар го ди на по осве ће њу цр кву је по се тио ру ски кон зул Гиљ фер динг. 
Он у свом пу то пи су по ми ње да у Ву чи тр ну по сто ји ома ња цр ква по диг ну та 
од ка ме на око 1840. го ди не, ко ја ли чи на обич ну ку ћу, и ко ја је уко па на у 
зе мљу ка ко би из гле да ла ни жа. У њој ни је би ло ни че га, чак ни ико на, осим 
олов них бо го слу жбе них пред ме та и јед но став них оде жди од бе лог плат на.12 

7 Исто.
8 Исто.
9 Та ко ђе, пре ма се ћа њи ма Жи ве Фр ту ни ћа, џа ми ја је до вр ше на пре цр кве пре вас ход но 

због то га што су се Ср би сва ђа ли.
10 Уп.: Жив ко Фр ту нић, нав. де ло; И. С. Ја стре бов, По дат ци за исто ри ју срп ске цр кве из 

пут нич ког за пи сни ка, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, 1879, 75.
11 Нат пис до но си: Ата на си је Уро ше вић, нав. де ло, 226.
12 Алек сан дар Ф. Гиљ фер динг, Пу то ва ње по Хер це го ви ни, Бо сни и Ста рој Ср би ји, Слу-

жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1996, 185.
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По сле три на ест го ди на у Ву чи тр ну су се об ре ле бри тан ске пут ни це Ме-
кен зи је ва (Ge or gi na Mu ir Mac ken zie) и Ир би је ва (Ade li ne Pa u li na Irby) и том 
при ли ком при ме ти ле про стра ност цр кве и чи ње ни цу да је уко па на да не би 
би ла ви ша од ку ћа Ар на у та.13 По сто ја ње ове цр кве за бе ле жио је и То дор 
Стан ко вић, док Бра ни слав Ну шић бе ле жи да је храм из гра ђен 1834. го ди не 
у ви зан тиј ском сти лу.14

У жи во ту цр кве Све тог Или је али и ву чи трн ске па ро хи је у це ли ни, осим 
по ми ња них ли ца за слу жних за из град њу, то ком чи та вог XIX ве ка ва жну уло-
гу су има ли све ште ни ци и ту то ри ко ји су по ти ца ли из по ро ди ца Пар лић и 
Фр ту нић. Про та Ха џи Да ни ло Фр ту нић, у на ро ду по знат као Дан че, био је 
на ро чи то зна ча јан. Ка да је 1881. го ди не на Ко со ву био обра зо ван вој ни суд 
ур фи је, и ка да су хап ше ни срп ски про свет ни и цр кве ни рад ни ци, ме ђу пр ви-
ма је био упра во он. Го ди не 1882. осу ђен је на 101 го ди ну ро би је, због че га 
је про вео три го ди не у за то че ни штву у Со лу ну, а по том је де пор то ван на 
Ро дос.15 Тек по сле де сет го ди на срп ске вла сти су ус пе ле да га из ву ку из за-
тво ра.16 Ка да је 24. апри ла 1896. го ди не про сла вљао 50 го ди на све ште нич ке 
слу жбе, на иде ју та да шњег ви це кон зу ла у При шти ни, Бра ни сла ва Ну ши ћа, 
на гра ђен је од стра не Кра ље ви не Ср би је са 200 ди на ра.17

* 
*
 *

Цр ква Све тог Или је је зи да на од те са ног ка ме на, као про стра на јед но-
брод на гра ђе ви на по ду жне осно ве. Њен ен те ри јер кон ци пи ран је сход но 
тра ди ци ји ар хи тек ту ре пра во слав них хра мо ва та ко да се у ње му ја сно рас-
по зна ју ол тар, на ос и при пра та. Слич но мно гим хра мо ви ма из гра ђе ним на 
под руч ју Осман ског цар ства, јед но став ност ње них фор ми огле да ла се и у 
кров ном по кри ва чу у ви ду дво слив ног кро ва, ис под ко јег је цр ква би ла нат-
кри ве на по лу о бли ча стим сво дом. У ис точ ном де лу хра ма об ли ко ван је ол-
тар ски про стор ко ји је од на о са био одво јен пи ла стри ма и са два ши ро ка 
зи да на ступ ца, на ко је се осла ња ла кон струк ци ја др ве не ико но ста сне пре-
гра де. Ол тар ска ап си да би ла је на гла ше на у спо ља шњој струк ту ри хра ма као 

13 Џ. М. Ма кен зи, А. П. Ир би, Пу то ва ње по сло вен ским зе мља ма Тур ске у Евро пи, Lux pho-
to: Ro tary club, Бе о град, 2007, 217.

14 То дор Стан ко вић, Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји: 1871-1898, Штам па ри ја Ђ. Мун-
ца и М. Ка ри ћа, Бе о град, 1910, 13; Бра ни слав Ну шић, Ко со во (Опис зе мље и на ро да), 
Про све та, Бе о град, 1986, 273.

15 Ми ха и ло Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, Clio, Бе о град, 2003, 380.
16 Ја ни ћи је По по вић, Жи вот Ср ба на Ко со ву: 1812–1912, Ни ка нор, Гра ча ни ца, 2007, 

320.
17 Ар хив Ср би је (АС), Ми ни стар ство ино стра них де ла, По ли тич ко-про свет но оде ље ње 

(МИД-ППО), 1896, 573. ви це кон зул Бра ни слав Ну шић, ми ни стру Сто ја ну Но ва ко-
ви ћу, 17/30. 3. 1896. го ди не, При шти на.
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по лу кру жна кон ха у рав ни ис точ ног зи да, док су про сто ри про ско ми ди је и 
ђа ко ни ко на озна че ни ни ша ма у рав ни зи да са обе стра не ове кон хе. На ос је 
пи ла стри ма ар ти ку ли сан у ви ду два пра во у га о на тра ве ја, а у рав ни ових пи-
ла сте ра, на фа са да ма се уоча ва ју оја ча ва ју ћи кон тра фо ри од опе ке. 

У за пад ном де лу хра ма, из над при пра те би ла је кон стру и са на др ве на га-
ле ри ја, ко ја је као и при пра та би ла про стор на ме њен же на ма.18 Има ла је и 
др ве ну огра ду, и на њу се сти за ло сте пе ни штем у се вер ном де лу цр кве. То је 
ка рак те ри сти ка ве ћи не хра мо ва гра ђе них на те ри то ри ји Осман ског цар ства, 
пре вас ход но у Ра шко-при зрен ској епар хи ји у XIX ве ку. Та квих при ме ра има 
мно го – на по ме ни мо са мо оне Ву чи тр ну нај бли же, у ве ћим сре ди на ма по пут 
При шти не и Ми тро ви це.19 Бит на ка рак те ри сти ка ву чи трн ске цр кве је и чи-
ње ни ца да је иста уко па на у зе мљу до од ре ђе не ви си не, што се та ко ђе мо же 
при ме ти ти ши ром овог под руч ја – цр кве Све тог Ди ми три ја у До бро ти ну 
код Ли пља на, Ус пе ња Бо го ро ди це у Го то ву ши код Штрп ца и Бла го ве ште ња 
у Дре ну код Ле по са ви ћа са мо су не ки при ме ри.

Храм је из гра ђен са шест про зо ра – два су се на ла зи ла у ол тар ском про сто-
ру, је дан на ис точ ној ап си ди и је дан на ју жном зи ду; док су се још по два про-
зо ра на ла зи ла на се вер ном и ју жном зи ду цр кве. Иста је има ла и ула зе на глав-
ном, за пад ном про че љу и се вер ној стра ни. Цр ква је са за пад не стра не и де лом 
се вер не и ју жне фа са де има ла и отво ре ни трем ар ти ку ли сан луч ним про ла зи ма. 

Пре ма ар хив ским по да ци ма, 1836. го ди не у дво ри шту цр кве је из гра ђе-
на и дво спрат на му шка шко ла, а ка сни је, ве ро ват но 1872. го ди не је из гра ђе-
на и дво спрат на жен ска шко ла.20

Као што је ука за но, цр ква Све тог Или је из гра ђе на је за слу гом на ро да – 
на има њу ко је је по кло нио Урош Авра мо вић, нов цем од про да је има ња Си ме 
Лу ли ћа и Алек се Цу пи ћа, за тим за хва љу ју ћи до ви тљи во сти на ро да ко ји је за-
ко пао утва ри, али и фи зич ким ра дом истог, та ко зва ним ку лу ком. Из град њу 
сво да фи нан си рао је ма на стир Де вич,21 а ве ли ку по моћ пру жи ли су и је дан 
Ма ке до нац, Ла зар, са раф од но сно ме њач, као и ко вач Ди ма Ерић. Ерић је по 
по чет ку ра до ва у дво ри шту бу ду ће цр кве се би по ди гао ша тор и ту са сво јим 

18 О функ ци ји при пра те и га ле ри је као жен ског про сто ра: Ире на За рић-Ћи ро вић, „Жен-
ска при пра та Ни ко ла јев ске цр кве у Зе му ну“, Са оп ште ња, Ре пу блич ки за вод за за шти-
ту спо ме ни ка кул ту ре, Бе о град, св. XLII/2010, 299-318.

19 Би ља на Вра ни ћи, „Цр ква Све тог Ни ко ле у При шти ни“, Гла сник дру штва кон зер ва то-
ра Ср би је, Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, Бе о град, св. 17/1993, 138; Алек сан дар Ка-
ди је вић, „О ар хи тек ту ри хра ма Св. Са ве у Ми тро ви ци“, Ко сов ско-ме то хиј ски збор ник, 
СА НУ, Бе о град, св. 3/2005, 33-39.

