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МИШЧИЋИ 

 

Нажалост, уместо да ђаци овамо долазе на екскурзије, њихови директори и 

наставници радије их воде у Грчку или Турску, многи никада и не сазнају 

где је Немања стварао прву српску државу и где је рођен Свети Сава, а само 

ретки за живота дођу у овај крај. Чини ми се да се некада, без икаквог 

разлога, чак и стидимо своје најсветлије историје. Разлога за стид има, али 

због тога што нам је постојбина у корову и што не умемо да је поштујемо, 

али и искористимо у туристичке сврхе. 

др Добросав Никодиновић, организатор манифестације  

Немањин дежевски сабор 

 

 

 

 

 

 
 



 

МИШЧИЋИ – МЕСТО ГДЕ ЈЕ РОЂЕН СВЕТИ САВА 
 

 

 

Мишчиће је насељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 

202 становника. У насељу Мишчиће живи 168 пунолетних становника, а просечна старост 

становништва износи 36,3 година (38,0 код мушкараца и 34,6 код жена). У насељу има 61 

домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,79. 

Ово насеље је великим делом насељено Србима (Срби 94.37%, Бошњаци 5.63%) према попису 

из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника. 

 

Мишчићи су место у Дежевској долини на пар километара од Ђурђевих ступова и Петрове 

цркве, у коме су на чувеним саборима доношене историјске одлуке, где су рођена два 

српска цара, више краљева и где је свет први пут угледао и Растко Немањић – Свети Сава. 

 

Темељи родне куће Светог Саве су у корову, беспућу и мраку. Да није великог крста, који 

су ту поставили представници Цркве, нико не би ни знао да је ту рођен велики епископ и 

просветитељ. 

 

У сличном стању је цела Дежевска долина: заборављена, запуштена, запостављена… 

Дежевска долина је још далеко од очију шире јавности, овде нема туриста, а и они који 

дођу обиђу Петрову цркву и оду, а да и не наврате до Савиног родног села. 

 

Мада би родно село Светога Саве требало да буде место српског ходочашћа и туристичка 

атракција, у Мишчићима постоји само метални крст, који сведочи да је ту рођен велики 

просветитељ. Овде се деца и мештани окупе само за Савиндан. Ништа није урађено на 

промоцији овог простора, нити на довођењу верника и туриста, који су и те како 

заинтересовани за овај крај, у коме је - сваки камен историја. 

 

Тамо где је Стефан Немања први пут угледао сина Растка (Св. Саву) данас је посађен 

храст и поред њега лежи древни камени крст. Одмах поред дрвета стоји и један метални 

прохромски крст, да обележи ово свето место. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/2002


СВАКИ камен у Дежевској долини је историја – овде је, у засеоку Мишчићи, рођен Свети 

Сава, овуда је у време највеће моћи шетао Стефан Немања, овде су се играли његови 

синови Вукан, Стефан и Растко, одавде су у свет полазили краљеви: Урош, Драгутин, 

Милутин… 

 

Задрхтим када помислим ко је све газио овом земљом… 

 

 

Реч о Светом Сави 

 

Свети Сава био је први српски архиепископ, светитељ и просветитељ. Био је најмлађи син 

великог жупана Стефана Немање, крштен као Растко, а када се замонашио узео је име 

Сава. 

 

Растко се на Светој Гори замонашио упркос снажном противљењу родитеља. Заједно са 

оцем Стефаном, замонашеним као Симеон, Свети Сава је основао Хиландар и изградио 

још 14 манастира, и тако остао забележен као ктитор прве српске духовне заједнице на 

Светој Гори. 

 

После Немањине смрти у Србији су се посвађали око престола његови синови Стефан и 

Вукан. Сава онда пође из Свете Горе да смири браћу. Са собом је понео и Немањино тело. 

Сава је дочекан веома свечано. Над телом свога оца он је измирио Стефана и Вукана, који 

су се покајали и заклели да се више никад неће свађати. Сава је благословио то измирење 

и посаветовао своју браћу да живе у слози и братској љубави. После тога он је Немањино 

тело сахранио у манастиру Студеници, главној Немањиној задужбини. У Студеници је 

основао 1209. године болницу, прву на подручју српске државе. 

 

Монах Сава отпутовао је у Никеју, где је од никејског патријарха добио дозволу да оснује 

самосталну српску архиепископију. Сава је 1219. године постављен за првог српског 

архиепископа. Он је организовао српску цркву, основао је и обновио више епископија, а 

уместо Грка доводио је Србе за епископе. Да би обучавао свештенство, Сава је преводио 

црквене списе (деловао је као просветитељ). 

 

Свети Сава је 1219. издејствовао аутокефалност СПЦ, а његова дела Номоканон (1220) и 

Синодик православља (1221) постали су правни и духовни стубови српске државности. 

Његовим устоличењем за архиепископа 1219. године утемељена је и самостална Српска 

православна црква. Захваљујући Сави Немањићу црква у Србији ослободила се 

старешинства охридског архиепископа. Само две године након што је постала краљевина, 

српска држава добила је и црквену самосталност. 

 

После тога, Сава креће на путовање по истоку. Боравио је у Палестини, Александрији и на 

Синају. У повратку је посетио Никеју, а онда отишао у бугарску престоницу Трново у 

посету бугарском цару Јовану II Асену. На Богојављање одслужио је службу у трновској 

цркви. После тога одмах се разболео. Боловао је пет дана, а шестог је умро, то је било 14. 

(27) јануара 1236. године. Сахрањен је у цркви Четрдесет мученика. Краљ Владислав, 

бугарски зет, следеће године пренео је његове мошти у манастир Милешеву. Ту су биле 

све до 1594. године. 

Синан паша спалио је на Врачару 1594. мошти Светог Саве које су до тада биле чуване у 

манастиру Милешева. Сматра се да су Турци Савине мошти спалили у уверењу да ће тако 

уништити веру и сваки утицај Светог Саве на Србе. 

 



Јер, Срби су били национално свесни да су царски народ, да су имали царевину и да су је 

делимично изгубили на Косову. У таквој вери Србе нису могли Турци да исламизирају, а 

католици поунијате. Зато су их Турци набијали на коље, а темишварског владику живог 

одрали. А да би се осветио Србима, Синан паша, за време Темишварског устанка спалио је 

мошти светог Саве на Врачару 1594. године, а олуја разнесе његов прах на све четири 

стране света. То су Турци урадили да би тако заплашили српски народ. 

 

Свети Сава се сматра зачетником српске средњовековне књижевности, па је стога и 

заштитник просветних установа. Кнез Милош Обреновић је 1823. године наредио да се 

Дан Светог Саве обележава као школска слава у Србији. Свети Сава је установљен као 

школска слава на предлог Атанасија Николића, ректора Лицеја у Крагујевцу 2. јануара 

1840. године, одлуком Совјета Књажевства Србског и те године прослављан у Крагујевцу 

и Београду. 

 

Српска црква је Саву Немањића, као и његовог оца Стефана Немању, уврстила у ред 

светитеља. 

. 

