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Исто ри ја ико но ста са у сред њем бро ду цр кве у Де ча ни-
ма мо же се по де ли ти на два пе ри о да. Ико не Хри ста, 
Бо го ро ди це, Јо ва на Пре те че и све тог Ни ко ле на пр во-
бит ној ол тар ској пре гра ди, на сли ка не око 1343. го ди не, 
би ле су у ве зи с мо шти ма кра ља Сте фа на Де чан ског 
и са зид ним сли ка ма у пре дол тар ском про сто ру цр кве. 
Укла ња ње тих ико на кра јем XVI ве ка и њи хо ва за ме на 
но вим об ја шња ва ју се сна же њем кул та све тог Сте фа-
на Де чан ског. Пре ко кра ље вог пор тре та на фре сци из 
XIV ве ка по ста вље на је 1577. ико на све тог Сте фа на, а 
до 1593/1594. на ико но стасу су на сли ка не но ве пре сто-
не ико не Хри ста и Бо го ро ди це, про ши ре ни Де и зис, ко-
ји је сме штен из над њих, и ве ли ки крст, по ста вљен на 
врх. Пре сто не ико не на сли као је зо граф Лон гин, а крст 
се при пи су је Ан дре ји, сли ка ру по зна том по фре ска ма из 
сед ме и осме де це ни је XVI ве ка. 
Кључ не ре чи: ма на стир Де ча ни, ико но стас, све ти Сте-
фан Де чан ски, XIV век, XVI век

The history of the iconostasis in the central nave of the 
church in Dečani can be divided into two periods. The icons 
of Christ, the Mother of God, John the Baptist and St. Nich-
olas on the original altar screen, painted around 1343, were 
related to the relics of King Stefan Dečanski and with the 
wall painting in the church space in front of the altar. The 
removal of those icons at the end of the sixteenth century 
and their replacement with new ones explains the strength-
ening cult of St. Stefan Dečanski. In 1577 an icon of St. 
Stephen was placed over the king’s portrait depicted in the 
fourteenth century fresco painting, and by 1593/1594, the 
new despotic icons of Christ and the Virgin were painted for 
the iconostasis, then an expanded Deesis that was placed 
above them, with a large cross fixed on the top. The central 
icons were painted by the painter Longin, and the cross is 
attributed to Andreja, a painter known for his frescoes from 
the seventh and eighth decade of the seventeenth century.
Key words: monastery of Dečani, iconostasis, St. Stefan 
Dečanski, fourteenth century, sixteenth century

Ма да је о де чан ском ико но ста су до ста пи са но, 
углав ном у до ма ћој исто ри о гра фи ји, он и да ље по бу ђу је 
па жњу ис тра жи ва ча сред њо ве ков не умет но сти. Тај ико-
но стас, је дан од нај ра ни јих при ме ра ол тар ских пре гра да 
са са чу ва ним пр во бит ним пре сто ним ико на ма у ин тер-
ко лум ни ја ма, из ме њен је кра јем XVI ве ка та ко што су 
ис пред ње га по ста вље не но ве ико не, с пот пу но дру га чи-
јим ико но граф ским про гра мом. Пре дол тар ски про стор 
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де чан ске цр кве, ме ђу тим, иако је са чу ван у пр во бит ном 
ви ду, из у чен је у не што ма њој ме ри. Сто га смо на ше ис-
тра жи ва ње ико но ста са про ши ри ли и на тај про стор, као 
и на про ме не ко је су они с вре ме ном до жи ве ли.

Ико но стас из XIV ве ка

Ка ме на ол тар ска пре гра да у Де ча ни ма би ла је део 
оп ште гра ди тељ ске за ми сли цр кве и ње ног уну тра шњег 
укра са — из ве де на је из ме ђу 1327. и 1335. го ди не. Ње на 
ла ка, про зрач на и на ге о ме три ји за сно ва на кон струк ци-
ја са сто ји се од про фи ли са ног по сто ља, че ти ри па ра пет-
не пло че по ста вље не око сре ди шњег про ла за и, из ме ђу 
њих, шест сту би ћа са исто то ли ко ко ло не та на чи је ка-
пи те ле на ле же ар хи трав на гре да. Ве о ма слич не ка ме не 
пре гра де по сто ја ле су или још по сто је и ис пред про те зи-
са и се вер ног па ра кли са, по све ће ног све том Ди ми три ју, 
с тим што су оне не што ма ње и уже, са ста вље не са мо од 
два па ра пе та и две ко ло не те са ар хи тра вом.1

Све те пре гра де при па да ју ол тар ском де лу цр кве 
јер се на ла зе на ње го вом плоч ни ку, два де се так цен ти ме-
та ра из диг ну том у од но су на под на о са. За раз ли ку од 
пре гра да ис пред про те зи са и ју жног па ра кли са, ко је су 
по ста вље не уз иви це плоч ни ка, ико но стас у сред њем де-
лу цр кве по ме рен је пре ма ду би ни ол та ра и сме штен из-
ме ђу два пи ла стра ис точ ног па ра зи да них сту ба ца та ко 
да је ис пред ње га обра зо ван пли так пре дол тар ски про-
стор, ду бок из ме ђу 106 и 109 сm. Ико но стас се сво јим 
скло пом и из гле дом на до ве зу је на слич не ол тар ске пре-
гра де у ви зан тиј ским цр ква ма, док се од ста ри јих срп-
ских при ме ра раз ли ку је сло же ни јом струк ту ром, ве ћим 
бро јем ко ло не та и кра ћим ин тер ко лум ни ја ма, као и из о-

* Рад је на стао у окви ру ис тра жи ва ња на про јек ту Срп ска сред-
њо ве ков на умет ност и њен европ ски кон текст (бр. 177036), фи нан-
си ра ном сред стви ма Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је

** bto dic@f.bg.ac.rs
1 В. Р. Пет ко вић, Ђ. Бо шко вић, Ма на стир Де ча ни I, Бео град 

1941, 98–100, т. XI II, LXVII; Б. То дић, М. Ча нак-Ме дић, Ма на стир 
Де ча ни, Бео град 2005, 225–226, сл. 126, XLII–XLI II; М. Ча нак-Ме дић, 
Ма на стир Де ча ни. Са бор на цр ква — ар хи тек ту ра, Бео град 2007, 
68–69, сл. 79, 190–193. Пред мет на шег члан ка је сте са мо ико но стас у 
глав ном бро ду де чан ске цр кве, а не и ол тар ске пре гра де у боч ним па-
ра кли си ма, у ко ји ма су ка сни је, го ди не 1813. и 1818, по диг ну ти но ви 
ви со ки ико но ста си са ико на ма.
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ста вља њем боч них про ски ни та ра, ко ји су у ра ни јим хра-
мо ви ма обич но гра ђе ни у ка ме ну или шту ку.

Де чан ска ол тар ска пре гра да ни је би ла из ве де на с 
на ме ром да се у ње не ин тер ко лум ни је по ста ве ико не јер 
ни на ко ло не та ма ни на гор њим иви ца ма па ра пе та не ма 
жле бо ва у ко је су оне мо гле да бу ду умет ну те, ни ти је 
био пред ви ђен не ки дру ги на чин ве зи ва ња ико на за ко-
ло не те. На бо ље из у че ним ста ри јим ка ме ним ико но ста-
си ма у Град цу (око 1276) и Ари љу (око 1290) за па же на 
је иста по ја ва;2 ико на ни је би ло ни на ол тар ској пре гра-
ди у Со по ћа ни ма (око 1270),3 а су де ћи по фре ска ма око 
ико но ста са, ни на оним у дру гим срп ским цр ква ма XI II 
ве ка.4 На њи ма, као и у нај ве ћем бро ју ви зан тиј ских цр-
ка ва, ин тер ко лум ни је су би ле за сти ра не за ве са ма.5 Та ко 
је нај ве ро ват ни је би ло у по чет ку и на де чан ском ико но-
ста су, али су на ње му за ве се из ме ђу ко ло не та убр зо за ме-
ње не ико на ма (сл. 1).

Кључ ни раз лог за ту про ме ну би ло је пре но ше ње 
мо шти ју де чан ског кти то ра кра ља Сте фа на Уро ша Тре-
ћег (Де чан ског) у пре дол тар ски про стор 1343. го ди не.6 
До бро је, на и ме, по зна то да је краљ Сте фан зба чен с пре-
сто ла и усмр ћен 1331, док му је те ло би ло са хра ње но у 
при пре мљен гроб у Де ча ни ма тек по за вр шет ку цр кве 
1334. или 1335. го ди не. Не пу ну де це ни ју ка сни је по ја-
ви ли су се пр ви зна ци Сте фа но вог све ти тељ ства. Це ле 
и ми о ми ри сне кра ље ве мо шти из ва ђе не су из гро ба у за-
пад ном де лу на о са цр кве 1343, пре не те у укра шен др ве-
ни ки вот (сл. 2) и по ло же не пред ол тар ску пре гра ду. По-
што је та да у то ку би ло жи во пи са ње де чан ског хра ма,7 
пру жи ла се при ли ка да на зи ду из над Сте фа но вог ки во та 
бу де на сли кан и ње гов пор трет (сл. 3). Тај до га ђај, ва жан 
за де чан ску сре ди ну, али не са мо за њу, имао је и дру-
ге по сле ди це у де чан ском сли кар ству, по себ но у из гле-
ду не ко ли ко кра ље вих пор тре та и нат пи си ма на њи ма, 
као и у кти тор ским нат пи си ма у цр кви. Нај у оч љи ви је се, 
ме ђу тим, од ра зио око „но вог гро ба“ кра ља Сте фа на, на 
ико но ста су и фре ска ма око ње га. Све то омо гу ћа ва пра-
ће ње мно гих по је ди но сти по чет не ета пе све ти тељ ског 
про сла вља ња кра ља Сте фа на, али и уоча ва ње из ве сних 
про тив реч но сти у њој.8 Ако су отва ра ње гро ба, на ла же-
ње це лих и бла го у ха них кра ље вих мо шти ју, њи хо во пре-

но ше ње у ки вот и по ста вља ње пред ол тар, па и сли ка ње 
пор тре та из над ки во та, пред ста вља ли стан дард не ха ги о-
ло шке то по се, од оног што је би ло уоби ча је но упа дљи во 
је од сту пао сми сао по ме ну тог кра ље вог пор тре та. Сте-
фан је обе ле жен као „све ти краљ Бо гом про све ће ни Сте-
фан Урош Тре ћи, кти тор овог све тог хра ма“, и при ка зан 
ка ко при но си де чан ску цр кву Хри сту у сво је име и у име 
си на Сте фа на Ду ша на, но вог кра ља; у на став ку нат пи са 
ис пи са ног по ред сли ке он се са стра хом обра ћа Го спо ду: 
„Гле дам на про па дљи во те ло, сто је ћи над гро бом сво-
јим, и бо јим се Тво га су да. Те би при па дам, Све др жи те-
љу, по ми луј ме у дан суд њи.“9 То ни су ре чи ко је би смо 
оче ки ва ли од јед ног све ти те ља. Кад се то ме до да не до-
след ност у ис пи си ва њу све ти тељ ске озна ке на Сте фа но-
вим де чан ским пор тре ти ма на ста лим 1343. и по сле те 
го ди не, за тим то што се у кти тор ским нат пи си ма ис ти че 
да је де чан ска цр ква по диг ну та и осли ка на ра ди по мо ћи 
кра љу Сте фа ну и за ње гов спо мен и што му се, нај зад, 
за зи ва веч на па мет — све то по твр ђу је да је 1343. го ди-
не за по че ло пре ла зно раз до бље у раз во ју кул та Сте фа на 
Де чан ског, ка ко га је тач но на зва ла Да ни ца По по вић.10

Та квом ста ту су кра ља Сте фа на — на ко ме су се по-
ја ви ли пр ви зна ци све то сти, али још не до вољ ни да га 
увр сте ме ђу све ти те ље ко ји пред сто је пред Бо гом — би ло 
је под ре ђе но уре ђе ње ње го вог но вог гро ба у пре дол тар-
ском про сто ру Де ча на. Мо шти су му би ле у др ве ном ки-
во ту, укра ше ном, обо је ном и по зла ће ном, што је сво јим 
из гле дом до ча ра вао сли ку рај ског на се ља и бла жен ство 
оно га ко ји у ње му по чи ва.11 Ки вот се на ла зио ис пред се-

2 М. Ча нак-Ме дић, Све ти Ахи ли је у Ари љу. Исто ри ја, ар хи-
тек ту ра и про стор ни склоп ма на сти ра, Бео град 2002, 232–237; О. 
Кан дић, Гра дац. Исто ри ја и ар хи тек ту ра ма на сти ра, Бео град 2005, 
144–149.

3 В. Ко раћ, Ол тар ска пре гра да у Со по ћа ни ма, Зо граф 5 (1974) 
23–29; О. Кан дић, Д. То до ро вић, Ар хи тек тон ски укра си со по ћан ске 
цр кве. Про зо ри и ол тар ска пре гра да, in: На тра го ви ма Во ји сла ва Ј. 
Ђу ри ћа, ed. Д. Ме да ко вић, Ц. Гро зда нов, Бео град 2011, 93–97.

4 Г. Ба бић, О жи во пи са ном укра су ол тар ских пре гра да, 
ЗЛУМС 11 (1975) 21–26.

