
Нина М. ЛОЈОВИћ МИЛИНИћ*
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

ТЕМАТИКА И РАСПОРЕД ЖИВОПИСА  
НА ПРОСТОРУ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ  
И УТИЦАЈ НА ЖИВОПИС У ИСТОЧНОЈ  
ХЕРЦЕГОВИНИ У XVI И XVII ВИЈЕКУ**

Апстракт: Предмет проучавања овог рада садржан је у утврђивању опш-
тих карактеристика живописа на подручју Пећке патријаршије, са посебним 
освртом на живопис у источној Херцеговини током XVI и XVII вијека. Срп-
ско зидно сликарство, из поменутог периода, разматрано је у домену распо-
реда фигура и композиција, тематике и, дјелимично, стила. Потврђено је да 
живопис на простору источне Херцеговине, односно Епархије захумске, од-
говара општој концепцији коју зографи слиједе приликом осликавања мањих 
цркава на подручју Пећке патријаршије након 1557. године. Запажене су по-
дударности, прије свега у распореду и тематици иконографских схема и поје-
диначних фигура, али и одређена одступања у погледу одабира приказивања 
одређених светитеља. Све наведено упућује на чињеницу да је јединство у те-
матици, иконографији и распореду композиција и појединачних светих лично-
сти обезбиједила јака црквена организација на овим просторима током XVI и  
XVII вијека.
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Будимљу и у Призрену (Марјановић 2001: 66). Године 1346. ова архие-
пископија прераста у патријаршију са сједиштем у Пећи. Прво укидање 
Пећке патријаршије забиљежено је 1462. године, након чега, 1557. годи-
не, слиједи обнова. Током ових година учвршћене су иконографске схе-
ме, програм и тематика зидних слика у црквама које су припадале овој па- 
тријаршији.

Очуване зидне слике из првих деценија послије обнове Пећке 
патријаршије 1557. године пружају много података у погледу тематских и 
иконографских посебности. Поштујући обичаје византијског свијета, зидо-
ви цркава морали су бити oсликани, те су се ктитори држали те традиције 
и током XVI вијека. Ктитори умјетничких радова били су поједине црквенe 
личности, врло често монашка братства, понекад имућније породице, или 
се читаво село укључивало у чин сакупљања новца за живописање сеоских 
цркава (Самарџић–Ивић и др. 2000: 358). Натписи, најчешће поставље-
ни изнад улаза у цркву, пружају доказе о ктиторима, игуманима манастира, 
времену настанка зидних слика, па и именима зографа, премда их они рије-
тко биљеже, јер најчешће потичу из монашких или свештеничких редова 
(Петковић 1965: 54–55, Самарџић–Ивић и др. 2000: 359). Промишљени 
одабир композиција и личности, као и њихов распоред, указује на теолошку 
образованост једног дијела сликара, а утврђено је и да сликари приликом 
израде живописа користе сликарске приручнике. Образованост зогра-
фа запажа се и у многим малим, сеоским црквама. Приликом одабира те-
матике и иконографских рјешења учествовали су и наручиоци и сликари  
(Петковић 1965: 66). 

У периоду између 1557. и 1614. године обнављане су фреске у монумен-
талним храмовима, као што су Богородичина црква у Студеници, припрата 
Пећке патријаршије, Милешева, црква Светог Николе Дабарског, припрата 
Грачанице, као и манастирске цркве подигнуте у XVI вијеку – Ново Хопово 
и Пива. Репертоар фресака у црквама обновљене Патријаршије у суштини 
се није мијењао у односу на старо српско сликарство из XIII и XIV вијека. 
Нове иконографске теме готово да нису забиљежене у овом периоду (Са-
марџић–Ивић и др. 2000: 372).

Тематика зидних слика у мањим сеоским храмовима на подручју Пећке 
патријаршије је прилично скромна. Неопходно је утврдити распоред и те-
матику фресака у мањим црквама ради утврђивања утицаја на распоред који 
је био заступљен у црквама на подручју источне Херцеговине у XVI и XVII 
вијеку. Ове херцеговачке цркве су без изузетка мањих димензија са скуче-
ним и слабо освјетљеним унутрашњим простором1. 