 

 

II 

 
 

 

На овом месту, велики жупан Стефан Немања, први пут је на руке примио свог трећег 

сина, од Бога измољеног у позним годинама. Велики и премудри Стефан Немања, 

разнежен и преплављен љубављу дочекао је то мало и ситно чедо речима: „Мишче моје 

мало!“. Тако од оних времена до данас остаде име тог места а данас засеока ─ Мишчићи! 

 

Мишчићи, ту све грми од историје, историје нас и нашег порекла. Родно село Светог Саве 

у коме се отац Велики жупан Стефан Немања на рођењу обратио речима: „Мишче моје 

мало“. И тако село доби име. Стефан Немања, заточен на брду изнад Ковачева загледан у 

једно друго брдо које је једино видео из своје ћелије, молио се Светом Георгију за 

избављење. И био је избављен, након чега је решио да подигне манастир Ђурђеви 

ступови, у стилу који представља комбинацију византијске архитектуре на истоку и 



романског западног стила. То се десило 1171. године. Иначе, Стефан Немања се двапута 

крстио. Једном у латинској цркви у Зети а други пут у Цркви Светог Петра и Павла, на пар 

километра од Мишчића. Она је настала у 8. веку и представља вероватно најстарији 

хришћански споменик на овим просторима. Село Дежева, где су живели српски краљеви 

тог времена. 

 

 

Нова црква која се гради у Дежевској долини 

 

Сваки камен у Дежевској долини је историја - овде је, у засеоку Мишчићи, рођен Свети 

Сава, овуда је у време највеће моћи шетао Стефан Немања, овде су се играли његови 

синови Вукан, Стефан и Растко, одавде су у свет полазили краљеви: Урош, Драгутин, 

Милутин. 

 

- Задрхтим када помислим ко је све газио овом земљом и обично се запитам: да ли смо ми, 

који данас живимо у Дежевској долини, достојни наследници тих великих људи? Бојим се 

да нисмо. 

 

Ово за истиче Првослав Сеновић, домаћин из Дежеве, села у близини Ђурђевих ступова и 

Петрове цркве, у коме су на чувеним саборима доношене историјске одлуке, где су рођена 

два српска цара, више краљева и где је свет први пут угледао и Растко Немањић - Свети 

Сава . Темељи родне куће Светог Саве су у корову, беспућу и мраку. Да није великог 

крста, који су ту поставили представници Цркве, нико не би ни знао да је ту рођен велики 

епископ и просветитељ. У сличном стању је цела Дежевска долина: заборављена, 

запуштена, запостављена... 

 

- Ми се већ годинама трудимо да организовањем  Немањиног дежевског сабора, на који 

позивамо много угледних људи из науке и културе, укажемо представницима садашње 

државе да је дужна да цени и поштује своју историју. Дежевска долина је још далеко од 

очију шире јавности, овде нема туриста, а и они који дођу обиђу Петрову цркву и оду, а да 

и не наврате до Савиног родног села. Жалосно је да школе из Београда, Шумадије, 

Поморавља и других делова Србије воде ђаке на екскурзију у Грчку, Турску или Италију, 

а да деца никада не наврате у постојбину своје државе, нити знају где се она налази - каже 

др Добросав Никодиновић, организатор манифестације Немањин дежевски сабор. 

 



Сточна пијаца 

Уместо да дочекују туристе из Србије и света, неки од мештана покушали су да на 

педесетак метара од Савине родне куће у засеоку Мишчићи изграде сточну пијацу. 

Упркос противљењу многобројних поштовалаца српске историје, стока се повремено 

продаје баш на овом месту. 

У том селу је краљ Драгутин пренео престо на Милутина, његовог брата. Поред Дежеве је 

Судско Село, названо по првом суду на овим просторима. Све је то био Стари Рас, стара 

српска држава, чији је трговачки центар било Трговиште, на два брда од Ковачева, а иза 

још једног брда је манастир Сопоћани, задужбина Стефана Уроша Првог из средина 13. 

века Од тада је назив за српску државу, еквивалент Србији, био Расциа или Рашка. Многи 

нам кажу зар је историја толико важна, али шта смо ми без историје. Она може бити 

инспирација, предмет тумачења, често и релативизована, али довољно је отићи на 

Ђурђеве ступове и погледати Дежевску долину. И онда ћете сазнати истину, толико лепу 

и јасну о једном дивном народу, а ако ништа више бићете поносни на њих зато што су 

одабрали толико лепо место за живот. На крају крајева, тишина Дежевске долине ће Вас 

опустити, на начин на који пречесто не разумемо, а и нема потребе да га разумемо, 

довољно је да уживамо у тишини и миру манастирског комплекса који још данас само 

чувају манастирски монаси. Често испијајући ракију, причамо о историји предака. Ми 

Срби имамо обичаје, који увек почињу и завршавају се ракијом. У овом крају имају и 

локалну сорту шљиве звану Дежевка од које пеку све те галоне ракије.  

Жена у овом крају готово да нема. Све су отишле у град. Јелена Анжујска жена краља 

Стефана Уроша Првог, долазећи у овај крај прошла је путем уз реку Ибар, путем Долине 

јоргована ( која и данас има тај назив ), могла је да ужива у мирису јоргована које је њен 

будући муж засадио у част своје жене. Јелена Анжујска је као своју задужбину оставила 

манастир Градац, где је њено тело и сахрањено. Легенда каже да се након три године од 

њене смрти јавила у сну једном монаху, и да је након тога гроб отворен, а њено тело је 

нађено цело и очувано као у роси. Од тада се слави као светитељка, а ми и данас можемо 

да уживамо у мирису јоргована, никлих из семена прошлих векова. У овом крају данас 

нема путева, па причамо о изградњи моста укупне дужине 5 метара, и сигнала за мобилни 

телефон и ко зна шта још. И даље се мештани дозивају са брда на брдо, а бетонски мост 

сведочи о победи човека над потоком. Као што видите велика је разлика између уживања 

у историји једног краја и живота у њему са свим проблемима које он носи. Постоје идеје, 

али нико од нас нема могућност да донесе одлуку и нема пара да се реализују. То би 

требало да је најмањи проблем, али у Србији је то највећи проблем. Верујемо својој 

држави и Немањићима. За њих смо ратовали и радовали се рођењу светог Саве, малом 

мишчету чувајући завет старе државе у којој данас живимо и на коју смо поносни. На 

бедему Европе, са звуком звона париског Нотре Даме-а. најављујући крај историје једне 

земље, земље наших предака, помешаног звонима свих манастира који и данас чувају 

сећање на рудименте исте те Европе, морају почивати темељи будуће Србије. У селима 

људи још увек има, има оних са којима можете попити ракију и чути пуно тога о нама 

самима, заиста се радујемо да дођете у Дежевичку долину. Ово место је онај камен 

темељац српске државе. Запостављено, перманентно, а тај предео, то село, Мишчићи, и та 

црква у Дежеви би требало да добију један крајње репрезентативан изглед. Колевка 

Србије није на Косову, већ баш ту у Дежеви. Косово нам свакако није више доступно, а 

Дежева и Нови Пазар су свакако престоно место Стефана Немање и родно место Светога 

Саве. Чак је и постављен један спомен крст на месту где се сматра да је рођен Растко 

Немањић. Очекујемо Вас, па да наставимо причу о Немањићима. За све остало треба још 

неко да се побрине, неко велики и снажан.  