20 АС, МИД-ППО, 1897, 601. ре ви зор ски из ве штај, Ми тар М. Пан тић, но во па зар ски 
учи тељ, 9./22. 7. 1897. го ди не При зрен. Да је шко ла из гра ђе на 1872. го ди не на во ди: 
Ол га Ни ко лић, „Цр ква св. Или је у Ву чи тр ну“, Обе леж ја, ча со пис са дру штве на пи та ња, 
на у ку и кул ту ру, Па но ра ма, При шти на, год. XXI II, св. 1,2,3/1993, 128.

21 Бра ни слав Ну шић, нав. де ло, 273.
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по моћ ни ком бес плат но „кле пао че ки ће и оста ле ала те“.22 По за вр шет ку ра-
до ва, Ди ма Ерић је у При зре ну по ру чио је дан ба кар ни „ку пјел“ у ко ме су се 
и по чет ком XX ве ка кр шта ва ла де ца из Ву чи тр на.

* 
*
 *

Тек два на ест го ди на на кон осве ће ња, храм Све тог Или је у Ву чи тр ну 
до би ја ико но стас. Го ди не 1846. из вео га је зо граф Ди чо Кр сте вич из се ла 
Тре сон че, са сво јим са рад ни ци ма, док су боч не две ри де ло Бла же Да мја но-
ви ћа из истог ме ста. Ико не са ико но ста са да нас се на ла зе у цр кви ма на сти ра 
Бањ ска, у ко ју је пре не то и не ко ли ко дру гих ико на, ме ђу ко ји ма је и јед на 
ко ју је на сли као Ди чов син Аврам 1876. го ди не. При ли ком па ље ња цр кве 
2004. го ди не, фре ско де ко ра ци ја је го ре ла и о ње ном про гра му се са да не 
мо же го во ри ти. Је ди ни по зна ти по да так је тај да је цр кву зо граф Бла жа Да-
мја но вић осли као тек 1871. го ди не о че му је све до чио на ве де ни нат пис на 
гре ди га ле ри је, и да је за тај по сао био пла ћен 7.750 гро ша.23 У теф те ру јед-
ног епи тро па цр кве на ла зио се по да так да је при ку пља ње при ло га за цр кву 
по че ло 1867. го ди не, а да је на ред не го ди не по чео рад на сли ка њу ико на и 
осли ка ва њу хра ма, што се ве ро ват но од но си ло упра во на рад Да мја но ви ћа.24

Зо гра фи и др во ре зба ри из та ко зва ног де бар ског кра ја, Га лич ко-ре кан-
ске по кра ји не, би ли су ме ђу нај ак тив ни јим и нај тра же ни јим умет ни ци ма/
за на тли ја ма у ју жној и Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, као и у оста лим бал-
кан ским кра је ви ма, то ком чи та вог XIX ве ка.25 Нај по зна ти ји и нај плод ни ји 
де бар ски зо граф био је упра во Ди чо Кр сте вич, син ре зба ра Кр сте. Сво је 
сли кар ско уме ће сте као је угле да ју ћи се на рад Ми ха и ла и Ди ми три ја из Са-
ма ри не оства рен у Ла за ро по љу, Би гор ском ма на сти ру и цр кви Све тог Ге-
ор ги ја у Рај чи ци.26 Ико но стас ко ји је из вео у Ву чи тр ну је дан је од ње го вих 
ра ни јих ра до ва, уко ли ко се узме у об зир да је сли кар ством ак тив но по чео да 
се ба ви нај ве ро ват ни је 1844. го ди не.27 О вре ме ну на стан ка овог ико но ста са, 

22 Жив ко Фр ту нић, нав. де ло, 2.
23 Ата на си је Уро ше вић, нав. де ло, 226.
24 Исто.
25 Ди ми тар Кор на ков, „Ко па ни ча ри те од Ре ка“, Кул тур но на след ство, Ре пу блич ки за вод 

за за шти та на спо ме ни ци те на кул ту ра та, Ско пје, св. 6/1975, 31; Исти, Тво ре штво то 
на Ми јач ки те ре зба ри на Бал ка нот од кра јот на XVI II и XIX век, Ин сти тут за ис тра жу-
ва ње на ста ро сло вен ска та кул ту ра, При леп, 1986, 33.

26 Цве тан Гро зда нов, „По че то ци те на Ди чо Зо граф и ико но ста сот во се ло Ро со ки“, При-
ло зи, Од де ле ние за оп ште стве ни на у ки, МА НУ, XXV 1-2, Ско пје 1994, 33-39; Ју ли ја 
Трич ков ска, „Фа сад ни от жи во пис на цр ква та Св. Ѓорѓи По бе до но сец во с. Рај чи ца“, 
Збор ник Сред но ве ков на умет ност, Му зеј на Ма ке до ни ја, Ско пје, св. 3/2001, 226-241. 

27 Асен Ва си ли ев, Бъл гар ски въ зро жден ски ма й сто ри, жи во пи сци, ре зба ри, стро и те ли, На-
у ка и из ку ство, Со фия 1965, 183; На ико но стас у Ву чи тр ну, та да већ сме штен у Бањ-
ској, пр ви је ука зао: Са шо Цвет ков ски, „Ико ни те на Ди чо зо граф од цр ква та Св. Сте фан  
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и Ди чо вом аутор ству све до чи нат пис на пре сто ној ико ни Бо го ро ди це са 
Хри стом. Већ на ред не го ди не Ди чо је био у ма на сти ру Све тог Ни ки те, у 
Скоп ској ко тли ни.28 Осим што је био вр ло ана га жо ван ши ром Ма ке до ни је, 
осли ка вао је ико но ста се и у Врањ ској епар хи ји пе де се тих,29 а у се ве ро за пад-
ном де лу Бу гар ске ше зде се тих го ди на XIX ве ка.30

Боч не две ри ву чи трн ског ико но ста са осли као је 1869. го ди не Бла го је 
(Бла жа, Бла жо) Да мја нов (Да мја но вић, Де бер ли) ко ји је био је дан од Ди чо-
вих са рад ни ка. О ње го вом аутор ству све до чи нат пис на две ри ма са при ка зом 
све тог Ар хан ге ла Ми ха и ла. Не по сред но пред рад у Ву чи тр ну био је ак ти ван 
на тлу Врањ ске епар хи је, где је то ком 1865. го ди не, удру жен са зо гра фи ма 
из Ве ле са, Ма ној лом Иса ко вим и Ко стан ди ном, сли као ико не за ико но стас 
цр кве Пре о бра же ња Хри сто вог у се лу Пре о бра же ње. На кон три го ди не са 
зо гра фи ма За фи ром и Ве ном из во ди ико но пис у цр кви Све тог Ар хан ге ла 
Ми ха и ла у До њем Тре бе ши њу, та ко ђе у Врањ ској епар хи ји.31 Три го ди не 
на кон осли ка ва ња две ри, Бла жа у Ву чи тр ну из во ди и зид но сли кар ство.

Аврам Ди чов, нај ста ри ји од сед мо ро де це Ди ча Зо гра фа, на сле дио је за-
ни ма ње од оца. Ба вио се цр кве ним сли кар ством ши ром Бал ка на – ка ко на 
тлу Ма ке до ни је (Стру га, Де бар, Ки че во, Го сти вар), та ко и у Бу гар ској, Ср-
би ји и на те ри то ри ји Ра шко-при зрен ске епар хи је. И ње гов син Кр сте та ко ђе 
је био жи во пи сац, као и си но ви Бла же Да мја но ви ћа, Ми ха ил и Хри сто. 1876. 
го ди не Аврам Ди чов на сли као је ико ну на ко јој је пред ста вље но Ваз не се ње 
све тог про ро ка Или је, а ко ја се на ла зи ла у цр кви све тог Или је у Ву чи тр ну.32 
Пре то га је 1875. го ди не био ан га жо ван на по нов ном осли ка ва њу цр кве Све-
тих Апо сто ла у ма на сти ру Пећ ке па три јар ши је, а и ка сни је ће би ти ак ти ван 
на Ко со ву и Ме то хи ји.33

во ма на сти рот Бањ ска (Ко со во)“, Жи во пи сот на Ди чо Зо граф и Аврам Ди чов, сту дии и 
при ло зи, НУ Му зеј Др Ни ко ла Не зло бин ски, Стру га, 2010, 143–148.

28 В. С. Ра до ва но вић, „За пи си и нат пи си“, Збор ник за исто ри ју Ју жне Ср би је и су сед них 
обла сти (уред ник Ра до слав Р. Гру јић), Скоп ско на уч но дру штво, Ско пље, 1936, 276.

29 Не над Ма ку ље вић, „Ико но пис Врањ ске епар хи је 1820-1940“, Ико но пис Врањ ске епар-
хи је, прир. М. Ти мо ти је вић, Н. Ма ку ље вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ка те дра за исто-
ри ју умет но сти но вог ве ка, Бе о град – Епар хи ја врањ ска Срп ске пра во слав не цр кве, 
Вра ње 2005, 11-48; Исти, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве 
Све те Тро ји це у Вра њу“, Са бор ни храм Све те Тро ји це у Вра њу, 1858-2008, прир. Н. 
Ма ку ље вић, Фонд Све ти Про хор Пчињ ски, Вра ње, 2008, 45-105.