1 Величине цркава установио је аутор текста приликом теренских истраживања.



Тематика и распоред живописа на простору Пећке Патријаршије... 417

Сокл цркава на подручју Пећке патријаршије је често орнаментисан 
стилизованим листовима палмете или паралелним изломљеним линијама 
(Петковић 1965: 66). Уобичајен распоред ликова и сцена био је сљедећи: 
изнад сокла, у првој, најнижој зони, сликани су свети ратници, неизоставно 
Георгије, Димитрије, Теодор Тирон и Теодор Стратилат. Представљани су 
често у ратничкој опреми, као симбол заштитничке моћи (Петковић 1965: 
67–68), али и без војничке опреме, најчешће у манастирским црквама, гдје 
се наглашавало мучеништво ових светитеља више него њихова војничка 
професија (Ракић 2005: 81). Поред светих ратника, као помагачи и заштит-
ници, представљани су Свети врачи, најчешће Козма, Дамјан и Пантелеј-
мон. У овој зони сликани су и истакнути монаси и српски светитељи, чиме 
је обновљена Патријаршија жељела да укаже на своју традицију и значај у 
оквиру Источне цркве (Самарџић–Ивић и др. 2000: 369). Међу српским 
светитељима у XVI вијеку најчешће су приказивани свети Сава Српски и 
свети Симеон Српски. Култ светог Саве је био најјачи на простору Пећке 
патријаршије. Ова два светитеља су се, готово увијек, приказивала код ула-
за у главни дио цркве (Петковић 1965: 82–83). О значају и популарности 
овог српског светитеља говори чињеница да се свети Сава сликао и код Бу-
гара, Грка и Руса (Петковић 2007: 7–68, 169–183). На прелазу из XVI у 
XVII вијек приказују се владари из Немањине династије, без обзира на то да 
ли су канонизовани или не. Поред српских владара, сликани су и најуглед-
нији представници српске цркве. Међу српским архиепископима често је 
приказиван Арсеније Српски. Он је, уз светог Саву, сликан у поворци ар-
хијереја у олтарском простору. Тако је Патријаршија, гдје су и почивале 
његове мошти, ширила његов култ (Петковић 1965: 85–86). На овај начин 
Патријаршија је истицала своју традицију, као и право на самосталност 
коју јој је, нарочито до обнове, а и касније, оспоравала архиепископија Ох-
ридска (Петковић 1965: 84–85). Мјесто уз олтарску преграду попуњавала 
је композиција Деизис, а на сјеверној страни западног зида представљани 
су цар Константин и царица Јелена. На супротној страни често су прикази-
вани свети Сава и Симеон Српски. У медаљонима изнад прве зоне, некад и 
у првој зони, приказивана је изразито поштована светитељка, света Петка, 
нарочито у сеоској средини (Петковић 1965: 68). У медаљонима су често 
приказивани ликови или попрсја мученика, ратника, светих жена или вра-
ча који нису добили мјесто у првој зони. Простор друге зоне искључиво је 
био одређен за циклус Великих празника: Благовијести, Рођење Христово, 
Сретење, Крштење Христово, Преображење, Васкрсење Лазарево, Улазак у 
Јерусалим, Распеће, Силазак у ад (Васкрсење), Духове (Силазак Светог духа 
на апостоле), Вазнесење и Успење. У овај циклус често је уврштена и комози-
ција Мироносице на гробу Христовом.
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Слика 1. Силазак Светог духа на апостоле, Мостаћи 
(ауторска фотографија)

Слика 2. Поклоњење архијереја Христу агнецу, Завала 
(ауторска фотографија)
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Слика 3. Богородица Оранта, Завала 
(ауторска фотографија)

Због недостатка простора, понекад изостају поједине сцене из циклуса 
Великих празника, најчешће Преображење и Силазак Светог духа на апосто-
ле (Петковић 1965: 69). Сцена Успења Богородице је готово увијек предста-
вљана на западном зиду. У циклус Великих празника уврштаване су сцене из 
циклуса Христовог страдања. Величина зидне површине често је диктирала 
бројност сцена из овог циклуса. У вишим зонама наоса, уврштаване су и сце-
не посвећене животу Богородице или животу значајнијих светитеља (Са-
марџић–Ивић и др. 2000: 371), или патрона цркве. Тематски садржај и рас-
поред у олтарском простору је уобичајен: у првој зони приказиване су сцене 
Поклоњење архијереја Христу агнецу, Визија светог Петра Александријског, 
обично сцена Imagio pietatis и фигуре ђакона, најчешће Романа и Стефана.