Стефан Немања без јубилеја 

Година у којој се прославља 1.700 година Миланског едикта уписала је још један значајан 

јубилеј за Србију ─ девет векова од рођења оца српске нације, великог жупана Стефана 

Немање. Нажалост, српске политичари нико на то није подсетио, па је то учинио 

председник Удружења Рас у Новом Пазару др Добросав Никодиновић.  Он закључује да 

смо заборавили да ценимо прошлост и оно што су нам Стефан Немања и Свети Сава 

оставили. 

- Нисам сигуран да би од великог Стефана и премудрог Саве добили прелазну оцену. 

Рашка област је огромно национално благо, драгуљ српске историје, али многи у Србији 

тога уопште нису свесни. Мало о својој прошлости знамо, јер је Рашка област 

неистражена, а и 457 година је тамновала у турском ропству које је, бојим се, променило 

свест Немањиних баштиника. Сигуран сам да ће 900-годишњица рођења Стефана Немање 

проћи незапажено, да овај догађај јавност у Србији неће ни регистровати, београдска 

штампа више простора посвети рођендану неке фолк певачице него оснивачу српске 

државе! Тако је било и недавно приликом обележавања Светог Саве, само ретки медији 

објавили су да је Савиндан скромно обележен и у Мишчићима, Савином родном селу, у 

Дежевској долини, недалеко од Петрове цркве и Ђурђевих ступова ─ наглашава 

Никодиновић. 

 Држава већ деценијама ништа не чини да родно село Светог Саве, где су постојали и 

остаци светитељеве родне куће, уреди и Мишчиће претвори у место српског ходочашћа. 

- Нажалост, уместо да ђаци овамо долазе на екскурзије, њихови директори и наставници 

радије их воде у Грчку или Турску, многи никада и не сазнају где је Немања стварао прву 

српску државу и где је рођен Свети Сава, а само ретки за живота дођу у овај крај. Чини ми 

се да се некада, без икаквог разлога, чак и стидимо своје најсветлије историје. Разлога за 

стид има, али због тога што нам је постојбина у корову и што не умемо да је поштујемо, 

али и искористимо у туристичке сврхе ─ истиче професор и публициста из Новог Пазара 

Мирко Поповац. 

 

  

Државни грехови 

Отац Радослав Јанковић, дежевски парох, улаже последњих година много напора да 

српска постојбина оживи, да више не буде запуштена и у трњу, уз помоћ других 

свештеника и благослов владике рашко-призренског Теодосија започео је изградњу храма 

Светог Саве у Дежеви, тик уз остатке Немањине саборне цркве, стижу и прве донације, 

интензивнији радови могли би да отпочну већ овог пролећа. 

- Желимо да обновимо и Савину родну кућу, место где се налазила сада је обележено 

металним крстом који је својевремено са својим братством поставио отац Герасим, игуман 

Ђурђевих ступова, ако не буде разумевања и помоћи државних структура, саградићемо, уз 

помоћ мештана и верника, бар кућу где се кад обележавамо Савиндан можемо склонити 

од кише и снега - истиче Јанковић. 

 

Пуних 10 година Удружење Рас покушава да у центру Новог Пазара постави бисту 

Стефана Немање, рад академског вајара Николе - Коље Милуновића. Постављање бисте 

под разним изговорима не дозвољавају градске власти, а ни у Београду се много не труде 

да реше овај проблем, па Немања чами у трезору једне банке у Новом Пазару. 



- Огромна је глупост, апсурд и национална срамота, а и национални и државни грех што 

споменик Стефану Немањи, највећем сину државе Србије, не може да се постави у Новом 

Пазару, у Старом Расу, у центру Рашке области где је настала држава Србија. Покушаћемо 

поново, сада имамо разлог више, 900 година од Немањиног рођења, можда ће и нове 

власти у Србији имати више разумевања за наш захтев ─ нада се др Никодиновић. 

 

  

 

 

Остале су само цркве 

Колико год да смо заборавни и да се лоше односимо према својој прошлости, Стари Рас и 

Немањићи се не могу избрисати из српског памћења. 

- Ако је део историје још неистражен и у корову, постоје светиње попут Петрове цркве, 

Сопоћана, Ђурђевих ступова и Старог Раса које су под заштитом Унеска, којима се и свет 

диви и које ће заувек опомињати Србе где су им корени, шта морају да поштују и чиме да 

се поносе ─ поручује професор Поповац.  
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у једно време међу Србима су стварали најбољи сликари цивилизованог света. Било је то 
у деценијама око средине XIII века, када су подизани и фрескама украшавани манастири 
милешева, Пећ, морача, Сопоћани, градац, а на престолу земље седели краљеви Владислав 
и урош I, унуци немањини. Шта се то десило да се Србија – можда једини пут – нађе на 
челу сликарског стварања у европи? како су се баш на обалама милешевке, под стењем 
ругова, у клисурама мораче, на изворишу рашке и на пропланцима над ибром, обрели 
највећи мајстори боја који су били удружени с инвентивним градитељима и вајарима? откуд 
усамљеност њихових архитектонских решења и оригиналност њиховог сликарства? – време 
је простору српске земље и њеним уметницима XIII века наменило мисионарску улогу и 
одредило предводничко место.

Војислав ј. Ђурић

манаСТири



5

манаСТир

назив манастир потиче од грчке речи монастирион, чија је основа монос, што знaчи један, сам, односно 
монах, усамљеник који се посветио богу. Ти усамљеници који су проводили живот у посту и молитви, 
зачетници су монашког живота. Прве монашке скупине настају већ у првим вековима хришћанства, 
а посебно је њихов број увећан после миланског едикта, издатог 313. године, када је прокламована 
слобода хришћанства. ове монашке заједнице најпре се јављају на истоку, у египту и Палестини, и 
најчешће су то духовне колоније које следе живот и дело неког од светих отаца или учитеља Цркве. у 
првим вековима станишта ових подвижника била су далеко од људи и насељених места. Те монашке 
осаме биле су у пећинама и неприступачним пределима, погодне за монашко тиховање и богоугодни 
живот.

највећи монашки ауторитет за православни свет, а посебно за Србе била је и остала Света гора. Стефан 
немања, родоначелник српске државе, сваке године је даривао атонске манастире. на његовом двору 
често и радо су виђани светогорски монаси који су свакако имали утицаја на животни пут растка 
немањића, најмлађег немањиног сина. његов одлазак на Свету гору, примање монашког пострига 
и имена Сава представља зачетак српског монаштва. Темељи монаштва српског народа узидану су у 
манастире Хиландар и Студеницу, задужбине Стефана немање (Свети Симеон) и архиепископа Саве 
(Свети Сава). ова два манастира су отац и мајка свих каснијих српских манастира који, већ више од 
осам векова, ничу по Србији, свим српским земљама и свим пределима где живе Срби. и пре немање 
Срби граде манастире: Свети Петар и Павле на лиму и манастир посвећен истим светитељима код 
новог Пазара у рашкој настали су у дванаестом веку. највећи број манастира грађен је на старијим 
црквиштима и темељима ранохришћанских храмова. дух светосавске традиције исказан је у оснивању 
организованих и равномерно распоређених манастирских скупина, као што су овчарско-кабларски и 
фрушкогорски манастири. 