30 Асен Ва си ли ев, нав. де ло, 186-187.
31 Не над Ма ку ље вић, „Ико но пис Врањ ске епар хи је 1820-1940“, нав. де ло, 23.
32 Ову ико ну пр ви по ми ње Са шо Цвет ков ски. Уп.: „Ико ни те на Ди чо зо граф од цр ква та 

Св. Сте фан во ма на сти рот Бањ ска (Ко со во)“, 148.
33 Са шо Цвет ков ски, „Жи во пи сот на Аврам Ди чов во цр ква та Св. Апо сто ли – Пе ќ ска 

Па три јар ши ја“, Жи во пи сот на Ди чо Зо граф и Аврам Ди чов, сту дии и при ло зи, НУ Му зеј 
Др Ни ко ла Не зло бин ски, Стру га, 2010, 177-190.
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Сва три сли ка ра не гу ју тра ди ци о нал ни зо граф ски ма нир сли ка ња ико на. 
Ова кав је мо дел сли кар ства у цр кве ној умет но сти на тлу Ра шко-при зрен ске 
епар хи је али и ши ром ју жне и Ста ре Ср би је био до ми нан тан то ком чи та вог 
XIX ве ка, али и у пр вим де це ни ја ма XX ве ка. Ово сли кар ство, ко је као основ-
ну ка рак те ри сти ку има из ра жен од нос пре ма по што ва њу тра ди ци је, ка рак-
те ри са ла је при ме на ста рих ико но граф ских обра за ца, из ра же на хи је ра тич-
ност ли ко ва, наглашенo ли не ар но мо де ло ва ње, упо тре ба зла та.34 Ево ци ра ње 
тра ди ци о нал но сти кроз из о бра жа ва ње све ти тељ ских ли ко ва би ло је у са гла-
сју са дог ма ти ком ре ли ги је, а из у ча ва но је за хва љу ју ћи са чу ва ним ико на ма 
и ста рим сли кар ским при руч ни ци ма, на осно ву ко јих, уз од ре ђе не из ме не у 
скла ду са вре ме ном, на ста ју са вре ме ни при руч ни ци ко ји се по том ко ри сте 
у ико но пи су.35 Та ко је и Ди чо зо граф са ста вио соп стве ну ер ми ни ју ко ја је 
ко ри шће на и у об у ча ва њу ње го вих уче ни ка, ме ђу ко ји ма су би ли и Бла жо и 
Аврам.36 Осим на гла ше них еле ме на та тра ди ци о нал но сти у овом бал кан ском 
зо граф ском сли кар ству, ва жну је уло гу има ло и у угле да ње на по е ти ку ико на 
на ста лих у ита ло-крит ским ра ди о ни ца ма у XVI ве ку, уз осе тан уплив ма ни-
ри стич ке, ба рок не и ро кај не есте ти ке.37

* 
*
 *

Ка ко је већ по ме ну то, све ико не из ву чи трн ског хра ма пре не те су на-
кон па ље ња цр кве 2004. го ди не у ма на стир Бањ ску. Ву чи трн ски ико но стас 
са сто јао се од ре да пре сто них ико на, са цар ским и боч ним две ри ма, зо не 
апо стол ског ре да и из над ње пра знич ног ре да, као и сли ка ног Рас пе ћа на 
вр ху. Пра знич не ико не као и две пре сто не ико не, не на ла зе се на да на шњем 
ико но ста су у Бањ ској. Др ве на кон струк ци ја ико но ста са оста ла је у ву чи трн-
ском хра му. 

Ико но стас је као ол тар ска пре гра да имао функ ци ју раз дел ни ка из ме ђу 
на о са, као про сто ра хра ма на ме ње ног вер ни ци ма, и ол та ра као нај све ти јег 
де ла хра ма. Ико но стас је сво јом функ ци јом пре гра де озна ча вао про че ље 
ра ја и имао је ва жну ли тур гиј ску на ме ну што је усло ви ло ње го во ви зу ел но 
уоб ли ча ва ње.38 

34 Ne nad Ma ku lje vić, „The „Zo graph“ Mo del of Ort ho dox Pa in ting in So ut he ast Euro pe 
1830-1870“, нав. де ло, 7.

35 Уп.: Ми ло рад Ме дић, Ста ри сли кар ски при руч ни ци II, Ре пу блич ки за вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, Дру штво при ја те ља Све те Го ре Атон ске, Бе о град, 2002.

36 Ер ми ни ју Ди ча зо гра фа ви де ти у: Асен Ва си ли ев, Ер ми нии, тех но ло ги и ико но гра фия, 
Со фия 1976.

37 Ne nad Ma ku lje vić, „The „Zo graph“ Mo del of Ort ho dox Pa in ting in So ut he ast Euro pe 
1830-1870“, нав. де ло, 7-8. 

38 Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те 
Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 102.
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У ре ду пре сто них ико на на ла зе се 4 ико не на ко ји ма су пред ста вље ни 
Све ти Вра чи и Бо го ро ди ца са Хри стом се вер но од цар ских две ри и Христ и 
Све ти рат ни ци, Ге ор ги је и Ди ми три је, ју жно од истих.

Бо го ро ди ца (m=r T=U) са Хри стом (I=S h=S) пред ста вље на је ис под по ја сно 
као сто је ћа фи гу ра, у по лу про фи лу. Она у ле вој ру ци др жи Хри ста Мла ден-
ца док де сном ру ком бла го си ља, од но сно ука зу је на ње га. Бо го ро ди ца је 
оде ве на у цр ве ни ма фо ри он укра шен зла тот ка ним ру бо ви ма, и по ста вљен 
ма те ри ја лом у зе ле ној бо ји. Ис под ова ко мо де ло ва ног ма фо ри о на, уоча ва се 
пла ва ха љи на ду гач ких ру ка ва, та ко ђе са злат ним ру бом. Иста ком би на ци ја 
бо ја при ме ње на је у оде лу ма лог Хри ста, ко ји је при ка зан у зе ле ном хи то ну 
са цр ве ним по ја сом и цр ве ним огр та чем.

Нат пи си ко је је сли кар оста вио по ред њи хо вих гла ва ука зу ју на ико но-
граф ске ти по ве њи хо вог при ка зи ва ња – odJgÍitrJ} и eÏmmanMÍil. Христ у ру ци 
др жи раз ви је ни сви так на ко јем су ис пи са не ре чи dh=z gd¶nô na mnÏy eÑgwÍ/e raÏdi 
/ pomaÍza mAÏ bl=govysÍtiÍti ni{Qmô po sla mA, што пред ста вља уоби ча је но ре ше-
ње за ис пи си ва ње тек ста на Је ван ђе љу ко је др жи Ема ну и ло.39

Фи гу ре су по ста вље не на зе ле ну по за ди ну те уокви ре не ими та ци јом 
злат ног окви ра не што кит ња сти је струк ту ре. Ова квој де ко ра ци ји еле ме на-
та у при лог иду и ба ро ки зи ра ни кар ту ши злат не бо је у вр ху ико не у ко ји ма 
су упи са ни ини ци ја ли m=r T=U. У дну сли ке, на сли ка на је де ко ра тив на тра ка 
у ко јој се на ла зе за бе ле же ни по да ци о сли ка ру и ме сту и вре ме ну на стан-
ка ове ико не, као и при ло жнич ки за пис. За пис те че хо ри зон тал но, по де-
љен у три де ла, та ко да у пр вом сто ји да тум из ра де vo le to W hr¶ta m¶ca maÍrta 
23 deÍna 1846; у дру гом се на во де при ло жник и сли кар pri lo/iÍsA sô rMkaÍhô 
n×sodrM/inaÍhô g¶di na AÏÍnô;e sto[oÍvJ;ô / I smireÍnJiÞ zwgra fô dimiÍtrJA, W deborô 
vô pamAtô eÑgwÏ; док се у тре ћем де лу на во ди где је ико на из ра ђе на W priÍ{ina 
vô pamAtô eÑgwÏ.

До Бо го ро ди чи не пре сто не ико не пред ста вље ни су Све ти бе сре бре-
ни ци, Ко зма и Да мјан (ko smqIÏ. i× damJaÍna.). При ка за ни су фрон тал но, бла-
го окре ну ти је дан ка дру гом, као сто је ће фи гу ре по ста вље не у екс те ри јер 
и оде ве не у ша ре ну, де ко ра тив ну оде ћу укра ше ну фло рал ним мо ти ви ма, на 
ко јој до ми ни ра ју цр ве на и зе ле на бо ја. Да су сме ште ни у екс те ри јер ука зу је 
пла ва по за ди на, ко ја је у до њој пар ти ји ико не за ме ње на сме ђом бо јом ко ја 
ука зу је на зе мљу на ко јој све ти те љи сто је. У ру ка ма они др же атри бу те сво га 
за ни ма ња, отво ре не ку ти је са ме ди ка мен ти ма и ин стру мен те за узи ма ње тих 
ме ди ка ме на та. Из ме ђу све тих Ко зме и Да мја на, у сег мен ту не ба при ка зан је 
Хри стос Све др жи тељ, али се нат пис не мо же иш чи та ти јер је ико на ве ћа од 
ра ма у ко ји је умет ну та. Хри стос је при ка зан у цр ве ној ха љи ни, са зе ле ним 
огр та чем и ра ши ре ним ру ка ма ме ђу ко ји ма је отво ре на књи га Је ван ђе ља. 