Простор апсидалне конхе предвиђен је за фреску Богородица шира од 
небеса или Богородица Оранта. Изнад су сцене Благовијести и доњи дио 
сцене Вазнесења.

Понекад је сцену Поклоњења архијереја замјењивала сцена Причешће 
апостола. Програм сводног дијела цркве није уједначен; најчешће су при-
казивани Христови ликови – Христос Пантократор, Христос Емануил, 
Христос анђео Великог савјета и Христос као старац данима, и горњи дио 
сцене Христовог Вазнесења. Рјеђе су се приказивале сцене Преображења, 
Хетимасија и Света тројица на пријестолу (Петковић 1965: 69–73). 
У нижим зонама свода, са страна, приказивани су пророци. Столпници 
су обично распоређивани на стубовима наоса или на зидовима припрате. 
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Слика 4. Христос Емануил, Завала 
(ауторска фотографија)

Простор припрате такође је био посвећен истакнутим монасима, пусти-
ножитељима, оснивачима великих општежића (Петковић 1965: 80). За 
очување овакве традиције залагали су се у већој мјери наручиоци, али и 
сами сликари (Самарџић–Ивић и др. 2000: 372).

Програм у већим црквама на простору Пећке патријаршије био је знат-
но богатији, иконографски и тематски разноврснији2.

2 С обзиром на то да су цркве из XVI и XVII вијека на простору источне Херцеговине 
мањих димензија и да припадају сеоском типу, у раду је детаљније извршена анализа 
мањих цркава на подручју Пећке патријаршије, да би се потврдило јединство у програ-
му и распореду.
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На зидовима већих цркава, нарочито у првим деценијама након обно-
ве Патријаршије, често се врло упечатљиво одражавају прилике у којима 
је Српска црква јачала своју независност. Тако је у припрати цркве Светог 
Николе Дабарског насликана велика композиција предаје патријаршијског 
трона патријарха Макарија његовом синовцу Антонију (Грујић 1933:  
273–277).

Српска црквена организација подстиче и приказ чувених балканских 
пустињака, ширећи тако локални култ на остале територије. Тако се у 
пећкој припрати и припрати Грачанице, као и у Богородичиној цркви у 
Студеници, шездесетих и седамдесетих година XVI вијека приказују све-
ти пустињаци Гаврило Лесновски, Јоаким Сарандапорски, Јован Рилски и 
Прохор Пчињски. Након 1557. године устаљује се и култ новог светитеља, 
Георгија Новог Кратовца, који је приказан у пећкој припрати, Студеници, 
смедеревској гробљанској цркви, Петковици у Срему, Ломници и другдје. 
Лик Георгија Кратовца је постао симбол супротстављања исламизацији, 
која се ширила у том периоду (Суботић 1993: 167–202).

У најнижим зонама, поред већ поменутих ликова, понекад су сликани 
и ктитори. Поштујући традицију, ови портрети, који нису увијек ликовно 
успјела остварења, али су значајно историјско свједочанство, налазе се на 
јужном зиду или у југозападном углу крај улаза у наос, приказујући донаторе 
са моделом задужбине пред Христом. Модел задужбине често, али не увијек, 
свједочи о првобитном спољашњем изгледу цркве. Ове композиције пру-
жају знање и о значају појединих сталежа, а на основу њих се може, каткад 
до појединости, реконструисати одијевање различитих друштвених слојева 
у XVI и XVII вијеку.