манастири су у Србији подизани у оним пределима који су задовољавали основне услове за постојање 
монашке заједнице. То су најчешће била скровита и тешко приступачна места поред река и извора. 
одредиште за оснивање и подизање манастира често је било обитавалиште неког од монаха који је 
својим подвижничким животом привукао и остале што су тежили богоугодном животу и монашком 
тиховању. 

Српски манастири су подизани и као скупине (овчарско-кабларски, фрушкогорски, банатски, 
полимски) и као осамљеници. међутим, скоро да нема српског дома из којег се током једног дана 
није могло стићи до неког од манастира. локација манастира била је изузетно важна, како за живот и 
сигурност самог манастира, тако и за његову духовну комуникацију са верницима и ходочасницима. 

Живот у монашкој заједници одвијао се по утврђеном распореду, односно типику. ова правила 
понашања у српским манастирима постоје од времена архиепископа Саве који је саставио, односно 
превео делове евергетидског типика и прилагодио га нашим манастирима, Хиландару и Студеници. 
у основи, сваки типик чине две целине: прва се односи на уређење и управу манастира, а друга на 
поредак вршења богослужења. Српска православна црква преузела је византијски типик, односно 
изворне облике источњачког православног монаштва.

манастирска правила обавезују све ходочаснике и посетиоце да их поштују и да се по њима владају док 
су у манастиру.

као ктитори и оснивачи манастира у Србији појављују се најпре и начешће српски владари и чланови 
њихових породица, потом српска властела, црквени великодостојници и народ. Српски владари, од 
Стефана немање, па до краља александра карађорђевића, оснивачи су бројних манастира у српским и 
другим православним и хришћанским земљама. 

један од највећих српских задужбинара је српски краљ милутин који је подигао више од 40 манастира 
широм хришћанског света, а највише у Србији. Српски краљеви, деспоти, и остала властела су кроз 
изграду и подизање монументалних манастира и цркава исказивали своју политчку моћ и духовно 
богатство – православну веру; чак ово друго у знатно већој мери. То потврује и чињеница да се велики 
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број српских владара, посебно из немањиног рода, одрицао власти и примао монашку ризу. исто тако, 
многи од њих су, због богоугодног живота учислени у именослов светих Срба. монашки постриг, а 
потом ореол светог, примили су, поред Стефана немање, Стефан Првовенчани (преподобни Симеон 
монах), краљ драгутин (преподобни Теоктист), краљ Стефан урош III (Стефан дечански), а затим и 
свети из куће Бранковића.

у време када замире српска држава, националну бригу преузима српска црква; патријарх је и етнарх 
који предводи и заступа свој народ у свим приликама. у то време, а то је време робовања под 
Турцима, и аустро-угарског тлачења, улогу оснивача и обновитеља манастира у Србији, тих духовних 
станишта, преузима српска јерархија: патријарси, митрополити, и епископи. најбољи пример је 
Пећка патријаршија, коју су градили архиепископ никодим (подигао је Цркву Светог димитрија) и 
архиепископ данило II (подигао је Храм Богородице одигитрије, капелу Светог николе и припрату). 
После страдања од Турака, ова древна светиња обновљена је почетком друге половине XVI века трудом 
патријарха макарија Соколовића. 

При подизању манастира и цркава, српској јерархији придружује се и српски народ са својим 
свештенством и монаштвом. Ти манастири, које подиже српски народ са својим духовним вођама, 
током XVI, XVII и XVIII века, скромне су грађевине, са скромним живописом и иконостасима. С 
временом, у бољим историјским приликама, ови манастири се преграђују и дограђују, а молерај и 
зографске иконе замењују се бољим живописом и художественијим иконописом. 

Поред тога што су представљали главна молитвена стецишта, српски средњовековни манастири су 
постали и црквено-административни центри, односно седишта патријарха, митрополита и епископа. 
Патријаршки трон био је у манастиру Жичи, а потом је пренет у Пећку патријаршију. 

Српски манастири су и гробна почивалишта бројних српских владара, властеле и црквених 
великодостојника. неки од манастира и данас чувају мошти светих српског рода. у манастиру 
Студеници су мошти Светог Симеона мироточивог, у дечанима Светог краља, а у раваници Светог 
косовског великомученика кнеза лазара. Ти свети Срби, оснивачи и заштитници ових манастира, у 
тешким временима српске прошлости ношени су сеобама чак до Сентандреје.

Посебну улогу одиграли су манастири у очувању националне свести и православне традиције. код 
манастира су била главна црквено-народна зборишта и скупови. уочи устанка српска војска се 
причешћивала у манастирским храмовима и одатле кретала у борбу за очување српског имена и 
светосавске традиције. Српски прваци су значајне историјске одлуке доносили на црквено-народним 
скупштинама које су се одржавале у манастирским портама. Велики број игумана, архимандрита и 
јеромонаха и других црноризаца учествовао је или био предводник у бројним српским побунама и 
устанцима против тлачитеља.

манастири у Србији вековима су били главна училишта и прве школе. Прва слова из Псалтира и 
часловца срицала је српска нејач у манастирима, а учитељи су били калуђери. од времена Светог Саве 
па до краја XIX века на хиљаде богослужбених и других црквених књига преписано је у манастирским 
скрипторијама. уз тињање лојанице, смерни иноци исписивали су на пергаменту или крутој хартији 
томове богословских размишљања и богослужбених и других црквено-поучитељних текстова. и 
прве штампаријске шкрипе нарушиле су вековни мир у грачаници, милешеви, рујну и још неким 
манастирима.

После изгона Турака из Србије при манастирима се отварају основне школе. Поред ових школа 
устројавају се училишта за иконописце и радионице за израду црквених ствари, одежди и осталих 
црквених потрепштина. у свом вишевековном трајању манастири у Србији су духовна средишта, 
национална зборишта и културна стецишта.

кроз архитектонске форме манастирских храмова, конака и осталих здања могу се пратити токови 
уметничког обликовања почев од византијског наслеђа, преко рашке и моравске школе, затим 
градитеља из турских времена, барокне раскошности, неокласицизма, па све до данашњих остварења. 
То су једина аутентична сведочанства у којима су изражени, и добрим делом сачувани, токови српског 
градитељства и његовог свеукупног уметничког стремљења.