5 T. F. Mat hews, The early chur ches of Con stan ti no ple. Ar chi tec-
tu re and li turgy, Lon don 1971, 171; idem, “Pri va te” li turgy in Byzan ti ne 
ar chi tec tu re. To ward a re-ap pra i sal, CA 30 (1982) 125–138; И. А. Ша ли-
на, «Свя тая Свя тых» и ви зан ти й ская ал тар ная пре гра да, in: Ико но-
стас. Про ис хо жде ние — раз ви тие — сим во ли ка, ed. A. M. Ли дов, Мо-
сква 2000, 52–71. Cf. и на шу нап. 20, где су на ве де ни ра до ви у ко ји ма 
се рас пра вља и о упо тре би за ве са на ол тар ским пре гра да ма. 

6 По ве за ност но вог ме ста Сте фа но вих мо шти ју и ње го вог пор-
тре та са ико на ма на ол тар ској пре гра ди уочи ли су Г. Ба бић (О жи во-
пи са ном укра су, 34–35), Д. По по вић (Срп ски вла дар ски гроб у сред-
њем ве ку, Бео град 1992, 111–112, 185) и S. Ćur čić, Proskyne ta ria icons, 
Sa ints’ tombs, and the de ve lop ment of the ico no sta sis, in: Ико но стас. 
Про ис хо жде ние — раз ви тие — сим во ли ка, 136), а по дроб ни је су ту 
по ве за ност ис пи та ли Б. То дић, М. Ча нак-Ме дић, Ма на стир Де ча ни, 
32–35, 62–63, и Д. По по вић, Под окри љем све то сти. Култ све тих 
вла да ра и ре ли кви ја у сред њо ве ков ној Ср би ји, Бео град 2006, 158. 

7 Вре ме жи во пи са ња ве ли ке де чан ске цр кве и по је ди них ње них 
де ло ва раз ја снио је Г. Су бо тић, При лог хро но ло ги ји де чан ског зид ног 
сли кар ства, ЗР ВИ 20 (1981) 111–135.

8 По по вић, Под окри љем све то сти, 150–162.
9 О овом пор тре ту v. С. Ра дој чић, Пор тре ти срп ских вла да-

ра у сред њем ве ку, Ско пље 1934, 46; Ба бић, О жи во пи са ном укра су, 
34–35; И. М. Ђор ђе вић, Пред ста ва Сте фа на Де чан ског уз ол тар ску 
пре гра ду у Де ча ни ма, Са оп ште ња 15 (1983) 35–42; По по вић, Срп ски 
вла дар ски гроб, 111–112; eadem, Под окри љем све то сти, 157–158; 
Зид но сли кар ство ма на сти ра Де ча на. Гра ђа и сту ди је, еd. В. Ј. Ђу-
рић, Бео град 1995, 278–280 (Д. Вој во дић); То дић, Ча нак-Ме дић, Ма-
на стир Де ча ни, 34–35, сл. 21.

10 По по вић, Под окри љем све то сти, 150.
11 Ки вот је до да нас са чу ван и до бро је про у чен: М. Ша ко та, Де-

чан ска ри зни ца, Бео град 1984, 286–288, 296–297 (с прет ход ном ли те-
ра ту ром); D. Po po vić, Shri ne of King Ste fan Uroš III De čan ski, in: Byzan-

Сл. 1. Иконостас и кивот светог Стефана Дечанског
Fig. 1. Dečani, iconostasis and coffin for the relics 

of St. Stefan Dečanski
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вер ног де ла ико но ста са, из ме ђу се ве ро и сточ ног ступ ца и 
про ла за на ол тар ској пре гра ди, због че га су ње го ва ле ва 
и зад ња стра на оста ле без ду бо ре зног укра са.12 Сме шта-
ње ки во та на ле ву стра ну пре дол тар ског про сто ра би ло 
би ве о ма нео бич но — јер су ков че зи с мо шти ма све тих, 
ако их ни је би ло ви ше, ис пред ол тар ске пре гра де по пра-
ви лу по ста вља ни зде сна — кад не би смо во ди ли ра чу на 
о тре нут ку у ко јем се то де си ло. По ста вља њем на ле ву 
стра ну на мер но је из бег ну то то да се те ло Де чан ског на-
ђе не по сред но пред Хри сто вом ико ном, ко ја је ре дов но 
сли ка на на ју жној стра ни ико но ста са, јер су Сте фа ну још 
би ли по треб ни све ти мо ли тве ни за ступ ни ци.

Ве ру је мо да је то до ве ло и до за ме не за ве са на ико-
но ста су ико на ма, као и до из ме не пр во бит но за ми шље-
ног про гра ма зид них сли ка у пре дол тар ском про сто ру. 
Гор да на Ба бић, ко ја је па жљи во ис пи та ла сли ка ни украс 
на ступ ци ма око ол тар ске пре гра де у ви зан тиј ским и 
срп ским хра мо ви ма, уста но ви ла је да су на њи ма обич но 
сли ка ни Исус Хри стос, Бо го ро ди ца и по не кад Јо ван Пре-
те ча или све ти тељ ко ме је цр ква би ла по све ће на. Они су 
че сто но си ли епи те те не ких слав них ико на, а те пред ста-
ве би ле су окру же не ре љеф ним или сли ка ним окви ри ма 
и има ле су про ски ни тар ни ка рак тер. У из бо ру све тих и 
у њи хо вој ико но гра фи ји пре вла ђи ва ла је те ма по сре до-
ва ња и ис ку пље ња, и то не са мо кад је Хри стос сли кан 
у окви ру Де и зи са, а Бо го ро ди ца у ти пу За ступ ни це.13 У 
ни зу та квих сли ка у срп ским хра мо ви ма, од Сту де ни це 
и Жи че па на да ље, Де ча ни су пред ста вља ли сво је вр стан 
пре кид: око њи хо вог ико но ста са не ма про ски ни та ра ни-
ти ли ко ва Хри ста и Бо го ро ди це, оба ве зних у ста ри јим 
спо ме ни ци ма, иако је за њих би ло ме ста на че о ним стра-
на ма сту ба ца. Тра ди ци о нал ни ико но ста сни про грам ту 
је по ме рен ју жни је, на зид ђа ко ни ко на, где је на сли кан 
из у зет но ве ли ки Хри стос Пан то кра тор у окви ру сло же-
ног Де и зи са с Хе ти ма си јом,14 док је на се вер ној стра ни 
при ка зан Мер ку ри је у ску пи ни све тих рат ни ка. На тај 

ti um. Fa ith and po wer (1261–1557), ed. H. C. Evans, New York 2004, 
114–115; То дић, Ча нак-Ме дић, Ма на стир Де ча ни, 32–33, 235–236.

12 Та кав по ло жај ки во та опи су је и Гри го ри је Цам блак око 1400. 
го ди не и по ве зу је га са Сте фа но вим пор тре том из над ки во та: Жи тие 
на Сте фан Де чан ски от Гри го рий Цам блак, Со фия 1983, 132.

13 Ба бић, О жи во пи са ном укра су, 14–20; v. и Ch. Wal ter, The 
Ori gins of the Ico no sta sis, Eastern Chur ches Re vi ew 3 (1971) 262–263.

14 Ба бић, О жи во пи са ном укра су, 21–38, по себ но 34–35. Ина че, 
пред ста ве Хри ста, Бо го ро ди це За ступ ни це и Јо ва на Пре те че по ја вљу-
ју се у нај ни жој зо ни фре са ка око ол тар ске пре гра де још у XII ве ку, cf. 
Ба бић, op. cit., 18–19.

Сл. 2. Првобитни кивот за мошти светог Стефана Дечанског, 1343.
Fig. 2. Original coffin for the relics of St. Stefan Dečanski, 1343

Сл. 3. Портрет светог Стефана Дечанског над кивотом 
испред иконостаса, 1343

Fig. 3. Portrait of St. Stefan Dečanski above the coffi n, 
next to the iconostasis, 1343
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на чин „осло бо ђен“ је пре дол тар ски про стор и сав је под-
ре ђен Сте фа ну Де чан ском и ње го вим мо шти ма. Тач но 
из над њих на сли кан је по ме ну ти Сте фа нов пор трет, а на 
ју жном ступ цу, пре ко пу та, при ка за ни су све ти Ни ко ла 
и све ти Сте фан Пр во му че ник.15 Из бор тих све тих ни је 
нео че ки ван. Вр ло је до бро по зна то из у зет но по што ва ње 
ко је је краљ Сте фан Де чан ски ука зи вао све том Ни ко ли 
то ком сво је де се то го ди шње вла да ви не: из да вао је по ве-
ље ма на сти ри ма по све ће ним све том Ни ко ли, об на вљао 
је њи хо ве хра мо ве, у Де ча ни ма му је по све тио је дан 
па ра клис и об да рио је Ни ко ли но све ти ли ште у Ба ри ју. 
Краљ је у дру гој и тре ћој вра њин ској по ве љи за хва љи вао 
све том Ни ко ли што му је на чу де сан на чин вра ћен вид, а 
што ће ка сни је с мно го по је ди но сти ис при ча ти Гри го ри-
је Цам блак у кра ље вом све тач ком жи ти ју. Све ти Ни ко ла 
не ко ли ко је пу та на сли кан у де чан ској цр кви, два пу та 
не сум њи во као Сте фа нов мо ли тве ни за ступ ник.16 С дру-
ге стра не, Сте фан Пр во му че ник био је кра љев име њак, 
као и за штит ник др жа ве, због че га је у срп ским хра мо-
ви ма не у по ре ди во че шће од све тог Ни ко ле при ка зи ван у 
бли зи ни ол тар ске пре гра де.

Сли ке Сте фа на Де чан ског над ње го вим ки во том 
и све тог Ни ко ле и Сте фа на Пр во му че ни ка до Де и зи са 
има ле су ес ха то ло шко зна че ње и би ле су ме ђу соб но по-
ве за не. Срп ском кра љу и де чан ском кти то ру, ко ји је са 
стреп њом оче ки вао Хри стов стра шни суд, би ли су и да-
ље по треб ни све ти по кро ви те љи и за ступ ни ци. Не по зна-
ти ини ци ја тор пре но са Сте фа но вих мо шти ју пред ол тар и 
са ста вљач сли ка ног про гра ма у цр кви — ако то ни је би ло 
исто ли це — од лу чи ли су да ин тер ко лум ни је ико но ста са 
ис пу не ико на ма и под ре де их по сре до ва њу све тих у ко-
рист кра ља Сте фа на.17 При то ме је до шло до де ли мич ног 
по на вља ња те ма с фре са ка ју жно од ол тар ске пре гра де, 
али то не пред ста вља ни ка кав из у зе так у сред њо ве ков ној 
умет но сти. Из бор и рас по ред ико на би ли су при ла го ђе ни 
по ло жа ју ки во та с мо шти ма Де чан ског. У две сред ње ин-
тер ко лум ни је по ста вље не су ико не Бо го ро ди це Еле у се и 
Хри ста Пан то кра то ра, а до Хри ста је ста вље на ико на Јо-
ва на Пре те че, па је та ко до би је на струк ту ра раш чла ње ног 
Де и зи са. У срп ским цр ква ма у ко ји ма ни је би ло пре сто-
них ико на све ти Јо ван по не кад је укљу чи ван у та кав Де и-
зис и при то ме је увек сли кан на ју жном ступ цу или на ис-
точ ном, од но сно ју жном зи ду: у Со по ћа ни ма (1272–1276), 
Ари љу (1296), Гра ча ни ци (1320–1321), Све том Ди ми три-
ју (1322–1324, пре сли ка но у XVII ве ку) и Бо го ро ди чи ној 
цр кви у Пе ћи (око 1335) или у Ка ра ну (1332–1337). Ико на 
Јо ва на Пре те че ни је пре Де ча на по ста вља на на са му ол-
тар ску пре гра ду. Ов де је та квом Де и зи су при до да та ико-
на све тог Ни ко ле, сме ште на у крај њу се вер ну ин тер ко-
лум ни ју, до ико не Бо го ро ди це с Хри стом. Ни Ни ко ли на 
ико на ни ка да се ра ни је ни је на ла зи ла на ви зан тиј ским и 
срп ским ико но ста си ма,18 што упу ћу је на то да је у Де ча-
ни ма по ста вље на због ки во та с мо шти ма кра ља Сте фа-
на. Ки вот се на ла зио тач но ис под ико на све тог Ни ко ле и 
Бо го ро ди це — Ни ко ла је био до ка за ни Сте фа нов по моћ-
ник и мо ли тве ни по сред ник пред Хри стом, као што је и 
Бо го ро ди ца увек би ла по у здан за ступ ник, без об зи ра на 
ико но граф ски вид. Због то га смо и прет по ста ви ли да је 
ки вот на мер но по ста вљен на се вер ну стра ну пре дол тар-
ског про сто ра, јер су се са мо у тај део пре гра де мо гле 
сме сти ти ико не Сте фа но вих за штит ни ка без на ру ша ва-
ња њи хо вог де и зи сног рас по ре да. Да та кав ред ико на на 
ико но ста су ни је био слу ча јан, до каз је исто ве тан рас по-
ред ли ко ва Хри ста, Бо го ро ди це, Јо ва на Пре те че и све тог 

Ни ко ле на фре ска ма по ред пр во бит ног гро ба кра ља Сте-
фа на у за пад ном де лу на о са де чан ске цр кве.19

Ко ли ко је по ја ва ико на на де чан ској ол тар ској 
пре гра ди би ла осо бе на, а ко ли ко је ду го ва ла тра ди ци-
ји, мо гао би по ка за ти кра так осврт на пре сто не ико не 
у ин тер ко лум ни ја ма ви зан тиј ског и срп ског ико но ста-
са. Ми шље ња исто ри ча ра умет но сти о то ме ка да су се 
пре сто не ико не по ја ви ле на ол тар ској пре гра ди оштро се 
ра зи ла зе.20 Ако оста ви мо по стра ни раз ли чи то ту ма че не 
по дат ке из ма на стир ских ти пи ка, ин вен та ра и дру гих пи-
са них из во ра и окре не мо се са чу ва ним ико но ста си ма и 
ико на ма, мо же мо са знат ном си гур но шћу за кљу чи ти да 
су се пре сто не ико не на ви зан тиј ским ол тар ским пре гра-
да ма по ја ви ле тек у ка сно ком нин ској умет но сти или у 
умет но сти XI II сто ле ћа.21

15 Ба бић, О жи во пи са ном укра су, 34–35, цр теж 11; По по вић, 
Срп ски вла дар ски гроб, 111–112; То дић, Ча нак-Ме дић, Ма на стир Де-
ча ни, 419, сл. 15, 52, 159.