Традиција није наглашена само у тематици и иконографији зидних 
слика, него и у стилском изразу на фрескама, у припрати Патријаршије 
из 1565, наосу Милешеве, живописане нешто касније, у припрати Грача-
нице из 1570. године, у Николи Дабарском око 1572. године, у Ломни-
ци око 1578. године, па у нешто мањој мјери и у Студеници 1568. годи-
не. Оне су стилски веома блиске фрескама из прве половине XIV вијека, 
нарочито по наративности, колористичким ефектима и композиционим 
рјешењима, док у занатском погледу прилично заостају за својим узорима. 
Мајстори из овог периода (по имену познати Андреј и Лонгин) нису без 
разлога ширили сликарску традицију XIV вијека. То је период највишег 
успона српске државе, истовремено и период процвата српске умјетности, 
па је логично да се она подражавала и у наредним вијековима (Петковић  
1965: 135–137).

Поједини сликари из седме и осме деценије XVI вијека, које су оку-
пили црквени поглавари Пећке патријаршије, били су теолошки веома 
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образовани. Међутим, неки међу њиховим насљедницима, посебно међу 
мајсторима који су живописали мање парохијске цркве, били су недо-
вољно образовани у умјетничком и занатском погледу. Код неких међу 
њима, на примјер код зографа Милије, који је 1592. године осликао цркву 
у Ђураковцу код Пећи, примјетна је цртачка несигурност, неспретност у 
распоређивању тематике, колористичка једноличност (Петковић 1965; 
Петковић 1992). Према натписима који су исписани уз ликове и компо-
зиције у другој половини XVI вијека, закључује се да су на територији 
Пећке патријаршије радили углавном домаћи сликари. Крајем XVI вијека, 
прекидом сукоба између Охрида и Пећи и признавањем Пећке патријар-
шије, са југа су почели пристизати грчки мајстори. Почетком XVII вије-
ка грчки зографи готово у потпуности живопишу велике манастирске 
цркве (Пиву, Пустињу, Ново Хопово, Ломницу), доносећи тематске и 
стилске новине (Петковић 1965: 144–146). Живописање грчких слика-
ра се донекле разликовало од традиционалних српских схватања: избор 
боје у односу на колорит српских мајстора био је неуобичајен, сувише 
су истицани контрасти освијетљених и неосвијетљених партија на лико-
вима, док је пејзажни или архитектонски фон био наглашено шематизо-
ван. Руска умјетност током XVI и XVII вијека није имала посебан утицај 
на српско сликарство, а посебно на фреско-декорацију (Радојчић 1948; 
Петковић 1961). Не постоји ни јачи утицај готичких и ренесансних схва-
тања (Петковић 1965). У српским крајевима, изузев у Полимљу (Пејић 
2013: 369–380) и Херцеговини, не запажа се утицај сликара са приморја. 
Оријентални утицај у српском живопису своди се на спорадичну појаву 
поврнутог лука на сликаној архитектури и на псеудокуфску орнаментику  
(Шево 2016: 575–581).

ОПШТЕ ОДЛИКЕ ЖИВОПИСА НА ПРОСТОРУ  
ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Епархија херцеговачка3 припадала је Пећкој патријаршији, па су се 
распоред, тематика и иконографија у овој епархији заснивали на обрас-
цима који су били заступљени широм Патријаршије. Српски патријарси 
из породице Соколовића су, у првим годинама након обнове, а прије сту-
пања на патријаршијски пријесто у Пећи, били херцеговачки митрополити  

3 Епархија хумска или захумска, коју је 1219. године основао свети Сава, крајем прве 
половине XV вијека постаје Епархија херцеговачка. Сава је основао је Хумску епар-
хију за Хумску област и Требиње, са сједиштем у манастиру Свете Богородице у 
Стону, у дубровачком приморју. Хумска епископија добила је под своју јурисдикцију  
читаво Захумље.
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у Тврдошу и Милешеви4. Ова чињеница указује на углед и значајну уло-
гу херцеговачких митрополита и у оном периоду, у којем живи Георгије 
Митрофановић, зограф који је осликао херцеговачке цркве у Добрићеву 
и Завали (Кајмаковић 1971: 19–20)5. На територији Херцеговачке митро-
полије настаће и значајни хришћански споменици у Добрићеву, Завали, 
Пљевљима и Морачи (Кајмаковић 1971: 20). Стога не зачуђује чињеница 
да се на простору Епархије херцеговачке, којој припада и простор дана-
шње источне Херцеговине, у великој мјери осјећа јединствена црквена 
организација и јединство у програму, иконографији, тематици и распо- 
реду живописа.