Фреско-сликарство Студенице, милешеве, Сопоћана, дечана, грачанице и осталих манастира у 



7

Србији представља у време настанка највиши сликарски домет, не само на Балкану, већ и у европи. 
Студеничко распеће је фундамент и смерница тока српског фреско-сликарства. у сопоћанском 
живопису зачета је ренесанса коју смо неоправдано приписивали другим народима. моравска група 
споменика, са својим архитектонским складом, сликарством и богатством декоративне пластике, 
исказује зрелу националну уметност, која се изградила и формирала на провереним и традиционалним 
источноправославним предлошцима. у време ропства под Турском црквено сликарство и остала 
уметничка остварења углавном негују калуђери. Та уметност, по своме домету, на најбољи начин 
одражава и време и могућности. После Велике сеобе Срба 1690. године под патријархом арсенијем 
III чарнојевићем, поново снажи српски уметнички дух који се на подручју карловачке митрополије 
сучељава са западним, римокатоличким уметничким схватањем. на тим просторима, током XVIII 
века, настају бројна ликовна и друга уметничка остварења која су по свом уметничком изразу блиска 
западним, али са препознатљивим националним одликама.

манастирске ризнице представљале су уметнички и духовни капитал сваког манастира. оне настају 
упоредо са оснивањем манастира. ктитори и бројни ходочасници прилагали су вредне црквено-
уметничке и литургијске предмете за помен својих сродника и своје здравље. још је Свети Сава, са 
својих путовања по истоку доносио златоткане одежде и богослужбене ствари од сребра и злата за 
потребе манастира. Српски владари, властела, свештенство и народ с временом су прилагали вредне 
драгоцености манастирима, најчешће за здравље своје и својих најближих, а некада као завет или свецу у 
част. Благо манастирских ризница највише су пљачкали „безбожни агарјани“ (Турци) и остали српски 
поробљивачи, посебно угари, немци и Хрвати. Ти непријатељи су данима и месецима, у товарима 
и вагонима, немилосрдно пустошили ове уметничке мајдане који су по броју, историјском трајању 
и уметничкој вредности представљали праве музеје и галерије. на жалост, са бројним ризницама 
уништени су и цели манастири, било да су их непријатељи палили и рушили, или да је због изгона 
и страдања калуђера манастир запустео. један број тих манастира временом је обновљен, неки су и 
по више пута васкрсавали из пепела. манастири у Србији су замирали, али никада нису умирали. 
Пролазило је и по неколико векова док се неки до манастира не би васпоставио, а многи још и данас 
чекају своју обнову. Сви завојевачи на овим српским просторима прво су пљачкали,а потом рушили 
цркве, манастире и остала добра српског народа. од свог постојања манастири Србије изложени су 
двема најагресивнијим религијама: исламу и римокатолицизму, који су преко својих империја, Турске и 
аустрије, уништавали српску културну баштину, те темеље српског историјског, духовног и културног 
постојања.

        

увод у књигу

Слободана милеуснића

 Водич кроз манастире у Србији
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раШка и њени манаСТири

рашка и њена околина имају богато културно-историјско наслеђе које сведочи о интензивном и 
континуираном присуству цивилизације на овом подручју. још увек неистражени археолошко-
металуршки локалитет зајачак у кремићу, ископине на самом копаонику и надомак рашке (село 
рвати), мноштво цркава и манастира из раног средњег века, уз све природне лепоте овог краја, могу 
бити додатни, чак и преовладујући мотив да се рашка посети.
 
у ближем и даљем окружењу, и то не даљем од 50 км, смештени су бисери српске средњовековне 
архитектуре и уметности – манастири Студеница, градац, Стара и нова Павлица, никољача, Петрова 
црква, Ђурдеви ступови, Сопоћани, Црна река...

манаСТир СТудениЦа

нализи се 11 км северозападно од насеља 
ушће, односно 45 км од рашке. манастирски 
комплекс представља сложену грађевинску 
целину и чини га већи број грађевина у којој 
најистакнутије место заузима Богородична 
црква. Поред главне цркве сачуване су још две; 
црква Св. јоакима и ане или краљева црква и 
црква Св. николе.
Студеница је настала у време када је њен 
оснивач Стефан немања био на врхунцу моћи. 
грађена је од 1183. до 1196. године и уобличена 
је тако да представља најлепшу грађевину у 
српској средњовековној архитектури.

уметнички садржај студеничких здања 
представљају неколико великих уметничких 
целина зидног сликарства и њихових делова очуваних у фрагментима или траговима. Тако Студеница 
поседује фонд фресака који се не може срести ни у једном српском манастиру, осим у Хиландару и 
Пећкој патријаршији.
због својих универзалних и изузетних културно-историјских и уметничких вредности Студеница је 
1986. године уписана у листу светске културне баштине унеСкO-a.

манаСТир градаЦ
удаљен је 25 км од рашке и налази се на падинама 
планине голије (12 км западно од средњовековног града 
Брвеник на ибру). манастир је задужбина краљице 
јелене анжујске, жене краља уроша I. у манастирском 
комплексу налазиле су се грађевине: велика Богородична 
црква, мањи храм Св. николе, трпезарија са кухињом, 
конаци и економске зграде. до данас најбоље су очуване 
црква Св. николе и главна црква.

истражени и конзерваторски презентовани манастир, 
који је обновљен као монашка заједница и духовно 
средиште, градац је данас један од најатрактивнијих 
српских средњовековних културно-историјских 
споменика.
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СТара ПаВлиЦа

Поуздани подаци о времену настанка ове грађевине 
не постоје. у историјским изворима први пут се 
помиње у XII веку, али, свакако је настала пре епохе 
немањића, најкасније у првој половини XII века.

По архитектонско-просторној и конструктивној 
концепцији Стара Павлица је јединствен храм у 
Србији.

данас је очуван само део првобитне веома сложене 
грађевине.

ноВа ПаВлиЦа

налази се око 2 км југоисточно од насеља Брвеник. 
Саграђена је између 1383. и 1386. године као задужбина 
браће мусића, сестрића кнеза лазара. По основној 
просторној замисли црква припада моравској школи 
али се разликује од сличних грађевина по томе што су 
јој једноставније фасадне површине.

делимично очувани живопис указује на особеност 
у односу на осатло сачувано српско средњевековно 
уметничко наслеђе.

ПеТроВа ЦркВа

налази се 16 км југозападно 
од рашке поред пута за 
нови Пазар. Представља 
најочуванији споменик 
српског средњовековног 
градитељства. Сама црква и 
њени остаци сведочанство 
су неколико епоха, а за овај 
споменик везани су многи 
значајни догађаји из историје 
српског народа.
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ЂурЂеВи СТуПоВи

овај манистир налази се 2 км западно од Петрове цркве или 18 км 
југозападно од рашке. манастир је основао Стефан немања. главни 
објекат манастира, црква Св. Ђорђа, саграђена је 1170–1171. године. 
остаци постојећих манастирских грађевина су (поред цркве) 
цистерна са бунаром, трпезарија на јужној страни и највећи део 
обимног зида. остале грађевине не потичу из времена оснивања 
манастира већ су грађене касније. манастир је знатније обновио 
краљ драгутин.

манаСТир СоПоћани

налази се на самом извору реке рашке на територији општине нови Пазар. настао је између 1263. и 
1268. године, задужбина је Стефана уроша. од некада већег манастирског комплекса, који је сачињавало 
више грађевина, данас је очувана црква Св. Тројице.

По архитектонској замисли црква припада 
клсичним решењима рашке градитељске школе. 
зидана је тесаном сигом, са елементима који 
указују на романски начин градње.