16 То дић, Ча нак-Ме дић, Ма на стир Де ча ни, 25–26, 37, 40, 419 и 
дру где, с ли те ра ту ром. 

17 О ико на ма на де чан ском ико но ста су v. Л. Мир ко вић, Цр кве не 
ста ри не из Де ча на, Пе ћи, Це ти ња и Пра скви це, Го ди шњак Му зе ја 
ју жне Ср би је 1 (1937) 97–100; idem, Ико не ма на сти ра Де ча на, Ста-
ри не Ко со ва и Ме то хи је 2–3 (1963) 11–16; М. Ћо ро вић-Љу бин ко вић, 
Две де чан ске ико не Бо го ро ди це Уми ље ни ја, Ста ри нар 3–4 (1951–1953) 
83–87; С. Ра дој чић, Срп ске ико не од XII ве ка до 1459, Бео град 1960, 
13–14; V. J. Dju rić, Icônes de Yougo sla vie, Bel gra de 1961, 36–39, 102–
104; A. Gra bar, Les ima ges de la Vi er ge de Ten dres se. Type ico no grap hi-
que et thème (à pro pos de de ux icônes à De ča ni), Зо граф 6 (1975) 25–30; 
Ба бић, О жи во пи са ном укра су, 34–35; Ша ко та, Де чан ска ри зни ца, 
88–89,103–105 (са оста лом прет ход ном ли те ра ту ром); То дић, Ча нак-
Ме дић, Ма на стир Де ча ни, 62–63. 

18 Све ти Ни ко ла са мо је по не кад сли кан до ол тар ске пре гра де, 
ис кљу чи во као па трон хра ма, cf. Ба бић, О жи во пи са ном укра су, 20, 
23, 35, 37–38.

19 О слич но сти и ве зи тих фре са ка са ико на ма на ико но ста су v. 
По по вић, Срп ски вла дар ски гроб, 110, 183, 185; То дић, Ча нак-Ме дић, 
Ма на стир Де ча ни, 416–419, сл. 338–339, 341–342.

20 Г. Ба бић (О жи во пи са ном укра су, 13) и М. Хад зи да кис 
(L’évo lu tion de l’icône aux 11e–13e siè cles et la tran sfor ma tion du tem-
plon, in: Ac tes du XVe con grès in ter na ti o nal d’étu des byzan ti nes. I. Art et 
archéolo gie, Athènes 1979, 339–343, 356–362) до ка зи ва ли су да су се 
пре сто не ико не по ја ви ле у ин тер ко лум ни ја ма ол тар ске пре гра де још у 
XI ве ку; за XII век за ла жу се К. Вал тер [A new lo ok at the Byzan ti ne san-
ctu ary bar ri er, REB 5 (1993) 212–214] и П. Л. Во ко то пу лос (Fun zi o ni e 
ti po lo gia del le ico ne, in: Il vi ag gio dell’ico na dal le ori gi ni al la ca du ta di 
Bi san zio, ed. T. Vel mans, Mi la no 2002, 138); XII или XI II век као вре ме 
по ја ве тих ико на пред ло жи ла је Т. Вел манс (Rayon ne ment de l’icône 
au XI Ie et au début du XI I Ie si èc le, in: Ac tes du XVe con grès in ter na ti o nal 
d’étu des byzan ti nes. I. Art et archéolo gie, 402–405), док су В. Н. Ла за рев 
[Tro is frag ments d’épistyles pe in tes et le tem plon byzan tin, Δελτίον  4 
(1966) 134–140] и А. Еп штајн [The mid dle Byzan ti ne san ctu ary bar ri er. 
Tem plon or ico no sta sis?, Jo ur nal of the Bri tish Archаeological As so ci a tion 
134 (1981) 1–27, по себ но 23–27] за кљу чи ли да су се ико не у ни жем 
ре ду ико но ста са по ја ви ле тек у XIV ве ку. И кад је реч о ико но ста си ма 
у Ср би ји, одав но по сто ји ми шље ње да су се пре сто не ико не на њи ма 
по ја ви ле по чет ком XIV ве ка: С. Ра дој чић, Ста ри не Цр кве ног му зе ја у 
Ско пљу, Ско пље 1941, 43; М. Ћо ро вић-Љу бин ко вић, Сред њо ве ков ни 
ду бо рез у ис точ ним обла сти ма Ју го сла ви је, Бео град 1965, 14.

21 Ов де не узи ма мо у об зир при ме ре с пе ри фе ри је пра во слав-
ног све та или из про вин циј ских спо ме ни ка на ко ји ма се по ја вљу ју 
не ти пич не те ме ви зан тиј ског ико но ста са, cf. A. Xyngo po u los, Fre-
squ es de style mo na sti que en Grè ce, in: Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς 
Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, A´, Αθήνα 1955, 510–516; Ν. Β. Δρανδάκης 
, Έρευνα στη Μάνη, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 
(1978) 143, 155; Ν. Β. Δρανδάκης , Σ. Καλοπ ίση, Μ. Παναγιωτίδη, Έρευ-
να στη Μάνη, Πρακτικά ΑΑΕ (1979) 187; Ν. Β. Δρανδάκης, Μ. Πανα-
γιωτίδη, Έρευνα στην Επίδαυρο Λιμηρά, Πρακτικά ΑΑΕ (1982) 68, 421, 
427; C. Jo li vet-Lévy, Les égli ses byzan ti nes de Cap pa do ce. Le pro gram me 
ico no grap hi que de l’ab si de et de ses abords, Pa ris 1991, 82, 146, 249, 262; 
T. Vel mans, A. Al pa go No vel lo, Mi ro ir de l’in vi si ble. Pe in tu res mu ra les et 
ar chi tec tu re de la Géor gie (VIe–XVe s.), Pa ris 1996, 38, 139, 142. 
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Тодић Б.: Иконостас у Дечанима – првобитни сликани програм и његове позније измене
Нај ра ни ји на ма по знат при мер та квих ико на на ла-

зи се на зи да ном ико но ста су цр кве Еван ге ли стри је у Је-
ра ки ју, чи је се фре ске да ту ју у крај XII ве ка,22 ма да би 
мо гле би ти и из пр вих де це ни ја на ред ног сто ле ћа. На ње-
му су на сли ка ни са мо до по ја сни Хри стос Пан то кра тор и 
Бо го ро ди ца у ти пу Оди ги три је. За две по зна те хи лан дар-
ске ико не из ше зде се тих го ди на XI II ве ка — Хри ста Пан-
то кра то ра (ко ји је озна чен као Спа си тељ) и Бо го ро ди цу 
Оди ги три ју — осно ва но се прет по ста вља да су се на ла зи-
ле на ол тар ској пре гра ди ста рог хи лан дар ског ка то ли ко-
на јер су де ло истог сли ка ра и не ка да су ве ро ват но би ле 
истих ди мен зи ја.23 У исто вре ме или са мо ма ло ка сни-
је на ста ле су и ико не Бо го ро ди це Оди ги три је и Хри ста 
Пан то кра то ра у Ва то пе ду, за ко је се ве ру је да су би ле 
на ико но ста су не ког па ра кли са у ма на сти ру.24 О пре сто-
ним ико на ма на ико но ста су Ми лу ти но вог ка то ли ко на 
ма на сти ра Хи лан да ра (око 1320) мо же мо да го во ри мо с 
нај ви ше по уз да ња по што су са чу ва не и ка ме на ол тар ска 
пре гра да и ико не. Ди мен зи је две ју ин тер ко лум ни ја пот-
пу но се по кла па ју с ди мен зи ја ма ико на Хри ста Пан то-
кра то ра и Бо го ро ди це Оди ги три је, ко ја је озна че на као 
Еле у са. Обе су с до по ја сним ли ко ви ма, а на сли као их је 
исти умет ник, због че га су их ис тра жи ва чи и по ве за ли са 
ико но ста сом.25

Ка да је реч о цр ква ма кра ља Ми лу ти на, са чу ван је 
и зи да ни ико но стас у Ста ром На го ри чи ну, на коjем су 
1316/1317. го ди не на сли ка не до по ја сне пред ста ве Бо го-
ро ди це с Хри стом и све тог Ге ор ги ја, па тро на хра ма.26 У 
че твр тој де це ни ји XIV ве ка на стао је зи да ни ико но стас у 
још јед ној срп ској цр кви — у Ка ра ну код Ужи ца. На ње-
го вој че о ној стра ни на сли ка на је са мо ико на Бо го ро ди це 
Тро је ру чи це.27 До бро је прет по ста вље но да су и охрид-
ске ико не Хри ста Пан то кра то ра и Бо го ро ди це Пси хо со-
стри је, на ста ле ма ло пре сре ди не XIV ве ка, би ле пре-
сто не — мо жда су се на ла зи ле на ол тар ској пре гра ди у 
цр кви Све те Со фи је — јер има ју ско ро јед на ке ди мен зи је 
и ве ро ват но су рад истог сли ка ра.28 По ме ни мо, нај зад, и 
то да су и у ин тер ко лум ни ја ма ико но ста са у ма на стир-
ској цр кви Пре о бра же ња на Ме те о ри ма ста ја ле пре сто не 
ико не с по пр сним пред ста ва ма Хри ста Евер ге та и Бо го-
ро ди це с Хри стом, ти па Оди ги три је, јер ди мен зи је тих 
ико на тач но од го ва ра ју ме ра ма из ме ђу ко ло не та, а да то-
ва не су у вре ме из ме ђу 1387/1388. и 1393. го ди не.29

Кра јем XIV и по чет ком XV ве ка, упо ре до с по ја вом 
но вих ре до ва ико на на ол тар ским пре гра да ма, до шло је 
и до зна чај ног по ве ћа ња бро ја пре сто них ико на на њи-
ма, што се нај бо ље мо же пра ти ти на ру ским при ме ри ма. 
Та по ја ва има не сум њи во ви зан тиј ско по ре кло.30 Та да 
су ме ђу пре сто не ико не укљу че не и оне Јо ва на Пре те-
че, хра мов ног па тро на или пра зни ка и дру ге на ро чи то 
по што ва не ико не. Том но вом ти пу ико но ста са, с ве ћим 
бро јем пре сто них ико на, при па да ла би дру га ол тар ска 
пре гра да у Мар ко вом ма на сти ру, да то ва на у вре ме око 
1400. го ди не, ко ја је об у хва та ла пет ико на с нат пи си ма 
што су их по ве зи ва ли са слав ним или чу до твор ним ико-
на ма.31 То, на рав но, не зна чи да су од мах би ли ис ти сну ти 
ико но ста си са са мо две ма пре сто ним ико на ма, о че му, на 
при мер, све до чи ико но стас у Зр зу (1421/1422).32

На осно ву овог пре гле да са чу ва них ико но ста са са 
ико на ма из вре ме на од ка сног XII до дру ге по ло ви не XIV 
ве ка или ико на ко је су им мо гле при па да ти — са чи ње ног 
без пре тен зи ја да бу де пот пун — мо гу се из ве сти не ки 
по у зда ни за кључ ци. На ико но ста си ма су се на ла зи ле са-
мо две пре сто не ико не — до по ја сни Хри стос и Бо го ро ди-

ца — осим у На го ри чи ну, где су на сли ка ни Бо го ро ди ца 
и све ти Ге ор ги је, и у Бе лој цр кви у Ка ра ну, на чи јем је 
ико но ста су са мо сто је ћа Бо го ро ди ца Тро је ру чи ца. Исус 
Хри стос увек је сли кан као Пан то кра тор, док је Бо го ро-
ди ца с Хри стом при ка зи ва на као Оди ги три ја или Еле у-
са, ма да је она, као и Хри стос, мо гла има ти раз ли чи те 
епи те те: охрид ска је на око ву на зва на Пси хо со стри јом, а 
хи лан дар ска из XIV ве ка обе ле же на је као Еле у са. По ред 
то га што су ве зи ва не за слав не про то ти по ве, пре сто не 
ико не мо гле су би ти око ва не или укра ше не на не ки дру-
ги на чин.

При ка зи ва ње Хри ста и Бо го ро ди це на ико но ста си-
ма, да кле, има ду гу тра ди ци ју, али се те ико не ду го ни су 
на ла зи ле на са мој ол тар ској пре гра ди, већ око ње, на че-
о ним стра на ма сту ба ца или пи ла ста ра, где су им се по не-
кад при дру жи ва ли ли ко ви па тро на хра ма, Јо ва на Пре те-
че и, знат но ре ђе, не ког дру гог све ти те ља. Та ква прак са 
по сто ја ла је до XV ве ка, а по не где и знат но ду же, што 
по ка зу ју и срп ски спо ме ни ци. Ико не сли ка не на зи ду мо-
гле су има ти про ски ни тар ни ка рак тер, што је ис ти ца но 
њи хо вом ве ли чи ном, из гле дом, ску по це ним ма те ри ја-
лом, ре љеф ним или сли ка ним окви ри ма, као и из бо ром 
на ро чи то по што ва них узо ра.33 Та кав ка рак тер по не кад су 

22 Chat zi da kis, L’évo lu tion de l’icône, 342, pl. XXXVI/5–6; M. Pa-
nayoti di, Les égli ses de Ge ra ki et de Mo nem va sie, in: XXII cor so di cul tu ra 
sull’ar te ra ven na te e bi zan ti na, Ra ven na 1975, 337; Ν. Κ. Μουτσόπουλος, 
Γ. Δημητροκάλλης, Γεράκι. Οι εκκλησίες του οικισμού, Θεσσαλονίκη 1981, 
134–135, εικ. 149–150. М. Хад зи да кис (op. cit., 342, pl. XXXVII/7–8) 
ста вља у XII–XI II век и зи да ни ико но стас у цр кви Све тог Ге ор ги ја у 
твр ђа ви у Је ра ки ју, на ко јем су на сли ка не пре сто не ико не Хри ста и 
Бо го ро ди це, али он си гур но ни је на стао пре сре ди не XIV ве ка, v. Pa-
nayoti di, op. cit., 348; И. М. Ђор ђе вић, О фре ско-ико на ма код Ср ба у 
сред њем ве ку, ЗЛУМС 14 (1978) 88–89, цр теж 1–2.