Детаљнијом анализом сачуваног живописа на простору источне Херце-
говине из XVI и XVII вијека утврђена су поједина одступања у програму и 
тематици, а потврђене су тврдње о устаљености тема на простору дјеловања 
Пећке патријаршије6.

Живопис у Херцеговини из периода османске власти сачуван је фраг-
ментарно у црквама у Срђевићима, у већој мјери у црквама у Добрићеву, 
Завали, Аранђелову и Мостаћима, а постојао је и у Житомислићу, Тријебњу, 
Тврдошу и Гомиљанима.

Распоред композиција и личности у овим црквама одговара општој кон-
цепцији уобичајених рјешења, коју сликари слиједе приликом осликавања 
мањих цркава на простору обновљене Пећке патријаршије 1557. године, па 
и током XVI и XVII вијека. Програм и распоред условљени су скромним ди-
мензијама цркава.

Српско сликарство из XVI и XVII вијека се у великој мјери ослањало на 
сликарство из доба Палеолога. Иконографија композиција и појединачних 
фигура светитеља у црквама Ваведења Богородице у Добрићеву и Ваведења 
пресвете Богородице у Завали заснована је, прије свега, на светогорским 
обрасцима из XV и XVI вијека, али и на обрасцима који се могу видјети у 
српским споменицима из XIII и XIV вијека, а који су заступљени и током 
XV, XVI и XVII вијека. Живопис у цркви Светог Климента у Мостаћима 
надахнут је рјешењима из Добрићева и Завале, али и српским штампаним 
графикама из Празничног минеја Божидара Вуковића из 1538. године. 

4 Крајем XVI и почетком XVII вијека Митрополија херцеговачка је подијељена у двије 
епархије: Епархију полухерцеговачку или петровску, и Епархију херцеговачку или тре-
бињску. Епархија петровска је имала сједиште у цркви Светог Петра и Павла на Лиму, 
а Епархија требињска у манастиру Тврдош код Требиња.

5 Рад зографа Георгија Митрофановића забиљежен је у патријаршијској трпезарији, 
цркви Светог Димитрија у Пећи, хиландарској трпезарији, у студеничкој Доњој ис-
посници светог Саве, те црквама у Крупи, Морачи и Добрићеву.

6 Теренска истраживања, анализу живописа и фотографско документовање извршио 
је аутор текста приликом израде докторске тезе „Архитектура, живопис и иконопис 
источне Херцеговине у XVI и XVII вијеку“.
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С друге стране, у цркви Светог арханђела Михаила у Аранђелову, поред 
устаљене тематике и распореда, препознајемо неке иконографске особе-
ности које упућују на присуство грчких сликара, док је у цркви Успења 
пресвете Богородице у Тврдошу забиљежено присуство дубровачког сли-
кара који ради у „грчком стилу“. 

Јединствена црквена организација је обезбиједила јединство у програ-
му, тематици и иконографији на цијелој територији Пећке патријаршије. 
Распоред фресака у херцеговачким црквама из XVI и XVII вијека слије-
ди распоред какав је био заступљен у мањим црквама на подручју Пећке 
патријаршије, што представља логичан слијед, с обзиром на то да је Епар-
хија херцеговачка била у саставу ове патријаршије. Изнад појаса сокла, у 
првој зони, слиједио је низ стојећих фигура, најчешће светих ратника Ге-
оргија, Димитрија, Теодора Тирона, Теодора Стратилата. Свети ратници 
су се најчешће приказивали у војничкој опреми, симболишући заштитнике 
вјерника, па не зачуђује њихово неизоставно уврштавање у програм. У Хе-
реговини су представе ових ратника, без ратничке опреме, забиљежене у 
живопису Георгија Митрофановића, у Добрићеву и Завали7. Митрофано-
вић поставља крстове у руке ратника, као симболе мучеништва, по узору на 
сликарство монашких црквица на простору Пећке патријаршије, и по узору 
на светогорске обрасце. Поред ратника у првој зони представљају се врачи 
или љекари, најчешће Козма и Дамјан, што је опет у вези са вјеровањем у 
њихову заштитничку моћ и брзу помоћ. Неуобичајена тема у првој зони за-
биљежена је у цркви Светог арханђела Михаила у Аранђелову. На западном 
зиду наоса, у првој зони, налазе се ликови апостола Петра и Павла, нагну-
ти један према другом, држећи између себе модел цркве, што представља 
ријетко рјешење у византијској иконографији8. Ова фреска се не појављује 
често на подручју Пећке патријаршије. Слично рјешење налази се у цркви 
Светих апостола Петра и Павла у Мушникову, коју је живописао сликар гр-
чког поријекла (Давидов Темерински 2003: 32–33). Иконографски приказ 
ових апостола није чест у српском зидном сликарству у XVI и XVII вијеку, 
али у грчком јесте. У првој зони херцеговачких цркава представљени су и 
патрони цркава. 