39 Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 581.
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На пре сто ној ико ни Хри ста при ка зан је ико но граф ски тип Хри стос 
Све др жи тељ (Is= hs= gdq¶ vse der/iÍtelô), ис под по ја сно и фрон тал но, у се де ћем 
по ло жа ју. Као и у слу ча ју пре сто не ико не Бо го ро ди це, нат пи си су за бе ле же-
ни у злат ним кар ту ши ма. Пред ста вљен је ду ге сме ђе ко се и бра де, на спрам 
там не по за ди не и оде вен у оде ћу ко јом до ми ни ра ју ни јан се злат не и зе ле не 
бо је, мо де ло ва ној ја ким ли не ар ним по те зи ма. Де сном ру ком бла го си ља, док 
у ле вој др жи отво ре ну књи гу у ко јој је ис пи сан текст 8. гла ве Је ван ђе ља по 
Јо ва ну: „Ја сам све тлост све ту; ко иде за мном не ће хо ди ти у та ми, не го ће 
има ти све тлост жи во та“. То је уоби ча је на кон цеп ци ја ре ше ња тек ста Је ван-
ђе ља ко је у ру ци др жи Христ Све др жи тељ, што је сли ка ри ма би ло су ге сти-
ра но и у сли кар ским при руч ни ци ма.40

До ико не Хри ста при ка за ни су Све ти рат ни ци Ге ор ги је и Ди ми три је, 
ко ји су као и све ти Вра чи на сли ка ни као сто је ће фи гу ре у отво ре ном про-
сто ру. Оде ве ни су у рим ску рат нич ку оде ћу, док у ру ка ма др же по ко пље и 
крст. На њи хо вим ко сти ми ма до ми ни ра ју три бо је – цр ве на, зе ле на и злат на. 
Нат пи си над њи хо вим гла ва ма се не мо гу про чи та ти у це ло сти јер је и ова 
ико на ве ћа од ра ма ико но ста са у ко ји је умет ну та.

У сре ди шту ико но ста сне пре гра де на ла зе се осли ка не цар ске две ри, као 
нај ва жни ји еле мент ико но ста са у ли тур гиј ском сми слу, са ви ше стру ком сим-
бо ли ком. Пр вен стве но, оне пред ста вља ју две ри ра ја, а уоб ли че не кроз оба-
ве зно при ка зи ва ње Бла го ве сти, оне су и у спре зи са Хри сто вим ова пло ће-
њем.41 Цар ске две ри ко је су се на ла зи ле у цр кви Све тог Или је у Ву чи тр ну су 
зе ле не, са че ти ри си ме трич но по ста вље на сли ка на по ља уокви ре на злат ном 
бо јом, у ко ја су сме ште не Бла го ве сти и про ро ци Да вид и Со ло мон. Врат ни-
це су ак цен то ва не и де та љи ма цр ве не бо је и сли ка ном фло рал ном де ко ра-
ци јом, док су на вр ху ре ше не ду бо ре зним при ка зом хе ру ви ма. Та ко за ми-
шље не, уоби ча је не су у об ли ко ва њу ико но ста са на под руч ју Бал ка на од XVII 
ве ка.42 На се вер ном кри лу пред ста вљен је ар хан гел Га ври ло на спрам там не 
по за ди не, као сто је ћа фи гу ра окре ну та ка кри лу две ри на ком је пред ста вље-
на Бо го ро ди ца. Оде вен је у ха љи ну ко ја је у ком би на ци ји зе ле не, злат не и 
ру жи ча сте бо је. На ње го вом злат ном ним бу озна чен је ини ци јал g. Ле вом ру-
ком по ка зу је ка не бу док у де сној ру ци др жи крин, као сим бол Бо го ро ди чи-
не не ви но сти, и раз ви је ни сви так са ис пи са ним тек стом d=hô stäi nai×detô natAÍ 
/ isiÍla vi×[nAÍgo wÓsyni tA. Бо го ро ди ца (m=trô b=/JA) је при ка за на на ју жном 
кри лу у по љу у ком је озна чен и нат пис blägovyÍ{enJe0 pre¶tqIA0 b€cqI. И она је при-
ка за на фрон тал но, гла ве окре ну те ка ар хан ге лу, и на спрам там не по за ди не. 

40 Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 581; Асен Ва си ли ев, нав. де ло, 90.
41 Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те 

Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 48; Рад ми ла Ми ха и ло вић, „Пр ва зо на срп ског ико но ста са 
XVI II ве ка“, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град св. 14/1979, 280-287.

42 Не над Ма ку ље вић, нав. де ло, 48.
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Оде ве на је у зе ле ну ха љи ну и цр ве ни ма фо ри он. У ру ка ма др жи раз ви је ни 
сви так са тек стом seÏ rabaÍ g¶dnA bMdiÑ mnyÍ / poglagoÍlM tvoeÍmM. У ле вом углу, из-
над ње не гла ве, у сег мен ту не ба цр ве не бо је на ла зи се Све ти Дух, уоби ча је но 
при ка зан у ви ду го лу ба, ка ко се ука зао и на ре ци Јор да ну.43

Сход но про грам ском сми слу две ри, из над пред ста ва ар хан ге ла Ми ха и ла 
и Бо го ро ди це пред ста вље ни су про ро ци Со ло мон и Да вид као ве сни ци ова-
пло ће ња. Они су при ка за ни у кру жним ме да љо ни ма уокви ре ним фло рал ним 
вре жа ма зе ле не бо је, ко ји су по ста вље ни у сли ка на по ља цр ве не бо је, ко ја 
сво јим об ли ком пра те об лик цар ских две ри. Про рок Со ло мон је при ка зан 
на се вер ном кри лу цар ских две ри. Са кру ном на гла ви, оде вен је у зе ле ну 
ха љи ну са злат ним ру бо ви ма и огр нут цр ве ним ма те ри ја лом. У ле вој ру ци 
има сви так са тек стом из При ча Со ло мо но вих mnoÏgi d{i stA/a{a / bogaÍstvo 
mno gi so tvo ri [I (31, 29). Про рок Да вид (prroÍkô davi×dô) је при ка зан у пла вој 
ха љи ни са злат ним ру бо ви ма, и цр кве ним огр та чем пре ба че ним пре ко ле вог 
ра ме на. На гла ви има кру ну за тво ре ног ти па, исту ка ква се на ла зи на гла ви 
про ро ка Со ло мо на. У ле вој ру ци др жи сви так на ком је ис пи сан текст псал-
ма sli[n×d{qI ivi{ô / iÍpriÍkloni Mho tvoe (45, 11).

Ву чи трн ска цр ква има ла је на ико но ста су два боч на ула за. На јед ним 
две ри ма пред ста вље на је сто је ћа фи гу ра Све тог ар хи ђа ко на Сте фа на са 
мо де лом хра ма у ру ци, док је на дру гим две ри ма при ка зан Све ти ар хан гел 
Ми ха и ло ка ко му чи ду шу бо га та ша. На се вер ним две ри ма на сли кан је све ти 
ар хи ђа кон Сте фан (stäQi aÔrhiÞ dJaÍkonô stefanô peÍrvo mu;enJk). Ар хи ђа кон је 
на сли кан као сто је ћа фи гу ра, са мо де лом хра ма у де сној ру ци, док у ле вој др-
жи ка ди о ни цу. Врат ни це су јед но став не и осли ка не. Ар хи ђа кон је сме штен 
у рам осли кан цвет ном вре жом спрам зе ле не по за ди не. Над врат ни ца ма је 
над вер је по лу кру жног про фи ла, цр ве не бо је и са цр ним окви ром, те на сли-
ка ним мо ти вом Не дре ма ног ока у дну.

На исти на чин су из ра ђе не и ју жне две ри, са мо што је на њи ма на сли-
кан ар хан гел Ми ха и ло ка ко му чи ду шу бо га та ша (stäQÍiÞ aÐrhaggälô mJhaiÍlô mM;i 
dM[M bogaÍtago), што је че ста те ма ових две ри. Ар хан гел три јум фал но сто ји 
над те лом бо га та ша, др же ћи у де сној ру ци мач а у ле вој те ра зи је за ме ре ње 
ду ше пра вед ни ка, што илу стру је па ра бо лу о без ум ном бо га та шу, на осно ву 
Је ван ђе ља по Лу ки (12, 16-21). По ред ње го ве ле ве ру ке на ла зи се сви так у 
ком је ис пи сан текст: bä/Ii voJ vo da eÔsmô meÍ;ô deiÞdemô so straÍhomô bo/IiÞ straÍhô 
inosimô M rMkM meÏ;ô ivozvJ[a} goÍry ivozviÍ[M goÍry eÍgo po kriÞvaÍ} iÞvobl }daÍ} 
nanepoÍkorevIn vzeÞml} ... posyka}..l} ti smeÏrtô ... bezô vre me. Ис под свит ка и те-
ра зи ја, у дну сли ке, по ред те ла бо га та ша, на ла зи се и ђа во ко ји у де сној ру ци 
др жи вре ћу са нов цем а у ле вој сви так на ко јем пи ше na[ô eÍsiÞ sre brol }ble. У 
до њем ле вом углу на овим врат ни ца ма на ла зи се и пот пис сли ка ра: zografô 
blaÍ/o damAÍnovJy debreÍliÞ. 1869.