23 Д. Бог да но вић, В. Ј. Ђу рић, Д. Ме да ко вић, Хи лан дар, Бео-
град 1985, 64; С. Пет ко вић, Ико не ма на сти ра Хи лан да ра, Ма на стир 
Хи лан дар 1997, 24, сл. на стр. 67 и 69. Обе ико не ка сни је су се че не, 
Бо го ро ди чи на ви ше од Хри сто ве. 

24 Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Παράδοση — ιστορία — τέχνη, τ. 
Β’, Άγιον Όρος 1996, 364–365, εικ.310–311 (Ε. Ν. Τσιγαρίδας

25 Бог да но вић, Ђу рић, Ме да ко вић, Хи лан дар, 86, сл. 70–71; Б. 
То дић, Срп ско сли кар ство у до ба кра ља Ми лу ти на, Бео град 1998, 
276, 364–365; Пет ко вић, Ико не ма на сти ра Хи лан да ра, 25. О ол тар-
ској пре гра ди у хи лан дар ској цр кви v. Ђ. Бо шко вић, М. Ко ва че вић, 
Ма на стир Хи лан дар. Са бор на цр ква — ар хи тек ту ра, Бео град 1992, 
35–36, цр теж 14.

26 Ба бић, О жи во пи са ном укра су, 27–31, цр теж 7; Б. То дић, 
Ста ро На го ри чи но, Бео град 1993, 38, 123, сл. 83–86 (са ста ри јом ли-
те ра ту ром).

27 З. Си мић, Ико но стас Бе ле цр кве у се лу Ка ра ну и ка ран ска Бо-
го ро ди ца Тро је ру чи ца, Ста ри нар 7 (1932) 15–35; A. Gra bar, De ux no tes 
sur l’hi sto i re de l’ico no sta se d’après des mo nu ments de Yougo sla vie, ЗР ВИ 
7 (1961) 19–20; Ба бић, О жи во пи са ном укра су, 33, сл. 17, цр теж 10.

28 Dju rić, Icônes de Yougo sla vie, 26, 93–95, pl. XXVI–XXVII. 
Ико не има ју бо га те сре бр не око ве на ко ји ма су ис ку ца на и име на њи-
хо вих при ло жни ка — се ва сто кра то ра Иса ка Ду ке Кер са ка и охрид ског 
ар хи е пи ско па Ни ко ле.

29 G. Su bo tić, J. Si mo no pe tri tis, L’ico no sta se et les fre squ es de la 
fin du XI Ve siè cle dans le mo nastère de la Tran sfi gu ra tion aux Météores, in: 
Ac tes du XVe con grès in ter na ti o nal d’étu des byzan ti nes. II. Art et archéolo-
gie. Com mu ni ca ti ons 2, Athènes 1981, 754–757, fig. 1–2.

30 Cf. La sa reff, Tro is frag ments d’épistyles pe in tes, 139–143; А. 
М. Ли дов, Ико но стас: ито ги и пер спек ти вы ис сле до ва ния, in: Ико-
но стас. Про ис хо жде ние — раз ви тие — сим во ли ка, 23–24; В. Д. Са-
ра бь я нов, Нов го род ская ал тар ная пре гра да до мон го ль ско го пе ри о да, 
in: ibid., 336–337.

31 П. Миљ ко виќ-Пе пек, Не по знат тре зор ико ни, Ско пје 2001, 
16–19, т. I–XVII.

32 Dju rić, Icônes de Yougo sla vie, 30–31, 40–43, 105–106; idem, Ра-
ди о ни ца ми тро по ли та Јо ва на Зо гра фа, Зо граф 3 (1969) 29–33; Г. Су-
бо тић, Охрид ска сли кар ска шко ла XV ве ка, Бео град 1980, 43–48. 

33 Wal ter, The Ori gins of the Ico no sta sis, 260–263; Ба бић, О жи-
во пи са ном укра су, 14; Vel mans, Rayon ne ment de l’icône, 384–386.
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пре у зи ма ле и ико не на ол тар ској пре гра ди, о че му убе-
дљи во све до че На го ри чи но и Бе ла цр ква ка ран ска. При-
мер из Ка ра на очи глед ни ји је јер је на том ико но ста су 
на сли ка на са мо слав на ико на Бо го ро ди це Тро је ру чи це, 
ко јој се мо ли тве но обра ћа не ка мо на хи ња.34 О про ски ни-
тар ној на ме ни две ју ико на на ико но ста су у На го ри чи ну 
го во ре не са мо нат пи си и то што оне има ју на сли ка не по-
дее и осли ка не по ле ђи не већ и по себ но ува жа ва ње ко је 
им је од по чет ка ука зи ва но. На јед ној од њих све ти Ге ор-
ги је озна чен је као ὁ Τροπαιοφόρος, а ка сни је му је до дат 
епи тет o di a so ri tisq, док су Бо го ро ди ци до пи са ни на зи ви 
i pe la go ni ti sa и vqsem l}ble nE go sp͡d nE.35 Из бор ико на, њи хов 
из глед и ори ги нал ни или на кнад ни епи те ти ко ји их пра те 
уоп ште ни су слу чај ни, већ су, са свим из ве сно, по ве за ни 
с до га ђа ји ма око по ди за ња цр кве у На го ри чи ну и с кул-
том јед не Бо го ро ди чи не ико не у обли жњој Пе ла го ни ји.36 
По што ва ње тих ико на и ве ру у њи хо ву чу до твор ну моћ 
по твр дио је и краљ Сте фан Де чан ски, ко ји им се мо ли-
тве но обра тио уочи бит ке на Вел бу жду (1330) и ка сни је 
их бо га то укра сио.37

Ико не у ин тер ко лум ни ја ма пре у зи ма ле су тра ди-
ци о нал ни ико но ста сни про грам с Хри стом, Бо го ро ди-
цом, Јо ва ном Пре те чом и дру гим све ти ма сли ка ним око 
ол тар ске пре гра де. То се де си ло и у Де ча ни ма, где су 
ико не на ико но ста су и фре ске око ње га на ста ле исто вре-
ме но: Хри стос, Бо го ро ди ца и још две ико не на шле су се 
на са мој ол тар ској пре гра ди, због че га су те пред ста ве 
из о ста ле на окол ним ступ ци ма. Уме сто њих, у про грам 
пре дол тар ског про сто ра укљу че ни су дру ги све ти те љи с 
ја сном по сред нич ком уло гом. Сто га би се мо гло за кљу-
чи ти да Де ча ни пред ста вља ју осо бе но ре ше ње, али не и 
са свим но во. У ин тер ко лум ни ја ма њи хо вог ико но ста са 
по ја ви ле су се пр ви пут че ти ри пре сто не ико не: по ред 
Хри ста и Бо го ро ди це, већ уста ље них на ви зан тиј ским 
ол тар ским пре гра да ма, у њи ма су се на шле и ико не Јо-
ва на Пре те че и све тог Ни ко ле. Њи хо ва по ја ва на том 
ме сту мо же се об ја шња ва ти до та да шњим раз во јем ико-
но ста сног про гра ма, у ко јем је би ла на гла ше на те ма оп-
штег за ступ ни штва, би ло Де и зи сом на епи сти ли ма ви-
зан тиј ских пре гра да, би ло сли ка ма око ико но ста са, као 
и оби ча јем по ста вља ња про ски ни тар них ико на на са му 
пре гра ду, као у На го ри чи ну и Ка ра ну, што је, у су шти ни, 
био од раз ло кал не прак се и лич не по бо жно сти. Кључ ни 
мо ме нат за по ја ву ико на на ико но ста су у Де ча ни ма би-
ло је пре но ше ње мо шти ју кра ља Сте фа на Де чан ског пред 
ол тар. Из над ки во та би ли су на сли ка ни Сте фа нов пор трет 
и, пре ко пу та, све ти Ни ко ла и Сте фан Пр во му че ник; та 
мо ли тве на и за ступ нич ка те ма до би ла је идеј но сре ди ште 
на ол тар ској пре гра ди с Хри стом Пан то кра то ром у сре ди-
ни, Бо го ро ди цом и Јо ва ном Пре те чом око ње га и све тим 
Ни ко лом из над са мог ки во та. Та кав лич но обо јен про грам 
на де чан ском ико но ста су и на фре ска ма у пре дол тар ском 
про сто ру са Сте фа но вим мо шти ма оста ће — као це ли на — 
је дин стве на по ја ва у ви зан тиј ској и срп ској умет но сти, па 
их је ди но у том скло пу и тре ба ту ма чи ти.

Ико но стас из XVI ве ка

Сли ка ни про грам де чан ског пре дол тар ског про-
сто ра и ико но ста са из ве ден око 1343. го ди не остао је не-
из ме њен до дру ге по ло ви не XVI ве ка. У ме ђу вре ме ну су 
се де си ле ва жне про ме не у кул ту све тог Сте фа на Де чан-
ског. Нео п ход не бо го слу жбе не са ста ве — оп шир но и про-
ло шко жи ти је и слу жбу — на пи сао му је око 1400. го ди не 

Гри го ри је Цам блак, а Де чан ски је у њи ма про сла вљан 
као „ве ли ко му че ник ме ђу ца ре ви ма“. Ота да ће то би ти 
нај ва жни ја од ред ни ца ње го вог кул та, од ред ни ца ко ја ће 
на ћи ши рок од јек у књи жев но сти и умет но сти ка сни јих 
вре ме на.38 Она ни је за о би шла ни жи жу Сте фа но вог кул-
та, ки вот с мо шти ма све ти те ља и окол не фре ске и ико не 
у Де ча ни ма. По што су од ра жа ва ле ста ње „пре ла зног раз-
до бља“ кул та из сре ди не XIV ве ка, оне ни су од го ва ра-
ле но вом ста ту су све тог Сте фа на Де чан ског. Ње му ви ше 
ни су би ли по треб ни по сред ни ци — са да је он по сре до вао 
за дру ге. Зо граф Лон гин му се, на при мер, го ди не 1577. 
обра ћа као Хри сто вом бо жа стве ном ве ли ко му че ни ку ко-
ји сто ји пред пре сто лом тро сјај не Све тло сти и мо ли га 
да по сре ду је за ње га пред Хри стом вла ди ком.39 Не ко ли ко 
го ди на ра ни је (1572/1573) Лон гин му је ре ђао ова кве по-
хва ле: Сте фан је украс му че ни ка, сво је цр кве и срп ске зе-
мље, он је сте на и утвр ђе ње Де ча на, по моћ ник и по хва ла 
срп ска, осим ње га љу ди не ма ју дру гог за ступ ни ка, ње-
му се обра ћа ју у не во ља ма и од ње га оче ку ју спа се ње.40 
Сте фан Де чан ски у све му се из јед на чио са све тим Ни-
ко лом, па им за то 1596. го ди не Лон гин пле те за јед нич ке 
по хвал не и мол бе не сти хо ве, на гла ше но лич но обо је не: 
„Ра дуј те се, Сте фа не и Ни ко ла ју, јер бо жа стве ним про-
ми слом и ва шим по сре до ва њем да жи во пи шем ли ко ве 
све тих ко ли ко мо гу на у чих; ра дуј те се, ви до бри и све ти 
мо ји ве ли ки за ступ ни ци, јер све ште не вам ли ко ве мно го 
пу та ру ком сво јом са чу де си ма ва шим на сли ках.“41

Од го ва ра ју ћу жи тиј ну ико ну све ти Сте фан Де чан-
ски до био је 1577. го ди не (сл. 4), сва ка ко по же љи ма-
на стир ског брат ства, а бес плат но ју је на сли као зо граф 
Лон гин42 — на њој се Сте фан про сла вљао као уз о ран све-
ти краљ и ве ли ки му че ник. Она је би ла не са мо из у зет но 
умет нич ко оства ре ње већ и пра во ха ги о граф ско сли кар-
ско де ло, на ста ло на осно ву Цам бла ко вих бо го слу жбе них 
са ста ва по све ће них светом Сте фа ну, а на њој су и ис пи са-
ни де ло ви тих тек сто ва. Во ји слав J. Ђу рић до бро је прет-
по ста вио да је ова ве ли ка ико на (150 × 93 сm) би ла по ста-
вље на из над ки во та с мо шти ма све тог кра ља, али се ни је 
упу штао у то где се тач но на ла зи ла.43 Ако се узму у об-

34 Cf. n. 27.
35 Gra bar, De ux no tes, 17–21; Ба бић, О жи во пи са ном укра су, 

27–30; То дић, Ста ро На го ри чи но, 29, 123, цр теж 5 и 6.
36 Ibid.; v. и Н. Бе ля ев, Образ Бо жь ей Ма те ри Пе ла го ни ти сы, 

Byzan ti no sla vi ca 2 (1930) 1–27; В. Ј. Ђу рић, Три до га ђа ја у срп ској др-
жа ви XIV ве ка и њи хов од јек у сли кар ству, ЗЛУМС 4 (1968) 68–76.