у унутрашњости цркве сачувана је изизетно 
драгоцена галерија српског зидног сликарства. 
Фреске у наосу и олтарском простору спадају међу 
најзначајнија остварења свога времена у европи.
заједно са Ђурђевим ступовима, Петровом црквом 
и расом, као целином, унеСко је 1979. године 
манастир Сопoћане уврстио у листу светске 
културне баштине.
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ПеТроВа ЦркВа
два километра удаљена од пута рашка–нови Пазар, на једном узвишењу које доминира околином, 
стоји Петрова црква. изузетно значајна за проучавање историје сакралне архитектуре, ова грађевина 
представља јединствен објекат по свом архитектонском склопу. као најстарији споменик српске 
црквене архитектуре, у свом грађевинском организму садржи остатке и сведочанства многих епоха. 

истраживањем је установљено да се на 
месту цркве налазио ранохришћански 
културни објекат, вероватно 
баптистеријум, зидан у VI веку. 
језгро данашње цркве чине управо 
остаци те најстарије грађевине. То је 
централни део, решен у облику крста 
- четворолиста, уписаног у кружни зид 
са радијалним зидовима на северној 
и западној страни. ранохрисћанска 
култна грађевина подигнута је над 
илирским кнежевским тумулом који је 
откривен 1957. године. у овом тумулу 
који потиче из V века пре н. е. пронађене 
су грчке вазе, сребрно посуђе, златан 
накит, стаклени и ћилибарски 
предмети и украси који су од изузетне 
научне вредности. Вероватно у 

време кнеза часлава, када 
је Србија проширила своје 
границе и стекла релативну 
самосталност, црква је темељно 
реконструисана у свом горњем 
делу. не изменивши основни 
кружни облик претходне 
грађевине, обновом је добила 
куполу конструисану на 
тромпама, затим галерију на 
спрату, која прстенасто сасвим 
обухвата кубе осим источне 
стране, и друге елементе 
који својом конструкцијом 
и облицима указују на своје 
прероманско порекло из 
Приморја.
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СТудениЦа
Студенички манастир је саграђен око 1190. године недалеко од живописне ибарске клисуре, 11 
километара од насеља ушће на ибарској магистрали. одатле вијуга пут кроз прелепе планинске пределе, 
богате црногоричним шумама и цветним ливадама, узводно уз брзу и и бистру речицу Студеницу, која 
се код ушћа улива у ибар.
манастир лежи на месту пуном мирисних борових шума, између планине радочеле (1643м) и чемерне 
(1348м), које се састају спуштајући се ка реци Студеници. Блистав белином мермерних фасада 
Богородичине цркве, са пурпурним акцентима са купола, окружен прстенастим зидом и конацима, 
манастир са својом околином чини јединствену и хармоничну целину непролазне и узбудљиве лепоте.
Студеница и Хиландар представљају својеврсно заокружење владарског дела немањиног, његов 
ктиторски врхунац и хришћанско савршенство. немањином ктиторском подвигу придружује се 
делатност његових синова - Великог кнеза Вукана и Великог кнеза Стефана, али свакако највећа улога 
у довршавању манастира и уређењу монашког живота у њој припада растку, Сави међу монасима.
архитектура, скулптура и живопис студеничког катиликона испољавају се као промишљено устројени 
знаци којима се бележи мистерија спасења по новом завету.

 
Централно место у студеничком манастирском комплексу заузима монументална Богородичина црква. 
она је саграђена у последње две деценије 12. века, док је спољна припрата накнадно дозидана. Спољни 
изглед цркве је изграђен у духу романике, док су архитектонски облици грађевине византијски. овај 
срећан спој два схватања архитектуре довео је до рађања новог, специфичног стила који називамо 
рашком школом. Стојећи на челу здања овог правца у архитектури, Богородичина црква се уједно 
сматра и најсавршенијим његовим остварењем. По свом облику Богородичина црква је једнобродна 
базилика са кубетом, продужена на задњој страни са припратом, а на источној трочланим олтарским 
простором. у четвртој деценији 13. века овоме језгру додата је пространа спољна припрата са две бочне 
капеле и занимљивим крстастим сводом. Црква је са спољне стране озидана, у дебљини од око пола 
метра, блоковима белог радочелског мермера, који ни до данас није изгубио своју првобитну лепоту.

у прстену тамбура кубета налази се натпис, сада већ оштећен, који гласи „овај пресвети храм пречисте 
владичице наше Богородице саздан би велеславним жупаном и пријатељем цара грчког алексија 
Стефаном немањом који је примио анђеоски образ као Симеон монах... великог кнеза Вукана године 
1208–9 индикта 12. и мене, који је овде радио помените Саву грешног”.

до откривања овог натписа (1951. године) веровало се да је првобитно сликарство храма настало још 
у немањино доба, крајем 12. века. иако је стари живопис сликан на три различите позадине, златној, 
жутој и плавој, што је највише збуњивало истраживаче, ипак су све фреске у Богородичиној цркви из 
1208/9. године. Првобитни студенички живопис је сачуван у олтару, затим у поткуполном простору, на 
западном зиду и у доњим деловима наоса. Централно место у олтарском простору заузима Богородица 
са анђелима који јој се клањају. Старом сликарству припадају још и композиције Благовести и Сретење 
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на зиданом делу олтарске преграде. монументална и потресна композиција Христово распеће заузима 
средишни део западног зида. на звучној тамноплавој подлози, топлоокерне фигуре Христа и других 
учесника узбудљиве религиозне драме, са наглашеним људском димензијама страдања и бола, остварују 

хармонију највећих дела европске уметности 13. века.
Стојећи на почетку 13. века, са карактеристикама које га одвајају од старог стила епохе комнина, 
владајућег у 12. веку, студеничко сликарство својом једноставношћу, мирноћом и монументалношћу 
поставља темељ развоју српског зидног сликарства 13. века као родоначелник стила који се назива 
„студенички”. Појава српских натписа на студеничким фрескама, из времена када је почињала српска 
књижевност, такође заснована у Студеници, још је једна велика културна баштина студеничког 
манастира.
Северозападно од Богородичине цркве налази се црква Св. јоакима и ане, по ктитору краљу милутину 
названа краљева црква. на њеној фасади, испод кровног веца, у камену је уклесан натпис: „у име оца и 
Сина и Светога духа, ја, роб божији Стефан урош, прaунук господина Симеона и унук Првовенчаног 
краља Стефана, син великог краља уроша и краљ све српске и поморске земље, сазидах овај храм у име 
светих праведника и прародитеља Христових јоакима и ане, године 1314, индикта 12 и приложих томе 
светом храму хрисовуљу. и ко ово промени да је проклет од Бога и од мене грешног, амин. Сазида се 

храм трудом архимандрита и протосинђела игумана јована”.
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Црква је дело искусних мајстора. конструкција за коју се стиче утисак да је једноставна у ствари је 
добро разрађен модел сложеног склопа. основа припада типу сажетог уписаног крста у облику 
квадрата. Слично као и у Богородичином храму и овде се у основу уписује крст са распећа насликаног 
у самој цркви, пропорционално увећан. идеја крстообразности здања наглашена је вешто истакнутим 
лучним крововима, и ова црква, као и Богородичина, симболичка је слика космоса. у куполи која 
је симбол небеског простора борави небески цар. Сликари и изгледа веома образовани наручиоци 
програма настојали су да укажу на јединство чина земаљске и небеске литургије у служби спасења 
света и величања Свевишњег.