43 Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 576.
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Из над зо не пре сто них ико на на ла зи се апо стол ски ред у ком су при ка за не 
фи гу ре апо сто ла и је ван ђе ли ста си сте ма тич но кон цен три са не око три сре ди-
шње ико не на ко ји ма су при ка за ни Бо го ро ди ца, Христ и Јо ван Пре те ча. Та квим 
про грам ским ре ше њем оства ре но је при ка зи ва ње Де и зи са, сход но тра ди ци ји 
пост ви зан тиј ске сли кар ске прак се. Ова кав кон цепт за сни ва се на иде ји за ступ ни-
штва људ ског ро да пред Хри стом у че му глав не уло ге има ју Бо го ро ди ца и Све ти 
Јо ван Пре те ча, што ико но ста су да је мо ли тве ни и исто вре ме но ес ха то ло шки ка-
рак тер.44 Са дру ге стра не, фор ми ра ње апо стол ског ре да на ико но ста сним пре-
гра да ма пред ста вља сим бо лич но фор ми ра ње Хри сто вог са бо ра са апо сто ли ма.45

Апо стол ски ред је осим шљен та ко да се са обе стра не три цен трал не 
ико не на ла зи по шест ико на – са по че ти ри апо сто ла и два је ван ђе ли ста. 
Сви све ти те љи су при ка за ни у се де ћем ста ву, ис под по ја сно. Њи хо ва оде ла 
сли кар је за ми слио у две ком би на ци је бо ја – цр ве не ха љи не са зе ле ним огр-
та чи ма, и у дру гој ком би на ци ји зе ле не ха љи не са цр ве ним огр та чи ма. Та ко 
оде ве ни они су по ста вље ни спрам по за ди не у пла вој бо ји. При ка за ни су у 
ка рак те ри стич ним жи вот ним до би ма сход но упут стви ма у сли кар ским при-
руч ни ци ма.46 Се вер но од три цен трал не ико не ре дом су при ка за ни: све ти 
апо сто ли Вар то ло меј, Ан дре ја и То ма, све ти је ван ђе ли сти Јо ван и Мар ко, 
као и све ти апо стол Пе тар, док су ју жно по ста вље ни апо сто ли Па вле, је ван-
ђе ли сти Лу ка и Ма теј, као и све ти апо сто ли Ја ков, Си мон и Фи лип.

Све ти апо сто ли Вар то ло меј (sätQÍiÞ a×p¶lô vardolomeÍiÞÞ) и Ан дре ја (sätQÍiÞ a×p¶lô 
a×dreÍa) при ка за ни су са свит ком у ле вој ру ци, док апо стол То ма (sätQÍiÞ a×p¶lô 
TwmaÏ) сви так др жи у обе ма ру ка ма. Све ти је ван ђе лист Јо ван (sätQÍiÞ eÏV§lJstô 
IÏw×aÍnn) у ле вој ру ци др жи Је ван ђе ље отво ре но ка се би, док у де сној ру ци др-
жи пе ро. У ис тој ру ци пе ро др жи и је ван ђе лист Мар ко (s1Þ a×p¶lô i eÏV§lJstô 
maÍrko), ко ји у ле вој ру ци др жи отво ре ну књи гу у ко јој је за пи са на пр ва гла-
ва ње го вог је ван ђе ља za;aÍlo eV§lJa Iisäa hr¶taÏ siäa b/äJA ]ko/e eÔstq piÍsano vo 
pr³roÍcyhô seÏ aÎzÍô po sQlaÍ} aÔgägla moegoÏ pre× lÍiceÍmô tvoiÍmô. До ње га је Све ти Пе-
тар (sätQÍiÞ aÐp¶lô peÍtrô) са кљу чем у де сној ру ци и свит ком у ле вој, на ком је 
ис пи са но peÍtrô aÐp¶lô / IiäsMsô hr¶to / vô i×zbraÍ / nJnÞmô pri / [elcemô.

По ред Све тог апо сто ла Пе тра, на ла зи се ико на Бо го ро ди це (mätrô bä/JA). 
Бо го ро ди ца је при ка за на окре ну та ка Хри сту, са ле вом ру ком на гру ди ма и 
раз ви је ним свит ком у ле вој ру ци, на ко јем је ис пи са но sQÍne i× bäga /ivaÍgw. slovÍe 
oÏcäa ro diÍvQsA. kroÍmy pre zry / nJe spaÍse tvoiÍmô raÍzMmoÏmô i×zô meneÏ. voÍ poslednihÏô 
le / tamô vo plo tiÍvQiÞsA paÍCe oCÔmô beÍzô syme ne tvo egwÍ. Текст ис пи сан на свит ку 
пред ста вља ре ше ње из ер ми ни ја, ко је је ком пле мен тар но са тек стом у ру ка ма 

44 Не над Ма ку ље вић, Цр ква Све тог Ар хан ге ла Га ври ла у Ве ли ком Гра ди шту, Срп ска пра-
во слав на цр кве на оп шти на, Ве ли ко Гра ди ште, 2006, 180.

45 Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те 
Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 99.

46 Асен Ва си ли ев, нав. де ло, 67.



Црква Светог Илије у Вучитрну 395

Све тог Јо ва на пре те че, ка да се при ка зу ју у овој ва ри јан ти око Хри ста.47 Христ 
је са дру ге стра не, при ка зан као ар хи је реј ко ји бла го си ља де сном ру ком, на 
шта ука зу ју и ре чи ко је се на ла зе у Је ван ђе љу ко је др жи у ле вој ру ци re;eÏ g¶dô 
aÔzô eÔsmô paÍsti / rô doÍbr QiÞ1 paÍstQrô do / brQÍiÞ dMÍ[M / sv}Ï polagaÏ / etô za oÔvcQ. / 
aÏÍ naeÍmnikô, iÔ/e iyÍstq paÍ / stQrô, eÏmMÍ / /e ne sMÍtq / oÔvcQ, svoAÏ.48 Све ти Јо ван 
Пре те ча sätQÍiÞ Iï waÍnnô pr„eteÏ;ô при ка зан је са кри ли ма, као и Бо го ро ди ца окре-
нут ка Хри сту, и са свит ком на ком су ре чи: iÔ aÔzô so vospy / va} vladiÍko / sô 
mateÍrJ} / tvoeÍ} glasoÍ / mô drM/nimô / pre„te;e skimô / tvoiÞmô sloÍve / i×hô/e i×kMpiÍ 
/ lô eÏsiÏ ;esnoÍ} / kroÍvn} kr¶ty / klaÍAsA nepraÍ / vdno.

До Све тог Јо ва на Пре те че на сли кан је апо стол Па вле (sätQÍiÞ a×p¶lô paÍVelô) 
ко ји у ле вој ру ци др жи ку ти ју у ко јој је де сет за ви је них сви та ка, а де сном 
ру ком бла го си ља. По ред Све тог Па вла на ла зи се је ван ђе лист Лу ка (s1 a×p¶lô 
i× eV§lJst lMkaÏ) у чи јој је де сној ру ци пе ро, а у ле вој ње го во је ван ђе ље са ис-
пи са ним пр вим ре до ви ма истог poneÍ/e mnoÍ / zi na;aÍ[a / ;iniÍti poÍ / vysq w× 
iåzvyÍ / stvo va niQ hô / vô nasô veÍ / {ehô1 ]Ôko/e / predaÍ[a naÍmô, / iÔ/e iÏspeÍrva / 
sa mo viÍdcQ. По ред ове ико не на ла зи се ико на са ли ком Све тог је ван ђе ли сте 
Ма те ја (sätQÍiÞ eÏV§lJstô mtTei), при ка за ног на исти на чин, та ко да у књи зи ко ју 
др жи чи та мо по че так Је ван ђе ља по Ма те ју kniÍga ro / dstvaÏ I×iäsa / hr¶taÏ, siäa / 
dävdva, siäa / a×vraaÍmaA. / avraaÍmô ro / diÏ I×saaÍka / I×saaÍkô /e ro / diÏ I×aÍkwva. По ред 
ње га на сли ка ни су ре дом апо сто ли Ја ков (sätQÍiÞ aÔp¶lô IÏa×kwÍvô), Си мон (sätQÍiÞ 
aÔp¶lô sIÍmwnô) и Фи лип (sätQÍiÞ aÔp¶lô fJlIÍppô), ко ји у ру ка ма др же свит ке.

На са мом вр ху ико но ста сне пре гра де на ла зи се крст са бо га том фло рал-
ном де ко ра ци јом, на ком је на сли кан рас пе ти Христ.49 Тро ли сни за вр ше ци 
кра ко ва кр ста у ко ји ма се нај че шће при ка зу ју је ван ђе ли сти, ре а ли зо ва ни су 
сли ка њем њи хо вих сим бо ла и ини ци ја ла. Та ко је у кра ку над Хри сто вом гла-
вом орао (Iw), де сно је кри ла ти лав (mrk), ле во је ан ђео (mT), и у са мом дну 
кри ла ти бик (lk). У окви ру сце не Рас пе ћа на сли ка ни су и сун це и ме сец, као 
ко смо ло шки сим бо ли Хри сто ве по бе де над смр ћу.50 Ле во и де сно од Рас пе-
ћа по ста вље не су ико не све до ка Хри сто вих стра да ња, Бо го ро ди це (mätr bä/I) 
и Јо ва на Бо го сло ва (sätQ Jwan), као уоби ча је ни део овог де ла ико но ста са. 
Ова ко кон ци пи ран ду бо ре зни крст са при ка зом Рас пе ћа оба ве зан је део ол-
тар ске пре гра де, и ње го во по сто ја ње до во ди се у ве зу са жр тве ним ка рак те-
ром ли тур ги је и под се ћа њем на Хри сто во стра да ње.51

47 Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 582.
48 Исто, 581.
49 Зо гра фи ма је по ста вља ње сли ка ног Рас пе ћа су ге ри са но и у при руч ни ци ма, па се у ер-

ми ји по ро ди це Зо граф ски на ла зи упут ство: „Па зи до бро да ста виш увек Рас пе ће на 
ико но стас из над пра зни ка, по сре ди ни“. Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 583.