37 Ђор ђе вић, О фре ско-ико на ма, 86–87; idem, Две мо ли тве кра-
ља Сте фа на Де чан ског пре бит ке на Вел бу жду и њи хов од јек у умет-
но сти, ЗЛУМС 15 (1979) 136–140.

38 По по вић, Под окри љем све то сти, 162–179.
39 Мир ко вић, Цр кве не ста ри не из Де ча на, 103–104; idem, Ико-

не ма на сти ра Де ча на, 17–19; Ша ко та, Де чан ска ри зни ца, 110; В. Ј. 
Ђу рић, Ико на све тог кра ља Сте фа на Де чан ског, Бео град 1985, 12.

40 Б. Јо ва но вић-Стип че вић, Слу жба Ака ти сту Сте фа на Де-
чан ског Лон ги на Зо гра фа, Ар хе о граф ски при ло зи 12 (1990) 109–110, 
112, 117–119, 122, 124–125.

41 М. Ша ко та, Ака тист пр во му че ни ку Сте фа ну од ико но пи сца 
Лон ги на, Ста ри не Ко со ва и Ме то хи је 2–3 (1963) 217; Ср бљак — слу-
жбе, ка но ни, ака ти сти, књ. 3 (при ре дио Ђ. Три фу но вић, пре вео Д. 
Бог да но вић), Бео град 1970, 479–481.

42 Ша ко та, Де чан ска ри зни ца, 110–112 (са це ло куп ном прет ход-
ном ли те ра ту ром); Ђу рић, Ико на све тог кра ља Сте фа на Де чан ског; 
То дић, Ча нак-Ме дић, Ма на стир Де ча ни, 40–43, 69–73. 

43 Ђу рић, Ико на све тог кра ља Сте фа на Де чан ског, 29 и n. 41, 
где су на ве де ни и дру ги, углав ном ру ски при ме ри по ста вља ња сли ка 
све тих из над њи хо вих ки во та. О ве зи све тих мо шти ју и сли ка v. и A. 
Gra bar, Le trône des martyrs, CA 6 (1952) 31–41; K. We it zmann, Icon 
Pro grams of the 12th and 13th Cen tu ri es at Si nai, Δελτίον ΧΑΕ 12 (1984) 
95–97; Ćur čić, Proskyne ta ria Icons, 134–160. 
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зир ди мен зи је ико не и чи ње ни ца да је она на ста ла на вр-
хун цу раз во ја Сте фа но вог кул та, тре ба прет по ста ви ти да 
је би ла по ста вље на на сту бац до ки во та и да је за кло ни ла 
кра љев пор трет из XIV ве ка.44 Под се ћа мо на то да је на 
фре сци Сте фан био при ка зан као кти тор ко ји са стра хом 
„гле да“ сво је про па дљи во те ло и мо ли Све др жи те ља да 
се сми лу је на ње га. Та сли ка ни је од го ва ра ла но вом све-
тач ком ста ту су Сте фа на Де чан ског — као све ти тељ он је 
био удо сто јен да с дру гим бо го и за бра ним све ти ма пред-
сто ји Бо гу, да пред њим по сре ду је за свој ма на стир и за 
све оне ко ји му с ве ром при ла зе. А Лон ги но ва ико на баш 
је то из ра жа ва ла и не сум њи во је има ла про ски ни тар ну 
на ме ну.45 По што је ико на не што ужа и кра ћа од пор тре та 
Де чан ског на фре сци, ве ру је мо да се на ла зи ла на не кој 
др ве ној кон струк ци ји, мо жда у ви ду плит ког бал да хи на. 
По став ку све тих Сте фа но вих мо шти ју у пре дол тар ском 
про сто ру до пу ња ва ли су кан ди ло, ко је је си гур но ви си ло 
пред ико ном, две ве ли ке све ће по ста вље не ис пред ки во-
та46 и ску по це ни по кро ви на ње му.47

За кла ња ње пор тре та кра ља Сте фа на Де чан ског на 
фре сци и ње го ва за ме на жи тиј ном ико ном 1577. го ди не 
пред ста вља ли су по че так од сту па ња од пр во бит ног про-
грам ског кон цеп та над гроб не це ли не де чан ског пре дол-
тар ског про сто ра, у су шти ни по сред нич ког. Ве ро ват но 
су и ико не на ол тар ској пре гра ди као део те це ли не по-
ста ле нео д го ва ра ју ће јер већ про сла вље ном де чан ском 
све ти те љу ви ше ни су би ли по треб ни по сред ни ци пред 
Бо гом, оли че ни у све том Ни ко ли, Бо го ро ди ци и Јо ва ну 
Пре те чи око Хри ста. Дру га чи је је те шко об ја сни ти за-
ме ну њи хо вих ико на, јер су све би ле од лич но очу ва не, 
осим мо жда већ та да оште ће не Хри сто ве ико не, ко ја се 
ла ко мо гла по пра ви ти или за ме ни ти но вом.48

На ико но стас су, из гле да, пр во би ле по ста вље не 
но ве цар ске две ри. Оне ни су да то ва не, али се, по пре фи-
ње ном ду бо ре зу, нај срод ни јем Ан то ни је вим пећ ким две-
ри ма, сма тра да по ти чу из ше зде се тих или се дам де се тих 
го ди на XVI ве ка. На њи ма је зо граф Лон гин на сли као 
уоби ча је ну те му Бла го ве сти.49 Ве ро ват но око 1590. го-
ди не укло ње не су ста ре ико не из ин тер ко лум ни ја и на 
ол тар ску пре гра ду по ста вље не су ико не Хри ста Пан то-
кра то ра (сл. 6) и Бо го ро ди це Еле у се (сл. 5). Ико не су би-
ле ве ли ких ди мен зи ја (при бли жно 170 × 120 сm), сва ка-
ко да би за кло ни ле по два по ља на ка ме ном ико но ста су. 
Мо гу ће је да су се на ла зи ле на не ком др ве ном но са чу. И 
њих је на сли као Лон гин,50 она ко ка ко је и дру где сли као 
пре сто не ико не Хри ста и Бо го ро ди це и ка ко су оне че сто 
из гле да ле у XVI ве ку. Хри стос је при ка зан на пре сто лу, 
окру жен апо сто ли ма са стра не, док је Бо го ро ди ца с Хри-
стом та ко ђе на пре сто лу, а око ње су на сли ка ни про ро ци 
с раз ви је ним сви ци ма и Бо го ро ди чи ним про о бра зи ма.

Се ћа ње на ста ри је ико не у ин тер ко лум ни ја ма и на 
ве зу ко ја је спа ја ла ико ну све тог Ни ко ле с мо шти ма и 
пор тре том Сте фа на Де чан ског ни је са свим из бле де ло 
по сле укла ња ња ико на из XIV ве ка са ико но ста са. Из-
гле да у исто вре ме кад је сли као но ве пре сто не ико не 
Лон гин је на по ле ђи ни сво јих цар ских две ри на сли као 
све тог Ни ко лу и све тог Сте фа на Де чан ског, што је био 
је дин ствен при мер у ста рој срп ској умет но сти.51 За раз-
ли ку од њи хо вих сли ка из XIV ве ка, на тој ико ни они су 
при ка за ни у истим ста во ви ма и из јед на че ни у све то сти. 
На по ве за ност Де чан ског са све тим Ни ко лом, ко ју су ис-
ти ца ли и бо го слу жбе ни са ста ви и мно го број не сли ке, 
при сут ни у хра му под се ћа ли су се ка да би се две ри рас-

кри ли ле и ка да би се пред њи ма по ка за ла дво ји ца све тих, 
је дан на спрам дру гог.

Те ма за ступ ни штва, ко ја је на ико но ста су из XIV 
ве ка би ла под ре ђе на кра љу Сте фа ну Де чан ском, до би-
ла је у XVI ве ку оп шти ји ка рак тер. На и ме, из над но вих 
пре сто них ико на по ста вљен је про ши ре ни Де и зис, са-
ста вљен од три ду бо ре зба ре не пло че (сл. 7). Он је не-
што ду жи од ста ре ка ме не пре гра де, али му се ди мен зи је 
(475,5 сm) тач но по кла па ју са ши ри ном пре дол тар ског 
про сто ра, што зна чи да је но ви ико но стас био по ме рен 
ма ло уна пред у од но су на ста ри ју пре гра ду. Про ши ре-
ни Де и зис ни је да то ван, па се са мо прет по ста вља да је 
на стао по сле пре сто них ико на, а пре по ди за ња ве ли ког 
кр ста (1593/1594), ма да при мер Мо ра че — на чи ји су ико-
но стас пр во по ста вље не пре сто не ико не, за тим крст и на 
кра ју про ши ре ни Де и зис52 — по ка зу је да је та ко мо гло 
би ти и у Де ча ни ма. Си гур но је са мо то да га ни су из-
ве ли умет ни ци ко ји су ре за ли и сли ка ли ве ли ки де чан-
ски крст.53 Ње гов ду бо рез са свим је раз ли чит од кр ста, 
а осо бен из глед да ју му хо ри зон тал ни фри зо ви сле пих 
ар ка ди ца и круп не тро чла не ар ка де не јед на ког об ли ка, 
осло ње не на тор ди ра не сту би ће око по ља с на сли ка ним 
ли ко ви ма Хри ста, Бо го ро ди це, Јо ва на Пре те че и два на е-
сто ри це апо сто ла. На ико на ма се пак уоча ва спој кла си-
ци стич ки до те ра них фи зи о но ми ја и пле беј ских ли ко ва, 
због че га се сма тра да су оне рад дво ји це сли ка ра.

Про ши ре ни Де и зис, ина че, био је је дан од нај ра ни-
јих де ло ва кле са ног и сли ка ног про гра ма ви зан тиј ских 
ол тар ских пре гра да, по ста вљан на њи хо ве ар хи тра ве 
или епи сти ле.54 За ни мљи во је, ме ђу тим, то што се он 

44 На ве зу пор тре та и ико не упу ћу ју и њи хо ви нат пи си. Де чан-
ски је на фре сци озна чен као s ͡tQ kra(lq) b͡gmq prosvy{en Qi ste fanq Mro[(q) 
3. hti(to)rq s͡t(ago) (h)ra ma (seg)o, а на ико ни као s͡ tQi kralq ste fan ouro[q 3. 
На мла ђем нат пи су очи глед но је из о ста вље но са мо оно што ни је од го-
ва ра ло све тач ком ка рак те ру ико не (то да је Сте фа но ва власт до би је на 
од Бо га и да је он кти тор Де ча на).

45 О то ме све до чи и сре бр ни оков ко ји се мо же ви де ти на нај ста-
ри јој фо то гра фи ји ико не: Мир ко вић, Цр кве не ста ри не из Де ча на, сл. 3.

46 О тим све ћа ма, ко је су у XIX ве ку за те че не око пр во бит ног 
гро ба Сте фа на Де чан ског у за пад ном де лу на о са, v. Ша ко та, Де чан ска 
ри зни ца, 300, сл. 12; eadem, Јед на ма ло по зна та ста ри на из Де ча на — 
крст стар ца Не сто ра, Са оп ште ња 14 (1982) 59, n. 87 (ту су све ће да-
то ва не у сре ди ну XVI ве ка); То дић, Ча нак-Ме дић, Ма на стир Де ча ни, 
49, 241. Да је по ста вља ње та квих све ћа ис пред ки во та био ра ши рен 
оби чај, по ка зу је свећ њак с ве ли ком све ћом ис пред ки во та с мо шти-
ма све тог Сер ги ја Ра до ње шког у Тро ји це-Сер ги је вој ла ври, cf. Ćur čić, 
Proskyne ta ria Icons, Fig. 18.

47 Ста ри ји по кро ви ни су са чу ва ни; они ко ји још по сто је у ма-
на сти ру по ти чу из XIX ве ка, v. Ша ко та, Де чан ска ри зни ца, 271–272.

48 У раз ми шља њи ма о раз ло зи ма за ме не ико на на де чан ском 
ико но ста су не би тре ба ло за не ма ри ти ни чи ње ни цу да су кра јем XVI 
ве ка по че ли да се по ди жу ви со ки ико но ста си не са мо у но вим већ и 
у ста рим хра мо ви ма: ве ро ват но у Гра ча ни ци, у Све том Ни ко ли у Ве-
ли кој Хо чи (1577) и у Мо ра чи (1599–1617), али у њи ма, за раз ли ку од 
Де ча на, та да ви ше ни је би ло ста рих ико на на ол тар ским пре гра да ма.

49 Ћо ро вић-Љу бин ко вић, Сред њо ве ков ни ду бо рез, 94; Ша ко та, 
Де чан ска ри зни ца, 97, 116, сл. 31. О очи шће ним две ри ма и њи хо вом 
сли ка ру v. Р. Д. Пе тро вић, Пот пис и крип то грам зо гра фа Лон ги на на 
де чан ским цар ским две ри ма, Гла сник Дру штва кон зер ва то ра Ср би је 
18 (1994) 115–116.

50 Мир ко вић, Цр кве не ста ри не из Де ча на, 111; idem, Ико не ма-
на сти ра Де ча на, 22–24; Д. Ми ло ше вић, Умет ност у сред њо ве ков ној 
Ср би ји од XII до XVII ве ка, Бео град 1980, 22; Ша ко та, Де чан ска ри зни-
ца, 95, 113–114, т. VI–VII. 