највећу вредност цркве Св. јоакима и ане представља њен изванредан живопис. Сачуван у великој 
мери, уједначен по стилу и естетској вредности, он покрива све зидове од пода до кубета. Сликарство 
ове цркве је настало у другој деценији 14. века, као врхунско дело милутинових мајстора који су 
осликавали већину његових задужбина. Својим ликовним вредностима оно је сврстало овај, по 
димензијама скроман, храм међу најдрагоценије српске споменике 14. века. Веома уједначен уметнички 
ниво читавог ансамбла фресака, чине да се ово сликарство по својим тежњама и остварењима уклапа 
у највеће уметничке домашаје класицистичог стила ранопалеологовске епохе у целој византијској 
културној сфери.

у другој деценији 14. века, када је краљева црква осликана, владало је јединствено схватање сликарства 
у целом источнохришћанском свету. краљ милутин се определио да Богородичиним родитељима 
посвети своју задужбину у овом прослављеном манастиру. Славећи Св. јоакима и ану слави и велича 
и саму Богородицу. 
Црква Светог николе или никољача, најмања је и најједноставнија од три очуване цркве у 
манастирском кругу. једнобродна грађевина са полукружном олатрском апсидом на истоку, пресведена 
је полуобличасто. наглашена троделност њеног литургијског простора постигнута је средствима 
познатим и доследно коришћеним у градитељству 11. и 12. века на подручју јужне обале јадрана. 
никољача је грађена од ломљеног и притесаног камена у кречном малтеру. Време њеног настанка није 
посве јасно. Сучељена су два мишљења: да се у њој служило за време грађења Богородичине цркве, и да 
је настала у време када и сликарство.

до недавно је црква одавала утисак мале ниске грађевине, скоро капеле. испитивачким радовима 1968.г. 
утврђено је да је никољача била затрпана земљом у висини од једног метра. када је црква ослобођена 
наноса земље, грађевина је добила много у пропорционалности. Сем тога, откривени су трагови трема, 
остаци фресака у соклу као и више средњoвековних гробница.

Црква је првобитно била цела осликана али се до данас живопис очувао само у фрагментима. данас је у 
олтару сачувана фигура Богородицe са два анђела који јој се клањају. испод ње су три света оца, делови 
композиције Поклоњење жртви. од стојећих фигура најимпресивнији је лик св. јована Претече. улазак 
у јерусалим и мироснице на Христовом гробу на западном зиду једини су остаци композиције Велики 
празници. Поменутим конзерваторским радовима у никољачи је откривен живописни сокл са веома 
занимљивом орнаментиком везаних кругова, розета, медаљона и графикона уплетених у лозицу. ова 
богата и безмало у целини очувана орнаментика допуњује доста скромну постојећу фреско-декорацију 
ове цркве. Веома је интересантно да се један детаљ орнаментике са сокла истиче својом сличношћу 
са књижним украсом. То је веома необична појава у српском монументалном сликарству, али не и 
у цркви Светог николе. иконописац је додао неке детаље који су својствени везу са хаљина неких 
сопоћанских светитеља (око 1256–1268. године) али је и типичан за књижну орнаментику у старим 
српским рукописима, тако да се може закључити да је иконописац већ на исти начин украшавао неке 
рукописе или их је само можда читао. 
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 Студеница је један од оних ретких српских манастира у којем се доданас сачувао знатан број старијих 
уметничких предмета, углавном богослужбених. на жалост, међу њима је мало оних који су манстиру 
поклонили краљевски ктитори, познији владари и великодостојници. ипак, по својој вредности, 
студенички везови стоје на првом месту, а црквени предмети од злата и сребра могу се мерити са 
предметима из наше најбогатије ризнице која се чува у манастиру дечани. Сакупљени међу оним што 
је остало и што је посебним трудом сачувано предмети су смештени у ризницу, а знатан број је изложен 
у манастирском музеју.

међу преметима од племенитих метала најдрагоценији је прстен краља Стефана Првовенчаног, који се 
налазио у кивоту светог краља, на ланцу, увијен у тканину, до 1955. године када је извађен и изложен у 
музеју. Прстен је златан, у филиграну, и византијски је рад из 11–12. века. изванредно уметничко дело 
представља и ставротека из 1628. године од позлаћеног сребра, украшена плавим и сребрним емајлом. 
на њој су рељефне представе Христовог вазнесења, окружене симболима јеванђелистима, док су по 
ободу дате сцене лова и прикази студеничких ктитора Стефана немање и Стефана Првовенчаног.

Седамнаестом веку припада више изложених предмета од позлаћеног сребра, као рипиде, 
петохлебница и две чаше са сценама из лова, док је фино ажурирана готичка кадионица настала у 
16. веку. од некада драгоцене студеничке библиотеке сачуван је веома мали број рукописа, и то пре 
свега једно четворојеванђеље из 15. века, украшено великим заглављима и преплетеним иницијалима 
који су богато колорисани. Више изложених предмета су на српском, турском, руском, румунском и 
немачком језику, међу којима се истичу богато украшене руске грамате и румунске повеље, које сведоче 
о разгранатим везама овог манастира. од сликарких радова истиче се напрсни триптих из 1750. године 
украшен седефном интарзијом и позлаћеним филигранским оковима. 
Важно место у оквиру манастирског комплекса заузима трпезарија. налази се западно од Богородичине 
цркве. Подигнута је у 13. веку, вероватно за време архиепископа Саве немањића. некада је имала 
спрат, који је порушен. Током заједничког обеда окупљеном братству задужени монах је читао поучне 
текстове. Био је обичај да се зидови осликавају фрескама са тематиком прилагођеном намени простора. 
у данашњем ентеријеру доминира бела боја, исход рестаураторског подухвата.

археолошка истраживања су пружила податке за поуздану обнову мермерних трпеза и седишта. 
интересантан детаљ је везан за ове столове: наиме, по дужини горње плоче сваког стола уклесан је 
жлеб, којем је намена да одведе воду са стола који су монаси прали после сваког обеда.
Братство манастира у данашње време користи Савину трпезарију само у свечаним приликама и за 
обред Бадњака, старог српског обичаја везаног за Божићно славље. 
кула над запaдном капијом спада међу најзначајније очуване објекте у манастирском комплексу. По 
свом положају и по вероватном склопу одбрамбених постројења манастир није био тврђава, али је 
личио на утврђене градове. По правилу, велики и значајни манастири били су утврђени. Требало је 
обезбедити не само уредан живот манастира већ и добра и драгоцености који су се у њима сабирали. 
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Познато је да су цркве у манастирима постајале маузолеји њихових оснивача - владара и других угледних 
световних и црквених личности. То је био разлог више за изградњу њихове поуздане и трајне заштите.