7 Закључак је изведен на основу теренских истраживања аутора текста. У Завали су рат-
ници представљени са крстовима у рукама и са свечаним плаштовима, изузев светих 
Георгија и Димитрија, који су насликани на коњима.

8 Представа апостола у овом иконографском облику је одраз везе са италовизан-
тијским или италокритским сликарством икона. Представу светих Петра и Пав-
ла са моделом цркава можемо видјети на истоименој икони Николаса Рицоса из 
прве половине XV вијека; Cretan Icon-Painting and the Council of Ferrara-Florence  
(1438–39), Μουσείο Μπενάκη (Benaki Museum Journal) 13–14 (2013–2014), Athens 
2017, 115–127. Најчешће се јавља у поствизантијском периоду (Давидов Темерински  
2003: 85). 
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Слика 5. Силазак у ад, Мостаћи
(ауторска фотографија)

Изнад низа стојећих фигура, у другој зони, сликане су сцене из циклуса Ве-
ликих празника, које су најчешће биле представљене хронолошки. Овај циклус 
је био неизоставан у програму свих цркава, без обзира на димензије цркве и 
скученост простора. У настојању да се на малим зидним површинама прикаже 
и циклус Страдања Христовог, неријетко су се ова два циклуса прожимала, с 
тим што су сцене Великих празника увијек бројније9. Циклус посвећен Богоро-
дичином животу такође је приказиван у овој зони, али веома ријетко10. Прика-
зан је нешто опширније у Завали. Поред уобичајених сцена Рођења и Ваведења, 
Митрофановић је насликао и сцену Извођење Богородице из храма, која се ре-
лативно ријетко приказује. До проширења овог циклуса дошло је вјероватно 
због храмовне посвете Богородици. Изнад је често приказиван низ медаљона 
са попрсјима пророка. Приказ старозавјетних сцена није чест на простору 
источне Херцеговине. Забиљежене су двије сцене у Добрићеву, Старозавјет-
на тројица и Три младића у огњеној пећи. По уобичајеном распореду у наосу 
су представљени појци и јеванђелисти изнад сводова пјевница. Jеванђелисти 
се у црквама са сводом без куполе, каква је завалска, уобичајено сликају око 

9 Закључак је донешен на основу запажања аутора.
10 Анализом сачуваног живописа аутор текста је извео закључкак.
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Христових ликова, распоређених у средишњем дијелу свода. Тако су приказани 
изнад сјеверне и јужне пјевнице и у цркви Светог Николе у Дубочици, као и у 
цркви пивског манастира (Петковић 1965: 165–166, 198–201).

На своду, у трећој зони, који је најчешће имао полуобличасти облик, поне-
кад и благо преломљен, најчешће су приказивани Христови ликови. Сва четири 
Христова лика ријетко су се могла уклопити у сводни простор, па су се смјешта-
ла на одговарајућим мјестима, нпр. на потрбушју сјеверног лука (Мостаћи). 
На сводовима су се понекад појављивале и антропоморфне представе сунца и 
мјесеца (у црквама у Аранђелову, Завали и Мостаћима), а узоре за оваква рје-
шења проналазимо у српском сликарству XIV вијека (Đurić 1989: 339–346).  
Горњи дио сцене Христовог Вазнесења често је приказиван на своду цркве, што 
је посљедица недостатка простора у олтарском делу. Овакво рјешење јавља се 
у црквама на подручју Пећке патријаршије у XVI и XVII вијеку, поготово у црк-
вама мањих димензија. Приказ сцена Преображења, Хетимасија и Света троји-
ца на пријестолу на своду херцеговачких цркава није забиљежен, за разлику 
од неких цркава на подручју Пећке патријаршије (Петковић 1965: 69–73).