51 Ша ко та, Де чан ска ри зни ца, 116–117, сл. 38. 
52 С. Пет ко вић, Мо ра ча, Бео град 1986, 57–64.
53 О ре зба ри ји и сли кар ству про ши ре ног Де и зи са v. Мир ко вић, 

Ико не ма на сти ра Де ча на, 24–26; Ћо ро вић-Љу бин ко вић, Сред њо ве-
ков ни ду бо рез, 97–98; Ша ко та, Де чан ска ри зни ца, 96, 115, т. IX, сл. 27. 

54 La sa reff, Tro is frag ments d’épistyles pe in tes, 117–143; Μ. Χα-
τζηδάκης, Εικόνες επιστυλίου από το Άγιον Όρος, Δελτίον ΧΑΕ 4 (1964–
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до ста ка сно по ја вио на срп ским ико но ста си ма, из гле да 
пр ви пут у Хи лан да ру (око 1360),55 а спо ра дич но се сре-
тао у XV (Зр зе, бе о град ска Са бор на цр ква)56 и XVI ве ку 
(Кру ше дол, По бла ће, Гра ча ни ца, Лом ни ца, мо жда и Кар-
пи но).57 Од по ме ну тих се де чан ски про ши ре ни Де и зис 
раз ли ку је по то ме што су сви ње го ви ли ко ви на сли ка ни 
до по ја сно и што се на ла зе у ду бо ре зним окви ри ма.

Нај леп ши део ико но ста са, и у по гле ду ре зба ри је 
и у по гле ду сли ка на ње му, пред ста вља ве ли ки крст из 
1593/1594. го ди не.58 Он је ујед но и је дан од нај ра ни јих 
ико но ста сних кр сто ва у срп ској умет но сти. Са мо го ди-
ну-две пре ње га (1592) из ра ђен је сли чан крст у ма на сти-
ру Све тих ар хан ђе ла у Ку че ви шту код Ско пља, а од мах 
за тим на ста ли су кр сто ви у Пе ћи (1594) и ма на сти ру Цр-
ној ре ци (1601), и ве ро ват но су сви би ли де ла исте ду-
бо ре зач ке ра ди о ни це.59 Слич ни кр сто ви у знат но ве ћем 
бро ју би ли су по ди за ни у XVII ве ку. У на у ци је тек по-
след њих го ди на ра све тљен пут до ла ска та квих кр сто ва 
у Ср би ју: он је во дио из Ита ли је у пра во слав не обла сти 
под ла тин ском вла шћу, ода кле они око сре ди не XVI ве-
ка сти жу на Све ту го ру, у дру гој по ло ви ни тог сто ле ћа у 
Епир, се вер ну Грч ку и Охрид ску ар хи е пи ско пи ју, а ода-
тле на под руч је Пећ ке па три јар ши је.60 За хва љу ју ћи од-
лич ним до ма ћим др во ре зба ри ма и сли ка ри ма, у срп ским 
цр ква ма и ма на сти ри ма на ста ли су не ки од нај леп ших 
при ме ра ве ли ких кр сто ва на ико но ста си ма. 

Де чан ски крст (сл. 8), ви сок пре ко че ти ри ме тра, 
по чи ва на ши ро ком под нож ју ко је опер ва жу ју су че ље ни 

1965)  377–403; idem, L’évo lu tion de l’icône, 343–352; Ба бић, О жи-
во пи са ном укра су, 8–12; C. Man go, On the Hi story of the Tem plon and 
the Martyrion of St. Ar te mi os at Con stan ti no ple, Зо граф 10 (1979) 40–43; 
Wal ter, A New Lo ok at the Byzan ti ne San ctu ary Bar ri er, 210–212; О. Е. 
Этин гоф, Ви зан ти й ские ико ны VI — пер вой по ло ви ны XI II ве ка в Рос-
сии, Мо сква 2005, 480–492. 

55 V. J. Dju rić, Über den „Čin“ von Chi lan dar, BZ 53 (1960) 333–351.
56 Ћо ро вић-Љу бин ко вић, Сред њо ве ков ни ду бо рез, 19; Dju rić, 

Icônes de Yougo sla vie, 40.
57 Dju rić, Icônes de Yougo sla vie, 63–64, 124–125; А. Ско вран, 

Лон ги но ве ико не и фре ске у ма на сти ру Лом ни ци, На ше ста ри не 9 
(1964) 35–36; Z. Ra sol ko ska-Ni ko lov ska, L’ico no stas du mo nastère de 
Kar pi no, in: Ac tes du XVe con grès in ter na ti o nal d’étu des byzan ti nes. II. 
Art et archéolo gie. Com mu ni ca ti ons 2, 674–675; Р. Ста нић, Зи да ни ико-
но стас цр кве ар хан ђе ла Ми ха и ла у По бла ћу код При бо ја, ЗЛУМС 19 
(1983) 38–114.

58 О ње му је до ста пи са но, а ов де на во ди мо са мо не ко ли ко зна-
чај ни јих ра до ва: Мир ко вић, Цр кве не ста ри не из Де ча на, 26–27; idem, 
Ико не ма на сти ра Де ча на, 26–27; Ћо ро вић-Љу бин ко вић, Сред њо ве ков-
ни ду бо рез, 94–96; Ша ко та, Де чан ска ри зни ца, 96–97, 115–116, т. XII, сл. 
29–30; То дић, Ча нак-Ме дић, Ма на стир Де ча ни, 76–77, сл. 71–73.

59 Ћо ро вић-Љу бин ко вић, Сред њо ве ков ни ду бо рез, 94–99; Р. 
Ста нић, Ико но стас ма на сти ра Цр не Ре ке, ЗЛУМС 14 (1978) 236–
239; В. Ј. Ђу рић, С. Ћир ко вић, В. Ко раћ, Пећ ка па три јар ши ја, Бео-
град 1990, 270–276, сл. 18 (да ље: Ђу рић, Пећ ка па три јар ши ја); А. 
Се ра фи мо ва, При лог про у ча ва њу ико но ста сних кр сто ва на Бал ка ну, 
in: Ма на стир Цр на ри је ка и све ти Пе тар Ко ри шки, ed. Д. Бо јо вић, 
При шти на–Бео град 1998, 152–158, сл. 1–6. Мо гу ће је да је ве ли ки крст 
над ико но ста сом по сто јао и у Ми ле ше ви већ 1581. го ди не (Ћо ро вић-
Љу бин ко вић, op. cit., 61).

60 До бар пре глед спо ме ни ка у ве зи са ова квим раз вој ним пу-
тем ве ли ких кр сто ва до но се Μ. Καζανάκη-Λάππα, Ο ξυλόγλυπτος σταυ-
ρός της Ευαγγελιστρίας του Λιβόρνου (1643) και οι σταυροί επιστυλίου στα 

Сл. 4. Житијна икона светог Стефана Дечанског, 
рад зографа Лонгина, 1577

Fig. 4. Painter Longin, Vita icon 
of St. Stefan Dečanski, 1577

Сл. 5. Престона икона Богородице с Христом и пророцима, 
рад зографа Лонгина, око 1590

Fig. 5. Painter Longin, Despotic icon 
of the Virgin with Christ Child and prophets, ca. 1590
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ла и го то во пор трет ски на сли ка них ли ко ва, до ним бо ва 
укра ше них ни зо ви ма тач ки ца у ви ду ло зи це, пал ме те и 
ру жи них пу по ља ка.

Не ко ли ко нат пи са из ве де них бо јом да је по дат ке 
о то ме ка да је, чи јим за ла га њем и о чи јем тро шку био 
по диг нут де чан ски крст.62 Из њих се са зна је да је крст 
са гра ђен „у те шка и при скрб на вре ме на“, 7102. го ди не 
(из ме ђу 1. сеп тем бра 1593. и 31. ав гу ста 1594), при па-
три јар ху пећ ком Јо ва ну и тру дом де чан ског игу ма на с 
бра ти јом. На чел ник чи та вог по сла био је при зрен ски ми-
тро по лит Ми ха и ло, што зна чи да је он био ини ци ја тор и 
ор га ни за тор по сла и да је на шао кти то ре и при ло жни ке, 
а ве ро ват но и умет ни ке. По себ ним нат пи си ма из дво је на 
су дво ји ца при ло жни ка ико на Бо го ро ди це и Јо ва на Бо го-
сло ва око кр ста — не ки Ан дре ји ца из При зре на и Ма теј 
Гру јин са сво ји ма, ко ји је сно сио сав тро шак из ра де дру-
ге по ме ну те ико не.

Прет по став ка о сли ка ру кр ста

Је ди но што је оста ло не по зна то је сте то ко је из ре-
зао и на сли као ово у сва ком по гле ду из у зет но умет нич ко 
де ло, по што је с пра вом од ба че на по чет на прет по став ка 
о то ме да је сли ке на кр сту ура дио зо граф Лон гин.63 Чи ни 
се да се то пи та ње, бар што се сли ка ра ти че, мо же ре ши-
ти за хва љу ју ћи јед ном по дат ку из По ме ни ка ма на сти ра 
Де ча на (Де ча ни 109).64 По ме ник је на стао 7103. го ди не 
(из ме ђу 1. сеп тем бра 1594. и 31. ав гу ста 1595), да кле у 
исто вре ме кад је сли кан ве ли ки крст на ико но ста су, а 
мо жда и исте го ди не. Ту ве о ма ле пу књи гу ис пи сао је 
и укра сио по зна ти пре пи си вач Ди ми три је Да скал из Ја-
ње ва,65 ко ји је у њој на сли као не ко ли ко фи них за ста ва 

дел фи ни са чи јих се ре по ва из ди жу две из дво је не ико не. 
Кра ко ви кр ста за вр ша ва ју се зве зда стим по љи ма, а окру-
жу ју их рас ко шни и си ме трич но рас по ре ђе ни ре зба ре ни 
укра си с мо ти ви ма кри на и „ду плог кри на“, пал ме те и 
ши шар ке. Сти ли зо ва не дел фи не пра ти из ду же но пал-
ми но ли шће, а осли ка на по ља, осим из дво је них ико на, 
оп то че на су ни зо ви ма зр на ца. Сви ти ре зба ре ни укра си 
по зла ће ни су и на па жљи во ода бра ним ме сти ма обо је ни 
у пла во и цр ве но. Че ти ри цве та на укр сни ци ода ју до ма-
ћег ду бо ре сца, а ње го во на дах ну ће Де ча ни ма от кри ва-
ју ор на мен ти око кр ста и боч них ико на, ко ји по на вља ју 
кле са не мо ти ве са ар хи тра ва де чан ске ол тар ске пре гра де 
из XIV ве ка.61 Раз и гра ној, про зрач ној и бес пре кор но из-
ве де ној ду бо ре зној струк ту ри кр ста са вр ше но је при ла-
го ђен сли ка ни украс.

На кр сту је на сли кан рас пе ти Хри стос, на за вр ше-
ци ма кра ко ва сим бо ли је ван ђе ли ста, на боч ним из дво-
је ним ико на ма фи гу ре Бо го ро ди це и Јо ва на Бо го сло ва 
(сл. 10), а на под нож ју кр ста Опла ки ва ње Хри сто во (сл. 
9). На сли као их је не ки до бар и ве о ма ис ку сан сли кар. 
Ли ко ви и ин кар нат из ве де ни су гу стим, за си ће ним пре-
ли ви ма зе ле не, ма сли на сте и пла ве бо је са цр ве ним и 
сме ђим ак цен ти ма. Кла сич но за ми шље но Опла ки ва ње 
сло же но је од са вр ше но рас по ре ђе них уче сни ка дра ме, 
оку пље них око мр твог Хри ста и по кре ну тих пре ма Бо-
го ро ди ци, ко ја љу би си на. Сли кар је на кр сту с нај ве ћом 
па жњом об ра дио сва ку по је ди ност, од ком по зи ци је и цр-
те жа, пре ко вер но при ка за ног об на же ног Хри сто вог те-

κρητικά τέμπλα, in: Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 1, 
Αθήνα 1991, 219–236, по себ но 226–233; и М. М. Ма шниќ, Ико но ста-
сот од ореч ки от ма на стир Све ти Ни ко ла, in: Те мат ски збор ник на 
тру до ви 1 (ико ни, ико но пис, ико но стас, ико но гра фи ја), Ско пје 1996, 
29–45, по себ но 40–44.

61 Ћо ро вић-Љу бин ко вић, Сред њо ве ков ни ду бо рез, 96.
62 Нат пи се на кр сту об ја ви ли су Мир ко вић, Цр кве не ста ри не из 

Де ча на, 110, и, пот пу ни је, Ша ко та, Де чан ска ри зни ца, 116.
63 Та кву прет по став ку за сту пао је Мир ко вић, Цр кве не ста ри не 

из Де ча на, 110; idem, Ико не ма на сти ра Де ча на, 26. Уса мље на и не до-
ка за на сто ји и прет по став ка С. Ра дој чи ћа (Мај сто ри ста рог срп ског 
сли кар ства, Бео град 1955, 77) о то ме да је крст на сли као Нек та ри је 
из Ве ле са.

64 О овом по ме ни ку v. Опис ћи рил ских ру ко пи сних књи га ма на-
сти ра Ви со ки Де ча ни (при ре ди ла Н. Р. Син дик), Бео град 2011, 451–
455 (с не пот пу ном би бли о гра фи јом).

65 По дат ке о ње му са брао је Г. Су бо тић, Нат пис у Мо ли во кли-
си ји, ЗР ВИ 41 (2004) 516–517.

