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ДОБА СВЕТЛОСТИ
Српска уметност XIII века

Изложба ДОБА СВЕТЛОСТИ српска уметност 13. века 
организована је поводом великог националног јубилеја Осам векова 
манастира Жиче. У двогодишњем периоду од 2006. до 2008. године 
реализовано је, низ пригодних програма који славе Жичу, њену 
историју и уметност. Полазна идеја изложбе је да се прикаже развој 
српске уметности 13. века као контекста у коме је Жича настала 
и којем припада, контекста велике уметности рашке школе која 
управо у овом веку досеже своја врхунска остварења.

Уметност, чија је улога непроцењива у развоју српске држа-
ве, најизразитије се очувала у црквеној архитектури и фреско 
сликарству. Велики јубилеј је прилика да се из депоа изнесу и 
јавности прикажу копије фресака, које својим високим квалитетима 
најбоље репрезентују лепоту средњовековног сликарства. Богата 
колекција копија фресака Народог музеја у Краљеву настала је 
током 60-тих година прошлог века у сарадњи са Галеријом фресака 
у Београду. Пројекат није обухватао само копије фресака, већ и 
одливке студеничке пластике, копије средњовековних рукописа, 
макете и карту манастира, као и дијапозитиве са најизразитијим 
делима средњовековне уметности. Поменути богат материјал чини 
носећи део изложбе. 

Манастир Сопоћани,
Рођење Христово, 
купање, копија
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Текстуалне легенде које су припремљене, представљају изво-
де из радова најеминентнијих истраживача и научника националног 
средњег века неколико генерација. Ово је други битан аспект 
концепције којим смо желели да дамо својеврсни омаж њиховом 
упечатљивом раду –  да скренемо пажњу шире јавности на можда 
најлепше и најблиставије странице наше историје уметности 
уопште.

Захваљујући Историјском музеју у Београду, добили смо 
прилику да изложимо велики број Валтровићевих и Милуновићевих 
цртежа, који се односе на архитектуру и сликарство манастира Жиче. 
Пионирски рад два велика истраживача културног насеђа током 
19. века, незаобилазни је део у изучавању и презентовању српске 
средњовековне уметности. Валтровић и Милуновић оставили су 
документе о више од четрдесет споменика и на најлепши могући 
начин отргли од заборава многе архитектонске целине и сликарске 
опусе којих данас нема. По лепоти и обиму издвајају се сцене из 
каталикона манастира Жиче, рађене у акварелу.

Најзанимљивији део изложбе, који је по обиму, на жалост, 
чини мали сегмент, представљају оригинални фрагменти прво-
битног фреско сликарства Спасовог храма, страдалог у време ку-
манске најезде, као и елементи оригиналне декоративне пластике 
из Студенице.

На крају, у концепцију су 
укључена два филма, сни-
мљена наменски овом 
приликом. Је дан је пос-
већен жичкој ико нописној 
школи, која се ле потом 
својих икона прославила 
широм све та. Други филм 

Манастир Жича,
Оригинални 
фрагменти 
првобитног 

живописа
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представља разговор са Зденком 
Жив ковић, која је читав радни 
век посветила конзервацији и 
пре свега копирању фресака 
у нашим најзначајнијим ма -
настирима. Насликала је 
не колико стотина ко  пи ја 
фресака, и њен рад спада 
у врхунска ос тварења 
о ве мало поз нате про фе-
сије. Рад који својом бес-
прекорношћу, сво јим пре-
фињеним осећајем за фреску, 
ставља име Зденке Жив ковић у 
ниво узора који је тешко достићи. Сто-
га, не с малим поносом исти чемо, да се један зна чајни део њених копија 
налази у Збирци Народног музеја у Краљеву.

Надамо се да изло жба ДОБА СВЕТЛОСТИ оваквим приступом 
може да пружи један заокружени увид у сложене аспекте сре дњо-
вековне уметности и кул  туре Рашке државе на њеним зна менитим 
почецима, у чијем средишту стоји Жича - прва архие  пископија, кру-
нидбено место и саборни храм Срба. Желели смо да скренемо паж њу 
на вредности и веровања учених ктитора наших највећих лаври, пре 
свега Светог Саве, његовог оца и брата. На оне вредности и веровања 
које управо осам векова означава као непролазне, и чија је улога  
данас, у савременом добу можда важнија више него икада пре.