50 Ире на За рић, „Ико но стас цр кве Све те Тро ји це у Из во ру код Бо си ле гра да“, Збор ник 
Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, св. 37/2009, 240.

51 Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те 
Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 49.
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Из над пет на ест ико на апо стол ског ре да на ико но ста су ка кав је кон стру-
и сан у Ву чи тр ну на ла зи ло се исто то ли ко ико на та ко зва ног пра знич ног ре да, 
али оне ни су по ста вље не на ол тар ску пре гра ду у Бањ ској. У овом ре ду су се 
на ла зи ле сце не из жи во та Хри ста и Бо го ро ди це, као и ли ко ви по је ди нач них 
све ти те ља. Ме ђу тим ико на ма на и ла зи мо на пред ста ве Ва ве де ња Бо гор ди це, 
Ус пе ња Бо го ро ди це, Бла го ве сти, Сре те ња, Кр ште ња, Пре о бра же ња, Ула ска 
у Је ру са лим, Вас кр се ња, Ваз не се ња, ли ко ва Све тог ца ра Кон стан ти на и ца-
ри це Је ле не, Уз ди за ња ча сног кр ста, Све тог Пе тра и Па вла, Ар хан гел ског 
са бо ра и Све тих Се ва стиј ских му че ни ка. У овом ода би ру ико на за ву чи трн-
ски храм си гур но се на ла зи ла и ико на Хри сто вог ро ђе ња, али она ни је про-
на ђе на са по ме ну тим ико на ма, ко јих има че тр на ест. Све ико не на сли ка не су 
сход но упут стви ма у при руч ни ци ма и у скла ду са зо граф ском тра ди ци јом 
ико но пи са тог вре ме на.

Ва ве де ње (vhoÍdô vo hraÍmô presätQÍ bcäQ) тро го ди шње Ма ри је у храм, ли-
ков но је ре ше но пред ста вом ен те ри је ра хра ма у ко ме су, у сре ди шту ком-
по зи ци је, све ште ник За ха ри ја, са ње го ве де сне стра не Ана, и са ле ве Јо а ким 
са упа ље ним све ћа ма. Тро го ди шња Ма ри ја на сли ка на је пред све ште ни ком, 
док су у по за ди ни де вој чи це са све ћа ма.

У сре ди шту ком по зи ци је Ус пе ња Бо го ро ди це (ou×spenJe pretäQÍA b¨cQ) на-
сли ка на је Бо го ро ди ца ко ја скло пље них ру ку ле жи на од ру, као и апо сто ли 
око истог ко ји се опра шта ју од ње. Ис пред одра је при ка зан ан ђео ко ји је 
од се као ша ке Је фо ни ји ко ји је по ку шао да га пре вр не. Из над ова кве ком-
по зи ци је при ка за ни су у јед ној рав ни два све ште ни ка ко ја слу же опе ло, два 
ан ђе ла са упа ље ним све ћа ма и Христ у ман дор ли ко ји у ле вој ру ци др жи Бо-
го ро ди чи ну ду шу.

Сце на Бла го ве сти (bälgovy{e nJe pretäQÍA b¨cQ) ре ше на је та ко да су ар хан-
гел Га ври ло и Бо го ро ди ца на сли ка ни у ен те ри је ру, окре ну ти јед но ка дру-
гом. Ар хан гел пру жа ле ву ру ку ка не бе си ма, док у де сној др жи крин и сви так 
са тек стом ко ји се мо же ви де ти и на цар ским две ри ма у ис тој ком по зи ци ји. 
Бо го ро ди ца се ди за пул том са отво ре ном књи гом са тек стом из Је ван ђе ља 
по Лу ки (1, 38). У сег мен ту не ба из над њих на ла зи се се го луб Све тог Ду ха 
ко ји се спу шта ка Бо го ро ди ци.

Сре те ње (sryteÍnJe gdÞne) је при ка за но та ко да ком по зи ци ју чи не че ти ри 
сто је ће фи гу ре сме ште не у храм око тр пе зе. Са де сне стра не Хри ста мла ден-
ца у на руч ју др жи Све ти Си ме он Бо го при мац. На спрам њих су при ка за ни 
Бо го ро ди ца, Јо сиф ко ји у ру ка ма др жи ка вез са два го лу ба, и про ро чи ца Ана 
ко ја у де сној ру ци има сви так на ком је ис пи сан текст sJe w / tro ue / neÍbo / i× 
zemlAÏ / so zda de.52

На ико ни са сце ном Кр ште ња Хри сто вог (kre{eÍnJe hr¶to vo) Хри стос је тра-
ди ци о нал но при ка зан у ре ци Јор да ну. Са ње го ве де сне стра не сто ји Све ти 

52 Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 589.
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Јо ван ко ји га кр шта ва, док са су прот не стра не сто је два ан ђе ла ко ја др же ћи 
бе ло плат но вр ше уло гу ђа ко на.53 Ком по зи ци ју упот пу ња ва при су ство Бо га 
Оца Са ва о та у сег мен ту не ба, ко ји у ру ци др жи зем ни шар, и од ко јег се ка 
Хри сту спу шта зрак са ис пи са ним ре чи ма: sei ... sQÍnô moÍiÞ vozl}ÍblenniÞ vô 
neÍm/e blägovolnÍhô.54 Из ме ђу Хри ста и Бо га Оца на сли кан је бе ли го луб као сим-
бол Све тог Ду ха.

Пред ста ва Пре о бра же ња (sätoÍe prew bra/eÍnJe) уоби ча је но је ком по зи ци-
о но по де ље на на два де ла пред ста вом Та вор ске го ре, у ви ду бр да са три вр-
ха.55 На не бе си ма је при ка зан Христ у ман дор ли, и око ње га на обла ци ма 
про ро ци Мој си је са та бли ца ма за ко на са де сне стра не, и Или ја са ле ве. У дну 
пред ста ве сме ште на су три апо сто ла, Пе тар, Јо ван и Ја ков.

Пра зник по знат као Цве ти (cvytonoÍsJe hr¶toÍvo), при ка зан је у ви ду Хри-
сто вог ула ска у Је ру са лим на ма гар цу. Христ у ле вој ру ци др жи сви так а де-
сном ру ком бла го си ља. Иза ње га при ка за ни су апо сто ли, док су ис пред ње га 
два де ча ка од ко јих је дан пред ње га рас про сти ре цр ве но плат но, а дру ги др-
жи сви так са тек стом slaÍva vô vQÍ[ni hô bägM / i× nazemliÏ miÍrô. На ка пи ји гра да 
до че ку ју га Ју деј ци, док је у по за ди ни при ка за но бр до, и др во у чи јој кро шњи 
су два де ча ка ко ји се ки ра ма се ку гра не ко је на род др жи у ру ка ма. 

Вас кр се ње (vo kr¶ese nJe hr¶to vo) је об ли ко ва но у ви ду Хри сто вог три јум фал-
ног из ла ска из гро ба. При ка зан је Христ ко ји се, са кр стом о ко ји је ока че на 
цр ве на за ста ва, уз ди же из отво ре ног гро ба, на чи јем де сном кра ју, на по-
клоп цу, се ди је дан ан ђео. Он у ру ци др жи сви так са тек стом uto sô meÍrtvQmi 
/iva go pomQ [lAÍete, ]Õko. Са ле ве стра не су при ка за не две ми ро но си це ко је 
др же ми ро. Ис под гро ба је при ка за но пет вој ни ка, од ко јих че тво ри ца спа-
ва ју а је дан по сма тра Хри сто во вас кр се ње.

Ваз не се ње (vozneseÍnJe hr¶to vo) је ком по зи ци о но по де ље но на три хо ри-
зон тал не зо не. У вр ху ико не при ка зан је Христ у сла ви на не бе си ма. Ис под 
ње га су при ка за на два ан ђе ла са сви ци ма и ру ка ма по диг ну тим ка Хри сту. На 
свит ку ан ђе ла на сли ка ног са ле ве стра не ис пи са но је: iÔ A/e / W braÍ / zomô / 
viÍdy / ste to / tw hodaÍ / ema na / neÍbo, док код дру гог ан ђе ла пи ше: seÍiÞ IïiäsMsô 
voznesiÍmlIiÞ W zaÍs.. / naÍ neÍbo, seÍiÞ paÞki prJ.detô. У тре ћој зо ни, при ка за на је гру-
па апо сто ла ко ја сто ји на зе мљи са Бо го ро ди цом у сре ди ни, по гле да и ру ку 
упе ре них ка Хри сту.

На ву чи трн ском ико но ста су, у ре ду пра знич них ико на, на ла зи ле су се 
и две ико не са двој но на сли ка ним све ти те љи ма. Цар Кон стан тин и ца ри ца 

53 Ми ро слав Ти мо ти је вић, „Ико но гра фи ја Ве ли ких пра зни ка у срп ској ба рок ној умет-
но сти“, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, св. 
25/1989, 103.