Сл. 6. Престона икона Христа Пантократора са 
апостолима, рад зографа Лонгина, око 1590

Fig. 6. Painter Longin, Despotic icon of Christ Pantokrator 
with apostles, ca. 1590

Сл. 7. Деизис с апостолима, детаљ, крај XVI века
Fig. 7. Deeisis with apostles, a detail, end of sixteenth century
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пећ ку при пра ту — ме ђу ко ји ма је по у зда но био и Лон гин 
— пот пи сао са мо Ан дре ја, пре вла да ло је уве ре ње да је он 
био пред вод ник те сли кар ске ску пи не.68 Ан дре ја и Лон-
гин за тим су сли ка ли фре ске у на о су цр кве ма на сти ра 
Ба ње у Да бру (пре 1568), у Бо го ро ди чи ној цр кви у Сту-
де ни ци (1568), у при пра ти Гра ча ни це (1570), при пра ти 
Ба ње (1573/1574) и у не по зна то вре ме но ве зид не сли ке 
у цр кви ма на сти ра Ми ле ше ве.69 И док се Лон ги но ва де-
лат ност, за хва љу ју ћи ње го вим са чу ва ним и че сто пот пи-
са ним сли кар ским и књи жев ним де ли ма, као и на осно ву 
дру гих по да та ка, мо же пра ти ти све до пр вих де це ни ја 
XVII ве ка, Ан дре ји се по сле 1575. го ди не гу би сва ки 
траг, да би се, ка ко из гле да, он по ја вио тек 1593/1594. 
у Де ча ни ма и од мах за тим опет у Пе ћи, где је на сли као 
Хри ста на ве ли ком кр сту ико но ста са.70

Ра де ћи бар јед ну де це ни ју за јед но, Ан дре ја и Лон-
гин у ве ли кој су ме ри ујед на чи ли на чин ра да, што се 
мо гло при ме ти ти већ на фре ска ма у Пе ћи 1565. го ди-
не. Одав но је, ме ђу тим, за па же но да су Ан дре ју у пећ-
кој при пра ти из два ја ли бри жљи ви је сли ка ње ин кар на та, 
по дроб ни је опи си ва ње оде ће и с ве ћом па жњом на сли-
ка на ар хи тек ту ра.71 Да би смо што бо ље уочи ли осо би-
не Ан дре ји ног сли кар ства у Пе ћи, обра ти ће мо па жњу 
пре све га на лик све тог Ди ми три ја, на чи јем се шти ту 
сли кар пот пи сао, и на окол не фре ске, ко је су, без сум-
ње, ње го ва де ла. Ма лу те шко ћу у ана ли зи пред ста вља то 
што је зна тан број тих зид них сли ка из гу био пр во бит не 

и обо је ним и злат ним сло ви ма на пи сао увод ни текст и 
за гла вља ру бри ка; у ру бри ке је упи сао пр ва име на при-
ло жни ка и оних што су на не ки на чин би ли за слу жни 
за ма на стир Де ча не. За нас је по себ но за ни мљив оде љак 
По мен бла го ча сти вих хри шћа на и свих бо ља ра, ко ји по-
чи ње на 77. ли сту. Ту је Ди ми три је на пр вом ме сту за-
пи сао сво је име, а за тим име на оста лих жи те ља Ја ње ва, 
по чи њу ћи с не ким Ма те јем. О то ме да су све то би ле 
лич но сти по зна те пи са ру Ди ми три ју све до че ње го ве 
мар ги нал не бе ле шке: Ни на је Мар ков де да, Ма теј мај-
стор Дми тров, Ко млен Мар ков отац, Пе ја хар то фи лакс. 
Ма ло по сле њих пи сар је на ше сна е стом ме сту упи сао 
an’dre} и TwmM и по ред тих име на до дао: zo graf i s͡nq egw 

Twm(a).66

По ја ва име на јед ног сли ка ра и ње го вог си на у по-
ме ни ку мо гла би да пред ста вља са мо по мен обич них де-
чан ских при ло жни ка, али то и не мо ра би ти та ко. Те шко 
да је сли ка ре во име слу чај но за пи са но у ма на стир ски 
по ме ник у исто вре ме кад је у Де ча ни ма сли кан крст за 
ико но стас, по себ но због то га што зна мо да у ма на сти ру 
та да ни су из во ђе ни дру ги сли кар ски ра до ви, а то до зво-
ља ва да се име зо гра фа Ан дре је до ве де у ве зу са сли ка-
њем ико но ста сног кр ста.

На ша прет по став ка до би ја на те жи ни кад се зна да 
је у срп ској умет но сти дру ге по ло ви не XVI ве ка за и ста 
по сто јао сли кар Ан дре ја, ко ји се знат но ра ни је (1565) 
пот пи сао на фре сци све тог Ди ми три ја у при пра ти Пећ ке 
па три јар ши је: rM ka mno go gry([na)go an dree izo gra fa.67 По што 
се од чла но ва ве ће гру пе жи во пи са ца ко ја је осли ка ла 

66 Ни је ис кљу че но да су и зо граф Ан дре ја и ње гов син То ма би-
ли жи те љи Ја ње ва, ма да та кве озна ке не ма ни по ред њи хо вих име на, 
али ни по ред име на на ве де них у по ме ни ку не по сред но пре и по сле 
њи хо вих.

67 С. Пет ко вић, Зид но сли кар ство на под руч ју Пећ ке па три-
јар ши је 1557–1614, Но ви Сад 1965, 120 (с кал ком пот пи са), сл. 10; 
Ђу рић, Пећ ка па три јар ши ја, сл. 176.

68 Пет ко вић, Зид но сли кар ство, 120; idem, О фре ска ма XVI ве-
ка из при пра те Пећ ке па три јар ши је и њи хо вим сли ка ри ма, Са оп ште-
ња 16 (1984) 60.

69 Пет ко вић, Зид но сли кар ство, 119–131, 135–137; Г. Ба бић, В. 
Ко раћ, С. Ћир ко вић, Сту де ни ца, Бео град 1986, 156–168 (да ље: Ба бић, 
Сту де ни ца); С. Пет ко вић, Ми ле шев ске фре ске из XVI ве ка, Са оп ште-
ња 27–28 (1995–1996) 123–129; С. Пе јић, Ма на стир Све ти Ни ко ла 
Да бар ски, Бео град 2009, 140–182, 234–273. 

70 Ђу рић, Пећ ка па три јар ши ја, 275–276.
71 Пет ко вић, Зид но сли кар ство, 120–121; idem, О фре ска ма XVI 

ве ка из при пра те Пећ ке па три јар ши је, 61.

Сл. 8. Велики крст на иконостасу, 1593/1594
Fig. 8. The large cross at the top of the iconostasis, 1593/1594

Сл. 9. Оплакивање Христово, детаљ Великог крста, 
вероватно рад зографа Андреје, 1593/1594

Fig. 9. Lamentation, from the cross at the top of the iconostasis, 
probably by painter Andreja, 1593/1594
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сто ра ко ји по зна је зид не сли ке, а ни зо ви тач ки ца ра ди 
ства ра ња илу зи је пре си ја ва ња по зна ти су с ра ни јих Ан-
дре ји них фре са ка; из ви је не де бе ле обр ве и се че ње че ла 
и ли ца за кри вље ним ли ни ја ма сре та ли смо код ње га и 
ра ни је; нај зад, пре по зна тљи во Ан дре ји но обе леж је, као 
и обе леж је оста лих пећ ких сли ка ра — окру гло ка ме ње у 
пеј за жу, ко јем се по не кад до да ју стру ко ви тра ве78 — по ја-
ви ло се на па ди на ма Гол го те и на пећком и на де чан ском 
кр сту.79

На рав но, ни раз ли ке из ме ђу Ан дре ји них ра ни јих 
фре са ка и ико на на де чан ском кр сту ни су ма ле и оне по-
ка зу ју да је ње го во сли кар ство у це ли ни по ста ло зре ли је, 
до те ра ни је и ко ло ри стич ки бо га ти је. У ње му су се по ја-
ви ли де та љи ка квих ра ни је ни је би ло, као што су све тао 
ореол с пла ви ча стим кр стом око Хри сто ве гла ве, укра-
ше ни ним бо ви све ти те ља и ис пи си ва ње име на у њи ма 
или на оде ћи при ка за них лич но сти у Опла ки ва њу. Та кве 

хро мат ске вред но сти. Од мах се, ме ђу тим, ви ди да су све-
ти Ди ми три је, дво ји ца рат ни ка до ње га и по пр сја све тих 
му че ни ка из над њих, као и апо сто ли То ма и Фи лип на 
су сед ним ступ ци ма, на сли ка ни на исти на чин: све ти те-
љи има ју овал на, ши ро ко осве тље на ли ца са озна че ним 
под брат ком, за тим де таљ но на цр та не очи с про ду же ним 
ли ни ји ца ма у угло ви ма, ма ла уста и леп ти ра сту сен ку 
ис под њих, а у за вр шном об ли ко ва њу ли ца ва жну уло гу 
има ју крат ки бе ли по те зи чет ки цом.72 Слич но на сли ка не 
ли ко ве на ла зи мо и дру где у пећ кој при пра ти, на ро чи то 
на сјај ним и до бро са чу ва ним по пр сји ма све ти те ља на 
по тр буш ји ма лу ко ва. Ан дре ји ну ру ку ла ко пре по зна је-
мо и у на о су Ба ње, по себ но на бо ље очу ва ним ли ко ви ма 
ста ро за вет них пра о та ца и све тих рат ни ка,73 али за па жа-
мо да му је ту ко ло рит по стао жи вљи, а мо де ло ва ње бо-
га ти је, са све ви ше зе ле не бо је. До те ра ни ји на чин Ан-
дре ји ног сли ка ња гу шћим бо ја ма по ја ча ног хро мат ског 
ин тен зи те та на ста вио се у за пад ном тра ве ју на о са и у 
при пра ти Сту де ни це, ма да су се на фре ска ма и да ље чу-
ва ле ње го ве пре по зна тљи ве фи зи о но ми је, по не где и де-
та љан опи сни цр теж, као на кти тор ској ком по зи ци ји и на 
фре ска ма око ње, на по пр сју све тог Јо ва на на за пад ном 
зи ду или на Стра шном су ду у при пра ти.74 Уз ла зна ли ни ја 
Ан дре ји ног сли кар ства до сти гла је вр ху нац у Гра ча ни-
ци, где му се мо гу при пи са ти фре ске у за пад ном де лу и 
на се вер ном зи ду при пра те. На њи ма је по стао још из ра-
зи ти ји Ан дре јин осе ћај за пре фи ње но сла га ње бо ја и до-
не кле при гу шен ко ло рит, пла стич но об ли ко ва ње фи гу ре 
ис ка за но је у пу ној ме ри, а цр теж је по стао си гур ни ји и 
бли жи кла си ци зму XIV ве ка.75 

Шта је би ло са Ан дре јом по сле Гра ча ни це и при-
пра те у Ба њи — ни је по зна то. Због тог пре ки да на ших 
зна ња о сли ка ру по ве зи ва ње ве ли ког де чан ског кр ста с 
ње го вим име ном мо же из гле да ти нео че ки ва но и ма ло ве-
ро ват но. Не по зна ва ње ње го вих ра до ва из по след ње две 
де це ни је је сте ве ли ка пре пре ка, али не и не са вла ди ва. 
Ми сли мо да је ве ћа те шко ћа у то ме што нам ни је по зна-
то ни јед но Ан дре ји но ико но пи сно де ло, а рад у фре сци 
и рад у тем пе ри не ми нов но су под ра зу ме ва ли од ре ђе не 
ме ђу соб не раз ли ке, што де чан ски крст још ви ше уда ља-
ва од Ан дре ји них зид них сли ка. Не мо же се, ме ђу тим, 
за не ма ри ти не спор на чи ње ни ца да је ве ли ки крст у Де-
ча ни ма оства ре ње до брог и ис ку сног сли ка ра, ка кав је 
код Ср ба у дру гој по ло ви ни XVI ве ка, по ред Лон ги на, 
је ди ни био Ан дре ја. Ње гов из ван ре дан и кла си ци зму на-
кло њен цр теж ко ји се по ја вљу је на фре ска ма у пу ној се 
ме ри ис по ља ва и на де чан ском кр сту, по себ но на при-
зо ру Хри сто вог опла ки ва ња. Ан дре ји но стал но обо га-
ћи ва ње па ле те, што смо за па зи ли на ње го вим фре ска-
ма, пре тво ри ло се на кр сту — ка ко је јед ном ре че но — „у 
свет ко ви ну све тлих и ја ких бо ја и фи ног ка ли граф ског 
ис цр та ва ња де та ља“.76 Пла стич но об ли ко ва ње фи гу ра и 
ли ко ва по ста ло је још ја че и увер љи ви је. То је си гур но 
олак ша ла и тех ни ка тем пе ре, ко ја је омо гу ћи ла сло бо дан 
по тез и сла га ње гу стих сло је ва бо је, оке ра по ред зе ле-
не у ин кар на ту и цр ве них мр ља на ја го ди ца ма. С дру ге 
стра не, Ан дре ја је и по сле два де сет го ди на са чу вао не ке 
пре по зна тљи ве од ли ке свог на чи на ра да. Бла го за о кру-
гље на, овал на ли ца — ка ква на кр сту има ју Бо го ро ди ца и 
апо стол Јо ван — Ан дре ја је сли као још од при пра те Пећ-
ке па три јар ши је; два тач ка ста ис пу ста или дво стру ка 
пе тља на ру бо ви ма оде ће ко ји се сре ћу на кр сту та ко ђе 
су по зна ти још од Пе ћи;77 сли ка ње дра пе ри ја са оби љем 
све тло сти што се угла сто ло ми ја сно ода је ис ку ство мај-

72 Пет ко вић, Зид но сли кар ство, сл. 8–10; Ђу рић, Пећ ка па три-
јар ши ја, сл. 175–176.