Слика 6. Imagio pietatis Мостаћи Слика 7. Свети Димитрије Аранђелово
(ауторске фотографије)
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Олтарски простор резерви-
сан је за сцене Поклоњења архије-
реја Христу агнецу са Богородицом 
Орантом и Богородицом широм од 
небеса у апсидалној конхи. На сје-
верном зиду неизоставно се при-
казује сцена Визија светог Петра 
Александријског, а у овом простору 
су приказивани и свети архијереји, 
као и сцена Imagio pietatis. Сцену 
Поклоњења архијереја Христу аг-
нецу понекад је замјењивала сцена 
Причешћа апостола. Такав случај 
забиљежен је у Завали.11 Измјеште-
ност ове сцене у ђаконикон завал-
ске цркве посљедица је недостатка 
простора у апсиди. У врху источ-
ног зида најчешће је приказивана 
сцена Силаска Светог духа на апос-
толе, а испод сцена Благовијести.

Постојала су и нека одступања у репертоару цркава у Херцеговини гдје 
се, за разлику од других области Пећке патријаршије, нису приказивали бал-
кански пустиножитељи, јер није постојала тежња за истицањем монашких 
узора, већ за представљањем и прослављањем ратника, врача, скоропомоћ-
ника (Петковић 1965: 69). Лик Георгија Новог Кратовца није уврштаван у 
програм херцеговачких цркава, а и ликови светих жена су се приказивали у 
малом броју. Присуство светих жена забиљежено је у цркви у Мостаћима, 
гдје су уврштене три светитељке: првомученица Текла, света Јевросинија 
(овдје сигнирана у народном облику имена – Јевросима) и света Петка12. 

Ктиторски портрети су сликани у готово свим већим храмовима 
послије обнове Пећке патријаршије, док у мањим сеоским црквама ови 
портрети изостају. На простору источне Херцеговине у XVI и XVII вијеку 
ктиторски портрети забиљежени су у цркви Светог Николе у Тријебњу и у 
цркви Благовјештења у манастиру Житомислићу (Петковић 1965: 89). Од-
лучујућу ријеч при избору програма и иконогрфских рјешења имали су сли-
кари и наручиоци (Петковић 1965: 66). Утицај ктитора огледа се, на при-
мјер, у чињеници да је у програм манастирских цркава, на подручју Епархије  

11 Закључак је изведен на основу запажања аутора текста приликом теренских истра-
живања.

12 Закључак је изведен на основу запажања аутора текста приликом теренских истра-
живања.

Слика 8. Света Петка, Мостаћи
(ауторска фотографија)
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захумске, као и другдје на подручју Пећке патријаршије, уврштен већи број 
светих монаха, док међу ликовима светитеља у најнижој зони сликарства у 
парохијским црквама бројем доминирају свети мученици, међу њима посеб-
но ратници и скоропомоћници. Утицај сликара на програм и иконографска 
рјешења огледа се у смишљеном избору и размјештању појединачних ликова 
и композиција, као и у одабиру одређених иконографских рјешења. Цјело-
купна тематика у сеоским црквама је прилагођена литургијским, али и пот-
ребама и схватањима вјерника и наручилаца.

У живопису на простору источне Херцеговине у XVI и XVII вијеку превла-
давају тамнији, „критски“ инкарнати, умјерено наглашени покрети, гестику-
лација, на лицима се запажа туга или радост, склоност ка украшавању одјеће, 
колорит заснован на црвеној, плавој, зеленој, окер, кестењастој, уз присуство 
љубичастих, сивих и наранџастих тонова, тамне сјенке постигнуте тамноплавим 
или кестењастим тоновима, ријетко црним, док се освјетљења граде окер или 
бијелим тоновима. У позадини су складна архитектура или скромнији пејзаж13.