54 Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 591.
55 Да се Та вро ска го ра сли ка као бр до са три вр ха су ге ри са но је у сли кар ским при руч ни-

ци ма. Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 599.
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Је ле на (sätQhô i× rav noa¶plwvô i cärô kwnstan tI nô i× e×leÍnQ) при ка за ни су у рас-
ко шним оде жда ма, уоби ча је но, др же ћи ме ђу со бом Ча сни крст на ком се 
на ла зи тр нов ве нац. Све ти апо сто ли Пе тар (säÎ1 aÏp¶lô peÍtrô) и Па вле (säÎ1 aÏp¶lô 
paÍVelô) на сли ка ни су са мо де лом хра ма ме ђу со бом. Све ти Пе тар у ру ка ма 
др жи и два кљу ча, а Све ти Па вле мач. Из над њих, у сег мен ту не ба, на сли кан 
је го луб Све тог Ду ха.

По ред ико не Све тог ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не на ла зи ла се и 
ико на са при ка зом Уз ди за ња (По ди за ња) ча сног кр ста (vzviÍ/enJe ;est nagw /
ivo tvo ra {agw kr¶ta) по зна тог као Кр стов дан. Пред ста вљен је тре ну так по ди-
за ња Ча сног кр ста, про сла вља ње Кр ста, исто вре ме но и ис ку пље ња и три јум-
фа Хри сто вог.56 На сли ка ни су епи скоп Ма ка ри је са мо ну мен тал ним Кр стом, 
и око ње га ца ри ца Је ле на са сви том.

На ико ни без нат пи са, ко ја при ка зу је Са бор ар хан ге ла, на сли ка ни су 
ар хан ге ли Ми ха и ло, Ра фа ил и Га ври ло на не бе си ма, ко ји ме ђу со бом др же 
све тло сну ман дор лу са до по ја сним ли ком Хри ста. Иза њих се умно жа ва ју 
ар хан гел ски ли ко ви, ме ђу ко ји ма се ја сно ви де још че ти ри ар хан ге ла, Урил, 
Ба ра хил, Са ла тил и Је ху дил, али без ин ди ви ду ал них озна ка.57 Ком по зи ци ја је 
кру ни са на при ка зом Све ви де ћег ока.

Ме ђу пра знич ним ико на ма на ико но ста су ву чи трн ске цр кве на ла зи ла 
се и ико на на ко јој је при ка за но че тр де сет се ва стиј ских му че ни ка (stäQÍhô mä 
mM;enikô). При ка за ни су рим ски вој ни ци, у пет ма њих гру па, у ле де ном је зе-
ру у Се ва сти ји, ко ји су исто ба че ни јер су ис по ве да ли хри шћан ску ве ру. Са 
ле ве стра не је при ка за на оба ла на ко јој се на ла зи ло то пло ку па ти ло ка ко јем 
је кре нуо је дан по ко ле ба ни вој ник. У де сном де лу ико не на сли ка на је стра жа 
ко ја је по сма тра ла цео до га ђај.

* 
*
 *

Ка ко је из гле дао фонд ри зни це ву чи трн ске цр кве да нас ви ше ни је по-
зна то. По ме ну ти на па ди на цр кву и ње но па ље ње до при не ли су гу бље њу 
тра га мно гим ње ним пред ме ти ма. Мо же се са мо ре ћи да су нео п ход ни 
бо го слу жбе ни пред ме ти, књи ге као и све ште нич ке оде жде, у цр кву сти-
за ли као да ро ви вер ни ка јер је то би ла раз ви је на и уста ље на прак са у Ра-
шко-при зрен ској епар хи ји. По ред пред ме та ко ји су би ли да ро ви ло кал ног 
ста нов ни штва, ву чи трн ска цр ква до би ја ла је и по кло не из Ср би је. Та кву 
вр сту прак се по себ но је не го ва ло дру штво под на зи вом Од бор Го спо-
ђа Кња ги ња Љу би ца, ко је је и осно ва но 1899. го ди не са ци љем да пру жа  

56 Вла ди мир Ло ски, „По ди за ње Ча сног Кр ста“, у: Сми сао ико на (при ре ди ли Ле о нид Ус-
пен ски, Вла ди мир Ло ски), Ја сен, Бе о град, 2008, 149.

57 О ико но гра фи ји ове сце не уп.: Не над Ма ку ље вић, Цр ква Све тог Ар хан ге ла Га ври ла у 
Ве ли ком Гра ди шту, 130. 
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ма те ри јал ну по моћ пра во слав ној цр кви пре све га у епар хи ја ма ко је су би ле 
ван гра ни ца Ср би је. Пре ко овог дру штва вер ни ци су сла ли сво је да ро ве, 
ко ји су, мо ти ви са ни ес ха то ло шким и со ти ро ло шким аспек том свог деј-
ство ва ња, али и же љом да се по мог не ши ре ње на ци о нал не иде је, та ко по-
ста ја ли део си сте ма усме ре ног ка вер ској об но ви и ши ре њу на ци о нал не 
про па ган де на овом под руч ју.58 

Ву чи трн ска цр ква је по чет ком XX ве ка би ла у вр ло оскуд ном ста њу те 
се ђа кон Или ја Пар лић обра тио за по моћ ми тро по ли ту Ни ћи фо ру, на во де-
ћи да цр ква оску де ва у све ште нич ком, а на ро чи то у ђа кон ском оде лу. Ста-
ње у епар хи ји је би ло та кво да је по моћ сти гла из Бе о гра да пре ко Од бо ра 
Го спо ђа.59 Из ве сни бе о град ски апо те кар по кло нио је де ло ве све ште нич ке 
оде жде – пар на ру кви ца од сви ле, по јас, сти хар од жу те сви ле, као и фе лон 
и епи тра хиљ са нат пи сом Жив ка и Јо ван Ђу рић, апо те кар из Бе о гра да при ла-
жу срп ској пра во слав ној цр кви у Ву чи тр ну, за здра вље сво је и сво је де це Ђо ке, 
Дра гог, Ра де и Јо ван ке 1905. год. Исто вре ме но сти жу и по кло ни од ве ли ког 
при ло жни ка пот пу ков ни ка Мла де на Ни ко ли ћа ко ји је по сред ством Од бо ра 
Го спо ђа да ри вао мно ге хра мо ве на те ри то ри ји Ра шко-при зрен ске епар хи је. 
Он је да ри вао пла шта ни цу за по кој ду ше ро ди те љи ма, са нат пи сом Мла ден 
ппу ков ник у пен си ји да ру је ову пла шта ни цу срп ској пра во слав ној цр кви у Ву-
чи тр ну за спо мен сво ме оцу Сто ја ну Ни ко ли ћу из Бе о гра да и ма те ри Бу дим-
ки. Бе о град 1905. год.60 Због ве ли ке па жње, ко ја сва ка ко ни је оста ла са мо на 
по ме ну том по кло ну, ко ју је Мла ден Ни ко лић пру жио цр кви Све тог Или је у 
Ву чи тр ну, на Пре о бра же ње 1910. го ди не је у тој цр кви упри ли чен све ча ни 
па ра стос та да по кој ном до бро тво ру.61

Је дан од по зна тих пред ме та ко ји се на ла зио у цр кви Све тог Или је 
био је пре сто ни крст на чи њен у ком би на ци ји др ве та и сре бра. Ре зба ре ни 
крст од др ве та кру шке на се би је имао пред ста ву Рас пе ћа и Је ван ђе ли ста 
на кра ци ма са јед не стра не и при каз Кр ште ња Хри сто вог са дру ге стра-
не, та ко ђе са Је ван ђе ли сти ма на кра ци ма. Ова ко об ли ко ван крст по том је 
око ван сре бр ним око вом из ве де ним ком би но ва њем фи ли гран ске тех ни ке 

58 О мо ти ви ма кти тор ског и при ло жнич ког чи на ви де ти: Ми ро слав Ла зић, „Кти то ри и 
при ло жни ци у срп ској кул ту ри 19. и по чет ком 20. ве ка“, При ват ни жи вот код Ср ба 
у де вет на е стом ве ку, прир. Ана Сто лић, Не над Ма ку ље вић, Clio, Бе о град, 2006, 633-
659; О си сте му при ло жнич ке прак се ви де ти: Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли-
ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 45-109.

59 АС, МИД-ППО, 1905, 526. Или ја Пар лић, ми тро по ли ту Ни ћи фо ру, 27. 2./ 12. 3. 1905. 
го ди не Ву чи трн.

60 Исто риј ски ар хив Бе о гра да (ИАБ), 1084, 72. 2. 7. 31. Спи сак цр кве них књи га и све тих 
утва ри за срп ске цр кве и све ште ни ке Ра шко-при зрен ске епар хи је, 17/30. 12. 1908. го-
ди не у Бе о гра ду.