 
Сузана Новчић

Манастир Жича,
Светитељ
у медаљону, копија
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Оригинални средњовековни материјал
из Жиче и Студенице

Током археолошких истраживања манастира Жиче, који је 
Завод за заштиту споменика културе из Краљева обавио у периоду 

од 1978 - 1991. године, 
от кривене су у Жичком 
хра   му и две јаме у ко је су 
похрањени фра г менти нај-
ста ријег жи во писа цркве 
Св. Спаса. Након великих 
разарања манастира у вре-

ме видинског кнеза Шишмана у Рашку, вероватно је страдао прво-
битни жички живопис из времена њеног ктитора. Фрагменти, њих 
неколико стотина су, вероватно убрзо након рушења, са пуно пијетета 
сахрањени у поменутим јамама (једна се налазила у припрати, 
а друга у ђаконикону). У средњем веку је постојао посебан однос 
према збрињавању оштећеног живописа, који потиче од чињенице 
да је на зидовима цркве извршен чин освећења и миропомазања, 
који обавезује и када су у питању његови остаци у фрагментима. 
То се увек чинило у самом храму или његовој близини на посебан 
начин. Наиме фрагменти су окренути живописаним слојем на 
доле, положени на ситни песак или растреситу земљу. У жичким 
јамама фреске су сахрањене заједно са деловима камене пластике, 
сликарским посудама и др. оштећеним предметима из цркве. 
Положени у дубоке јаме и заштићени од влаге, светлости и топлоте, 
фрагменти су у стању добро очуваног колорита стигли до нас крајем 
двадесетог века. Њихова уситњеност онемогућује реконструкцију 
композиције тако да су издвојени за презентацију уломци на 
којима су делови лица, руку, косе или браде, одежди, фрагменти са 

Манастир
Студеница,

Богородична црква,
лунета бифоре
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Пећка патријаршија,
Арханђео Михаило, 
копија
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остацима слова писаних на српско-словенском језику. Драгоцени 
су и остаци плаве позадине на којој су слова писана златном или 
црвеном бојом, што повезује ове фреске са најстаријим фрескама 
из Богородичног храма у Студеници. Позлата је највише страдала 
након додира са ваздухом, тако је слој злата отпао остављајући 
за собом љубичасти траг везива у чијим рубовима има још мало 
очуваног злата, на позадини боје окера која је сликана испод. Иако 
сачувана у малим фрагментима елементи првобитног жичког 
живописа показују раскош и лепоту сликарске палете из које су 
потекле. Инспирисани овим племенитим сликарском, поред малих 
презентованих целина покушали смо да преко ових фрагмената 
илуструјемо, на елементарном нивоу, основне поставке теорије 
боја, на којима почива византијска естетика - естетика светлости, 
којој припада висока уметност српског средњег века. Такође смо 
желели да покажемо основне врсте природних минерала од којих 
су се пигменти за ове племените боје добијали у средњем веку.

Манастир Студеница је дуго година археолошки истраживан 
(Републички завод за заштиту споменика културе, Археолошки 
институт), при чему су пронађени бројни делови камене пластике 
из XII-XIII века, које су радили клесари Богородичине цркве. Избор 
пластике који је укључен у изложбу има за сврху непосредни сусрет 
посетилаца са врхунском обрадом мермера на оригиналним, мањим 
делима студеничких клесара, са лепотом радочелског мермера и са 
аутентичном бојом узвишене Немањине задужбине. Лавови, делови 
свећњака, су практично скулптуре, док је лимета са две афронтиране 
птице део масивног рељефа за прозор - бифору на западној фасади 
која је некад стајала на цркви. Колекција од седам алатки за глачање 
мермера, које су пронађене у самој богородичној цркви, ексклузивни 
су материјал који нам приближава свет мајстора и уметника из XII 
века, пут којим се ишло ка ремек делу студеничких фасада. Познији, 
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Манастир Сопоћани,
Апостоли, копија
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тзв. „Језекијин” сунчани сат, који је могуће изложити јер није везан 
за архитектуру, указује на традицију сунчаника и мерења времена 
у манастирској целији. Она је једновремена са подизањем цркве - 
први сунчани сат уклесан је уз јужни портал храма и најстарији је 
сунчан сат међу јужнословенским народима. „Језекијин” сунчани 
сат, који је форме точка, предвиђен је да стоји хоризонтално, и са 

кружним от вором за централни 
стожер има могућност окре-

тања око њега. То значи 
и мо гућност враћања 

вре   мена уназад, као у 
библијској причи о 
цару Језекији коме 
је Господ указао ми-
лост и вратио време, 
да  јући му још 15 
година за покајање 
и искупљење греха. 

Овај митски и симбо-
лички аспект сунчани   ка, 

подржа ва основну наме-
ну из ложбе - да посетиоца 

на тренутак врати у једно друго 
време, у сигурно станиште духовне 

озарености Стефана Немања, његових синова и унука, стожерни 
стуб наше баштине и идентитета, место прекрасно, доба светлости.

Татјана Михаиловић

Манастир
Студеница,
Сунчани сат

Манастир
Студеница,

Богородична црква
Распеће, копија
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