На простору Епархије херцеговачке запажају се различити стилски ути-
цаји у живопису из XVI и XVII вијека. На основу малог фрагмента из Тврдо-
ша не може се одредити стил живописа који је постојао у овој цркви. Међу-
тим, прилично обиман живопис у Завали и Добрићеву открива теолошки 
образованог умјетника, спретног у компоновању сцена, доброг цртача и ко-
лористу – Георгија Митрофановића. Мање образован умјетник, Василије из 
Мостаћа, свој стил гради на примјерима из Добрићева, Завале и Аранђелова, 
али на његов рад утичу и илустрације штампаних графика из Празничног ми-
неја Божидара Вуковића. Живопис у Аранђелову стилски се креће од малих, 
непропорционалних фигура до великих, витких појединачних фигура. Еле-
гантни ставови фигура, углавном складних пропорција, добар цртеж и сјен-
ке постигнуте црном бојом са минимумом нијансирања, стилски раздвајају 
тријебањски живопис од осталог сачуваног живописа у Епархији херцегова-
чкој. Сликарски израз неколицине умјетника који су стварали на простору 
источне Херцеговине креће се од здепастих, непропорционалних, до фигура 
издужених димензија, од сиромашног до валерски обогаћеног колорита, од 
невјештог до прецизног цртежа, од сиромашних, непропорционалних, до 
складно уклопљених сцена, од графичке до фине обраде инкарната. 

Све наведено упућује да се програм и распоред у мањим херцеговач-
ким црквама ослањао на програм и распоред какав је био заступљен у мањим 
црквама на подручју Пећке патријаршије. Забиљежена су и одређена про-
грамска одступања, као и стилска разноликост, али све то не нарушава конц-
епт какав је био уобличен и устаљен у живопису на подручју Патријаршије.

13 Анализом живописа током теренског истраживања и касније, путем фотографске до-
кументације, аутор текста је извео дате закључке.
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Nina M. LOJOVIĆ MILINIĆ

THE THEME FIELD AND ARRANGEMENT OF WALL-PAINTING  
IN THE AREA OF PATRIARCHATE OF PEĆ AND THE INFLUENCE  

ON THE WALL-PAINTING IN EAST HERZEGOVINA IN THE  
16TH AND 17TH CENTURY

Summary 

The Serbian wall painting in the churches of bigger dimensions in the area of Patriarchate 
of Peć in the 16th and 17th century was very abundant and various, primarily relying on the 
iconographic solutions from the 13th and 14th century, while in the village churches of smaller 
dimensions it was rather modest. Mostly, the ordering parties but the very painters as well, are 
the ones who are responsible for keeping a suchlike tradition. A great number of painters, mostly 
the ones who did the wall painting of churches of smaller dimensions, were not theologically 
educated, and that actually influenced the iconography, or to be more precise the wall painting 
in general. At the end of the 16th century, the Greek masters arrived in the area of Patriarchate 
of Peć, and at the beginning of the 17th century they almost completely did the wall-painting 
in huge monastery churches bringing theme and style novelties and creating style unevenness 
that way. The wall painting in the area in East Herzegovina relied on the arrangement, thematic 
and iconographic patterns which were set after the renewal of the Patriarchate of Peć in 1557. 
The preserved frescoes from the first decades after the renewal, offer many pieces of informa-
tion and data in terms of thematic and iconographic rarity and singularities. Insufficient offer 
and arrangement of compositions and images correspond to the general concept of the com-
mon solutions which were represented in the churches of smaller dimensions in the area of the 
renewed Patriarchate of Peć, and even in its wider area during the 16th and 17th century. There 
were some deviations and variances in the repertoire of churches in Herzegovina where the pres-
entation of the hermits from the Balkan wasn’t recorded, the image of Georgije New Kratovac 
wasn’t enlisted into the programme while the images of holy saint women were presented in a 
small number, and the portraits of the donors were recorded sporadically. Holy warriors, holy 
servants, martyrs and monks were most frequently presented. The entire theme field in the vil-
lage churches was adapted both to the liturgical needs and the needs and understandings of 
the believers and ordering parties. By means of the analysis of the church painting in the area 
of Patriarchate of Peć, the unity in the programme and iconography, which was enabled by the 
unitary church organization, has been stipulated.

Key words: Patriarchate of Peć, wall painting, programme, theme field, iconography, East 
Herzegovina, influences, deviations and variances.
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