61 ИАБ, 1084, 72. 2. 47. Ми тро по лит ски на ме сник је реј Ми ло сав Ф. Пар лић, ад ми ни стра-
то ру Ра шко-при зрен ске епар хи је Си ми Уга ре ви ћу, 7/20. 8. 1910. го ди не у Ву чи тр ну.
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и ин кру ста ци је. На крст је апли ци ран ве ћи број пер ли и ка мен чи ћа, ме ђу 
ко ји ма су би ли реч ни би сер, тир киз, ру бин, ко рал.62

Из цр кве Све тог Или је са чу ва но је и не ко ли ко ико на из XIX ве ка, ме ђу 
ко ји ма су и три ико не па тро на хра ма и хра мов не сла ве. Као што је већ по ме-
ну то, 1876. го ди не Аврам Ди чов на сли као је ико ну на ко јој је пред ста вље но 
Ваз не се ње све тог про ро ка Или је (wägne noÏsnoe vostaÍnJe pr³ro ka JliÍA).63 Сли кар 
је свој пот пис оста вио у до њем ле вом углу: /JvopiÏsecô avraaÍmô / di;oviÍ;ô i×zô 
deborô / Wse lo tre san;e 1876. Ико на је на сли ка на сход но упут ству ко је је Аврам 
мо гао до би ти од свог оца, а ко је се на ла зи ло и у ње го вом сли кар ском при-
руч ни ку, и илу стру је де ло ве Књи ге о ца ре ви ма 1 и 2.64

Ико на је идеј но по де ље на на две хо ри зон тал не зо не, при че му је про-
рок Или ја у ог ње ним ко чи ја ма на сли кан у гор њој, на не бе си ма. У зе ле ној 
ха љи ни, он сто ји у ко чи ји ко ју ву ку че ти ри кри ла та ко ња, и у де сној ру ци 
др жи узде и сви так на ком пи ше: reÏvnM} porevnovaÏhô po g¶diy bozyÍ vse der/
Jte liÞ. Са ње га је пао огр тач ко ји ра ши ре них ру ку до че ку је Је ли сеј ко ји је 
при ка зан у до њој зо ни ико не. До ња зо на, ко ја је од гор ње одво је на при ка-
зом ре ке Јор дан и ње не оба ле, по де ље на је на два вер ти кал на де ла. У ле вом 
је при ка зан про рок Је ли сеј (pr³rokô elI seiÞ) у зе ле ној ха љи ни са цр ве ним огр-
та чем, ка ко сто ји на зе мљи ра ши ре них ру ку ка не бе си ма. Из ње го вог ним-
ба ка про ро ку Или ји по ти че зрак у ком је ис пи сан текст: oäue oäue ko lesnJca 
Iz raiÞle va iÞ ko niÞ eÏgwÍ. Де сно од про ро ка Је ли се ја при ка за на је сце на у ко јој 
га вран хле бом хра ни про ро ка Или ју (pr³rokô JliÞA pitaemô vranoÏmô). Про рок 
је на сли кан ка ко се ди у пе ћи ни и де сном ру ком по ка зу је на га вра на ко ји 
сле ће ка ње му.

По ред ове, у ву чи трн ском хра му се на ла зи ла још јед на ико на са пред ста-
вом Ваз не се ња Све тог про ро ка Или је, али ма њих ди мен зи ја и не по зна тог 
ауто ра.65 И ов де су ком би но ва не сце на у ко јој про ро ка Или ју хра ни га вран 
и ње го во Ваз не се ње. У дну ико не са чу ван је за пис: säiA sätaA iÞ koÏna o× bno vi sA1 
vô lÏyto1 1850 aÕVgMstô 3.

Сли кар ико не на ко јој је при ка за на ис под по ја сна фи гу ра Све тог Или је 
(sätqÑI×× i×li×AÇ) та ко ђе ни је по знат, али је ја сно да се ра ди о зо гра фу из де бар-
ске обла сти.66 Све ти Или ја у ле вој ру ци др жи раз ви је ни сви так а у де сној 
мач, док су из над ње го ве гла ве при ка за на Све та Тро ји ца. Са де сне стра не 
је на сли кан Христ на обла ци ма, из над је при каз го лу ба Све тог Ду ха, а ле во 

62 Крст је рас та у ри ран 2009. го ди не у фи ли гран ско-ку јун џиј ској ра ди о ни ци за из ра ду 
умет нич ких пре ме та од пле ме ни тих ме та ла „По ки ми ца“ из Кра ље ва.

63 Ди мен зи је ико не су 121 x 71 cm. 
64 Асен Ва си ли ев, Ер ми нии, тех но ло ги и ико но гра фия, Со фия 1976, 57–58. Упо ре ди и: 

Ми ло рад Ме дић, Ста ри сли кар ки при руч ни ци II, 482.
65 Ди мен зи је ико не су 44 x 30.5 cm.
66 Ди мен зи је ико не су 113 x 74.5 cm.
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Бог Отац та ко ђе на обла ци ма. Христ и Бог Отац у ру ка ма др же отво ре на 
Је ван ђе ља са ис пи са ним тек сто ви ма ко ји ево ци ра ју Псалм (110, 1) и Је-
ван ђе ње по Јо ва ну (17, 4–6), што је у слу ча ју сли ка ња Све те Тро ји це би ло 
пре по ру че но и у ер ми ни ја ма.67

У цр кви Све тог Или је на ла зи ла се и мо ну мен тал на ико на са при ка зом 
Све та три је рар ха.68 Ли ко ве Све тог Ва си ли ја Ве ли ког, Јо ва на Зла то у стог и 
Гри го ри ја Бо го сло ва на сли као је 1879. го ди не из ве сни Јо ван Кон стан ди нов-
ски, о че му све до чи за пис са чу ван у дну ико не: wtô rM ka Iwa na kon stan di nov
skog zMgra fa otô selw lit wrô. sJA iko na na pra vi esnafô tr go va;ki i ba kal ski za 
dM[ev no spa se nie 1879 m¶eca mar ta 30. Сва три је рар ха при ка за на су у скла ду 
са ико но граф ским упут стви ма.69 

Са чу ва на је и ико на са пред ста вом Хри сто вог ро ђе ња, ико но граф ски 
уоб ли че на по свим при руч нич ким упут стви ма, и са ком би но ва ним нат пи си-
ма на грч ком и срп ском је зи ку.70 Са ње ног го то во не чит ког за пи са са зна је се 
да је она цр кви Све тог Или је да ро ва на 1863. го ди не.

Та ко ђе, у ву чи трн ском хра му се на ла зи ла и ико на Све тог Јо ва на Пре те-
че, ко ји је при ка зан кри лат и са сво јом де ка пи ти ра ном гла вом у ле вој ру ци, а 
ко ја је до ста оште ће на. Она при па да ти пу пре сто них ико на, али ње не ди мен-
зи је ма ње су од ди мен зи ја тре нут них пре сто них ико на, а ка ко сто ји из ван 
ико но ста сне кон струк ци је, ни је ја сно ко је је би ло ње но не ка да шње ме сто у 
про сто ру ву чи трн ског хра ма. 71

* 
*
 *

Иако је не до ста ја ло до ста ма те ри ја ла да се цр ква Све тог Или је у Ву-
чи тр ну са гле да и ана ли зи ра у це ло сти, чи ни ло се нео п ход ним из ла га ње ма-
кар ова кве ње не окр ње не исто ри је. Ка ко се она ни у вре ме ну у ком је то би-
ло из во ди во ни је на шла на спи ску за шти ће них кул тур них до ба ра, из о ста ло 
је зна ње и ин те ре со ва ње за ње но по сто ја ње. Кон текст из град ње и ви до ви 
опре ма ња ен те ри је ра учи ни ли су је зна чај ним пред став ни ком цр кве не умет-
но сти XIX ве ка на под руч ју тог де ла Осман ског цар ства. Она пред ста вља 
ре пре зен та тив ни при мер јед ног од не ко ли ко мо ду са ре а ли зо ва ња са крал не 
ар хи тек ту ре на по ме ну том под руч ју, баш као што и ико но граф ска ре ше ња 
и усво је на пик то рал на по е ти ка де бар ских зо гра фа пред ста вља ју до ми нан ти 
мо дел цр кве ног сли кар ства тог вре ме на.

67 Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 580; Н. Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло-
жни штво: ико но стас цр кве Све те Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 57.

68 Ди мен зи је ико не су 130 x 93 cm. 
69 Уп.: Асен Ва си ли ев, нав. де ло, 69; Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 539-540.
70 Ди мен зи је ико не су 39 x 31 cm.
71 Ди мен зи је ико не су 90 x 55 cm.
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Iva na ŽE NAR JU

THE CHURCH OF ST ELIJAH IN VUCITRN

Summary

The Church of St Elijah in Vucitrn was built from 1823 to 1834, when it was 
consecrated. It was built by the people of the parish, on the spot where they had 
buried liturgical objects few years ago, which then served as an evidence of the exis-
tence of an earlier church for gaining the permission from the authorities. 

It is a single-nave church, built of a cut stone, with its interior divided into the 
sanctuary, the nave and the narthex. With its architectural features as the gallery 
above the narthex designated for women, gable roof and the method of construction 
that was achieved for the church to be dug in in the ground to a certain height, this 
temple is a typical example of church architecture in the framework of the Ecumeni-
cal Patriarchate in the Ottoman Empire. For understanding this art, the achievement 
of Debar’s zoography’s (painters) in its decorating is just as important. Zoography 
Dico from the village of Tresonce painted iconostasis in 1846, while his disciple 
Blaza Damjanovic, painted the church in 1871. Since the church was twice burned 
and vandalized, in 1999 and 2004, when the wall paintings were destroyed, iconosta-
sis was transferred to the church of the Banjska monastery. The main characteristic 
of the iconographic scheme and the visual poetics of their icons is the emphasis on 
tradition and the respect for the dogmatic character of icons. Also, they follow the 
zoographic model of icon painting which developed in Italo-Cretan workshops in 
the XVI century, combining with baroque and rococo decorative solutions.

The context of construction and forms of the interior design of the church has 
given a significant example of the nineteenth century art in this part of the Ottoman 
Empire. It is a paradigm of specific mode of construction that was adorned with a 
dominant model of religious painting of the time.

Key words: Vucitrn, church, iconostasis, icons, zoographic paintings, XIX century.
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