73 Пе јић, Ма на стир Све ти Ни ко ла Да бар ски, 157–158, сл. 105–
107; v. и Пет ко вић, Зид но сли кар ство, 128, сл. 46–47.

74 Пет ко вић, Зид но сли кар ство, 123–124, сл. 26–27; Ба бић, 
Сту де ни ца, сл. 1, 128; Ма на стир Сту де ни ца, ed. М. Ма ле тић, Бео-
град 1986, 166–167, сл. 122–124 (Б. То дић).

75 Пет ко вић, Зид но сли кар ство, 125–126, сл. 39, 41.
76 Ми ло ше вић, Умет ност у сред њо ве ков ној Ср би ји, 22.
77 Пет ко вић, Зид но сли кар ство, 123.
78 Ibid., 120, 123.
79 Ћо ро вић-Љу бин ко вић, Сред њо ве ков ни ду бо рез, 95.

Сл. 10. Свети Јован Богослов, детаљ Великог крста, 
вероватно рад зографа Андреје, 1593/1594

Fig. 10. St. John Theologos, from the cross at the top 
of the iconostasis, probably by painter Andreja, 1593/1594



126

ЗОГРАФ 36 (2012) [115–129]
про ме не не мо же мо об ја сни ти без по зна ва ња Ан дре ји-
них ра до ва из го ди на ко је де ле ње го ве фре ске од ико на 
на де чан ском кр сту. Мо гу ћу не до у ми цу у ве зи с тим што 
је сли кар ра дио пу них три де сет го ди на от кла ња ње гов 
са вре ме ник и са рад ник Лон гин, ко ји је сли као бар до 
1596. го ди не, а по жи вео је још две де це ни је по сле то га. 
На по след њим Лон ги но вим ико на ма за па жа ју се хлад-
но ћа, ру ти на, очи гле дан за мор и пот пу но тон ски на чин 
ра да — да на њи ма не ма пот пи са, те шко да би смо их сма-
тра ли ње го вим де ли ма. На Ан дре ји ном кр сту го то во све 
је обр ну то: за др жан је ис ку сан цр теж, по ја ча но је осе-
ћа ње за пла сти чан и кла си ци стич ки из раз, а рас ко шне 
бо је бле сну ле су у пу ном сја ју. Ан дре ја као сли кар очи-
глед но ни је био за бо ра вљен и био је и да ље це њен ме ђу 
ви со ким пред став ни ци ма цр кве. Од мах по сле де чан ског 
брат ства и при зрен ског ми тро по ли та, го ди не 1594. за по-
слио га је и па три јарх Јо ван да на ве ли ком кр сту у Пе ћи 
на сли ка Хри ста, мо жда и Де и зис, док је ико не Бо го ро-
ди це и Јо ва на ура дио не ки ње гов мно го сла би ји по моћ-
ник.80 По сле те го ди не Ан дре ја не ста је из исто ри је срп-
ске умет но сти.

Циљ овог ис тра жи ва ња би ло је об ја шња ва ње раз-
во ја ико но ста са у сред њем бро ду де чан ске цр кве, као 
и про менâ ко је су се на ње му зби ва ле то ком не ко ли ко 
ве ко ва. По шло се од чи ње ни це да је пр во бит на ка ме на 
ол тар ска пре гра да би ла без ико на, са ин тер ко лум ни ја ма 
по кри ве ним за ве са ма. Њи хо ва за ме на ико на ма би ла је 
по ве за на с пре но ше њем мо шти ју кра ља Сте фа на Уро ша 
Тре ћег (Де чан ског), пр вог кти то ра ма на сти ра, пред ико-
но стас 1343. го ди не, што је иза зва ло и дру ге про ме не у 
пре дол тар ском про сто ру цр кве. Из над ки во та са Сте фа но-
вим мо шти ма на сли кан је кра љев пор трет, а с дру ге стра-
не ико но ста са при ка за ни су ње го ви све ти за штит ни ци Ни-
ко ла и Сте фан Пр во му че ник. Хри стос и Бо го ро ди ца, до 
та да оба ве зно сли ка ни око ол тар ске пре гра де у срп ским 
хра мо ви ма, као и Јо ван Пре те ча, пред ста вљан по не кад с 
њи ма, по ме ре ни су ју жни је и при ка за ни у окви ру ико но-
граф ски сло же ног Де и зи са. Тра ди ци о нал на за ступ нич ка 
те ма оства ре на је у Де ча ни ма на ико на ма у ин тер ко лум-
ни ја ма пре гра де. По ред Хри ста Пан то кра то ра, Бо го ро ди-
це Еле у се и Јо ва на Пре те че, ме ђу њи ма се на шла и ико на 
све тог Ни ко ле, по ста вље на из над ки во та с мо шти ма кра-
ља Сте фа на. На тај на чин укуп но уре ђе ње пре дол тар ског 
про сто ра и ико но ста са од ра жа ва ло је по чет но или пре ла-
зно раз до бље Сте фа но вог све ти тељ ског про сла вља ња.

По што је то ком XV ве ка Сте фан Де чан ски до био 
пот пун све тач ки култ, по сте пе но ши рен из ван ма тич ног 
ма на сти ра и на ро чи то ис ти цан по сле об но ве Пећ ке па-
три јар ши је (1557), у скло пу ње ног све о бу хват ног про-
сла вља ња на ци о нал них и ло кал них све ти те ља, сли ка ни 
по сред нич ко-за ступ нич ки про грам око Сте фа но вих мо-
шти ју по стао је не при кла дан ње го вом но вом све тач ком 
ста ту су. За то је 1577. го ди не ње гов кти тор ски пор трет 
на зи ду, с мол бе ним обра ћа њем Хри сту, за кло њен Лон-
ги но вом жи тиј ном ико ном, ко ја је све тог кра ља про сла-

вља ла као „ве ли ко му че ни ка ме ђу ца ре ви ма“. За тим су 
— прет по ста вља мо око 1590 — ико не из XIV ве ка укло-
ње не са ико но ста са, а ис пред ње го вих ин тер ко лум ни ја 
по ста вље не су ве ли ке ико не Хри ста Пан то кра то ра и Бо-
го ро ди це с Хри стом, ко је су та ко ђе би ле Лон ги но ви ра-
до ви. Ве ро ват но је та да тај сли кар на по ле ђи ни цар ских 
две ри на сли као све тог Ни ко лу и Сте фа на Де чан ског, чи-
ме је ис так ну та њи хо ва по ве за ност, ко ја је по сто ја ла и 
на ста ром ико но ста су, али је на цар ским две ри ма при-
ка зан дру га чи ји од нос дво ји це све ти те ља. Из над но вих 
пре сто них ико на у не по зна то вре ме по ста вљен је про-
ши ре ни Де и зис, а 1593/1594. на врх ве ли ки крст, из у зет-
но др во ре збар ско и сли кар ско де ло. Прет по ста ви ли смо 
да је ње гов сли кар био по зна ти зо граф Ан дре ја, је дан 
од глав них сли ка ра фре са ка у пећ кој при пра ти (1565) и 
аутор де ла сли ка ног кр ста у Пе ћи (1594). Ико но стас с 
кра ја XVI ве ка до био је, да кле, са свим дру га чи ји из глед 
од оног ко ји је има ла пр во бит на пре гра да из ме ђу ол та-
ра и на о са. Об ли ком је био пот пу но са о бра жен ол тар-
ским пре гра да ма ка кве су у XVI и XVII ве ку по ди за не у 
пра во слав ним и срп ским хра мо ви ма. Око ства ра ња но ве 
ико но ста сне це ли не, ко ја је на ста ја ла ду же од јед не де-
це ни је, тру ди ли су се де чан ско брат ство и не ко ли ко ње-
го вих игу ма на, при зрен ски ми тро по лит Ми ха и ло и ве ћи 
број при ло жни ка. Сна жан умет нич ки пе чат ути сну ли су 
му дво ји ца од лич них др во ре зба ра и не ко ли ко сли ка ра, 
пре све га зо граф Лон гин и ве ро ват но Ан дре ја.

Тај па жљи во са ста вљен ико но ста сни и пре дол тар-
ски про грам рас пао се пре сре ди не XIX ве ка. Ар хи ман-
дрит Ге де он Јо сиф Ју ри шић за бе ле жио је 1852. го ди не 
да се та да на де чан ском ико но ста су на ла зи ло мно го ико-
на по ста вље них без по себ ног ре да.81 Мо шти све тог Сте-
фа на Де чан ског пре не те су у нов ки вот 1849, а на спрам 
ње га, ис пред де сне стра не ол тар ске пре гра де, по ста вљен 
је још је дан ки вот, на ме њен мо шти ма све те Је ле не, „се-
стре“ Сте фа на Де чан ског.82 Жи тиј на ико на све тог Сте-
фа на Де чан ског укло ње на је са ступ ца из над ки во та с 
ње го вим мо шти ма и пре не та на ка ме но игу ман ско се ди-
ште,83 ко је је ота да по че ло да се сма тра кра љев ским пре-
сто лом.84 Ве ро ват но су и две ве ли ке све ће ко је су ста ја ле 
ис пред ки во та у исто вре ме пре ба че не у за пад ни део на-
о са, та мо где се на ла зио пр ви гроб кра ља Сте фа на Де-
чан ског. Ње го ве све те мо шти сре ди ном XX ве ка пре не те 
су у тре ћи по ре ду ки вот, пре ме штен на но во ме сто, у 
ју жни део пре дол тар ског про сто ра, где је он до био дру-
га чи ји по ло жај у од но су на ико но стас.

80 Ђу рић, Пећ ка па три јар ши ја, 275–276, сл. 181.
81 Г. Ј. Ју ри шић, Де чан ски пр ве нац, Но ви Сад 1852, 32–33. О 

то ме све до чи и М. С. Ми ло је вић, Пу то пис де ла пра ве (ста ре) Ср би је 
III, Бео град 1877, 78.

82 Ју ри шић, Де чан ски пр ве нац, 33–34; Ми ло је вић, Пу то пис, 
76–77; Ша ко та, Де чан ска ри зни ца, 288–289.

83 Ју ри шић, Де чан ски пр ве нац, 29. 
84 То дић, Ча нак-Ме дић, Ма на стир Де ча ни, 49 (n. 154), 230–231.
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The iconostasis in Dečani – the original painted programme
and subsequent changes

Branislav Todić

The stone iconostasis in the katholikon of Dečani was 
built at the same time as the church itself, dedicated to Christ 
Pantokrator (1327–1335). It consists of a high parapet, po-
lygonal colonettes forming four intercolumnar openings and 
an architrave resting on the colonettes. Originally, the inter-
columnar openings were not intended for the placement of 
icons, but like most Byzantine and Serb altar screens at the 
time, had curtains.

 Changes to the iconostasis followed soon after it 
was built, at the time the church was decorated with fres-
coes. They were caused by the relocation of the remains of 
the fi rst ktetor of Dečani, King Stefan Uroš III Dečanski, 
from the tomb in the western part of the church to the area 
in front of the altar in 1343. The King’s coffi n was placed in 
front of the northern end of the iconostasis. This led to the 
creation of a distinctive painted programme in the area in 
front of the altar and on the iconostasis. The research car-
ried out so far has shown that it was then that the fi rst signs 
of Stefan Dečanski’s saintliness became observable, but his 
saintly cult had only just begun to be created. It is to this 
initial or transitional phase of Stefan’s cult that the painted 
programme around the coffi n with his relics corresponds. On 
the wall above the coffi n is Stefan’s portrait, accompanied by 
an inscription containing the King’s supplication to Christ 
Pantokrator to have mercy on him on the Day of Judgement. 
Stefan’s patron saints, St. Nicholas and the King’s namesake 
Stephen the First Martyr, are painted on the opposite wall. 
Obviously, at this stage Stefan Dečanski still needed saintly 
intercessors before Christ, which is the reason why the in-
tercolumnar spaces of the altar screen were fi lled with their 
icons. The Byzantine and Serbian iconostases had hitherto 
contained the icons of Christ and the Mother of God, while 
icons of other saints were included very rarely. In Dečani, 

however, St. John the Forerunner and St. Nicholas joined 
Christ and the Virgin. This produced a Deesis complemented 
with the icon of St. Nicholas right above the coffi n contain-
ing the relics of King Stefan.

 Two centuries later, this intercessory programme 
developed on and around the iconostasis was no longer ap-
propriate for Stefan Dečanski’s fully-fl edged saintly cult. 
For this reason, in 1577, a real icon celebrating the King as a 
megalomartyr, a work of the painter Longin, was placed over 
the King’s essentially redemptive and ktetoric fourteenth-
century portrait. The icons that formed part of the original 
intercessory programme were removed from the iconosta-
sis as unnecessary. Instead of them, two large icons of the 
Mother of God and Christ Pantokrator commonly occur-
ring in sixteenth-century iconostases, both by Longin, were 
placed in front of the stone altar screen. Other changes to the 
iconostasis in Dečani followed the trends of the time in Ser-
bian and other Orthodox Christian environments: the Deesis 
with Christ, the Mother of God, St. John the Forerunner, and 
the twelve apostles, were placed above the architrave, and a 
large cross at the top (1593/1594).

 The authors of this outstanding piece of wood 
carving and painting are not known. In this paper, the icons 
on the cross are attributed to Andreja, a well-known fresco-
painter who decorated Serbian churches of the second half 
of the sixteenth century. This attribution is based on the 
mention of this painter in the Memorial Book of the Dečani 
Monastery, a book of a commemorative nature, made in 
the same year or the year after (1594/1595) the cross on the 
iconostasis was painted. It has been confi rmed by a com-
parative analysis between Andreja’s earlier frescoes and 
his icons on the Dečani cross.