у току конзерваторских радова 1952–1953. године откопан је доњи део куле на западној страни, па 
је установљено да се овде првобитно налазио главни улаз у манастир. на његовим бочним странама 
затечени су зидови двеју полукружних кула. кула је саграђена у првој половини 13. века, о чему говоре 
њене фреске и архитектура. Са добрим разлогом се ове фреске приписују мајсторима који су сликали 
живопис у јужном параклису Богородичине цркве и у капели у кули у Жичи.

у погледу архитектуре кула има своја обележја. По употребљеном материјалу, начину зидања и облицима 
тешко изведених лукова веома личи на рад мајстора који су зидали радосављеву припрату. одлика су 
јој преломљени равни лукови изнад оба отвора пролаза, чија је висина између четвртине и петине 
њиховог распона. на западној фасади куле, у средњој трећини њене висине, оцртава се елипсасти лук 
наглашеног чела, са видљивим конзолама на које се ослања. горња трећина куле видљиво је ужа. кров 
је вероватно изгледао као и данашњи. 
Подизање куле у склопу манастирског бедема има више разлога. Прилагођена потребама високе куле 
осматрачнице, подесна је и за смештање звона. као високи стуб пружа довољно простора за формирање 
капеле. 

Велики кнез Вукан, фреска, 1208/1209. годинаВелики жупан Стефан, фреска, 1208/1209. година
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ЂурЂеВи СТуПоВи
на купастом узвишењу удаљеном око 4 км западно од 
новог Пазара налази се манастир Ђурђеви ступови, 
који има узузетно место у историји архитектуре XII 
века. манастир је основао Стефан немања у времену 
одмах после битке код Пантина 1168. године. Према 
подацима из недавно пронађеног натписа, Црква 
Св. Ђорђа, као главни објекат манастира, саграђена 
је 1170/71. године. из сачуваних докумената сазнаје 
се да је манастир током средњег века уживао велики 
углед.   

манастир је напуштен крајем XVII века за 
време аустријско–турских ратова када су неке 
манастирске зграде страдале у пожару. Приликом 
грађења новопазарске тврђаве у XVIII веку 
употребљаван је камен са Ђурђевих ступова, али 
је заузимањем црквених власти употреба камена у 
ове сврхе обустављена.у XIX веку, према сведочењу 
путописаца и хроничара, главна црква је била у 
великој мери порушена. Већа разарања црква је 

доживела 1912. у борбама за ослобођење новог Пазара од Турака и 1941. када су манастир и црква 
коришћени као мајдан за изградњу немачких 
утврђења.

на основу очуване документације и података до 
којих се дошло истраживањем, завод за заштиту 
споменика културе из краљева, по пројекту 
арх. јована нешковића, изврсио је делимичну 
обнову Цркве Св. Ђорђа и обимне археолошке и 
конзерваторске радове у комплексу.

По неким одликама архитектура цркве 
представља јединствено решење у српској 
архитектури средњег века. иако је по основној 
архитектонској и конструктивној замисли врло 
блиска старијој немањиној задужбини - Цркви 
Св. николе у куршумлији, Црква Св. Ђорђа 
садржи доста оригинално и самосвојно решење. То је једнобродна грађевина, чији је унутрашњи 
поростор подељен на олтарски део, при чему је простор са куполом добио доминантан значај. олтарски 
простор има троделну апсиду, а централни правоуаони простор са северне и јужне стране је проширен 
вестибилима. Припрату, засведену полуобличастим сводом, са северне и јужне стране, фланирале су 
две високе куле (ступови – по којима су Ђурђеви ступови и добили име), који су на снажно развијеном 
куполом чиниле складну равнотежу.

унутрашњи зидови цркве украшени су фрескама око 1175. године, које су очуване само у фрагментима. 
један део фресака пренесен је у народни музеј у Београду. Тематика и распоред фресака, углавном 
одражавају искуства времена у коме су настале. Живопис је рад добрих цариградских мајстора са 
развијеним осећањем за равнотежу и услађеност маса и бојених површина, који се стилски везује 
за нешто старије фреске у нерезима код Скопља и Баскову у Бугарској. зидно сликарство Цркве Св. 
Ђорђа је редак пример смишљено конципиране и доследно спроведене идеје унутрашње декорације у 
пуном складу са постојећим архитектонским оквиром храма.

јако настрадале фреске из 1282/83. године у припрати цркве, чије је сликање платио краљ драгутин, дело 
су истих мајстора који су украсили капелу. уз ликовне и иконографске вредности фресака у припрати, 

Детаљ из Цркве у Манастиру Ђурђеви Ступови 
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особити историјски значај имају зидне декорације у капели.  Поред портрета Стефана њемање, 
Стефана Првовенчаног, краља уроша I, краљице јелене, краља драгутина са сином Владиславом и 
женом кателином, краља милутина и његове жене јелене, истичу се фреске четири српска државна 
сабора на којима су донете значајне одлуке. аутори ових фресака пореклом грци, даровити су мајстори 
који су изразите присталице зрелог пластичног стила XIII века. 
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II

манастир Ђурђеви Cтупови су један од најстаријих и најважнијих манастира у наслеђу наше Цркве. 
место на којем је изграђен, рас, помиње се већ у X веку, у делу византијског цара константина 
Порфирогенита, а посебно у делу о српско - византијским сукобима. 

наСТанак манаСТира
манастир Ђурђеви Cтупови подигнут је изнад долина река рашке и дежеве. разлог његовог грађења 
показује духовну, молитвену вредност коју са собом носи. Саградивши манастир Светог николе код 
куршумлије, а недалеко од њега и цркву посвећену Богородици, без сагласности своје браће, Стефан 
немања је био позван у рас, где је и заточен. Био је затворен у једној пећини код раса, из које је могао 
да види само једно узвишење, брдо на којем ће касније саградити манастир. не дозволивши да га у 
таквом тешком и опасном положају савлада очајање, будући жупан се са пуно вере и наде обратио 
Светом георгију за помоћ. Притом му се заветовао да ће му `послужити`, ако се његовим молитвама 
избави. дошавши на власт, 1166/1167. године, испунио је завет и у расу подигао манастир на врху оног 
брда које је из тамнице посматрао. Тако је, у славу Светог георгија, настао први већи манастир у расу, 
области која је постала средиште српске средњевековне државе у XII веку. како немањини биографи 
кажу, он се и у другим приликама обраћао Светом великомученику георгију, свом моћном заштитнику.

Према археолошким истраживањима, грађење је највероватније започето 1167. године, а завршено 
је у првој половини 1171. године. Црква, посвећена Светом георгију, представља грађевину са којом 
започиње рашка школа у српском средњевековном црквеном градитељству. Прво сведочанство о овом 
манастиру даје нам Свети Сава у житију свог оца Светог Симеона, 1208. године. Поуздано се зна да су 
Ђурђеви Cтупови били веома угледан и значајан манастир у средњем веку. Потврду за то налазимо и 
у ,, Студеничком типику”, где се игуман Ђурђевих Ступова помиње на првом месту међу игуманима 
шест манастира који су учествовали у избору игумана манастира Студенице. у XIII веку, 1220. године, 
у ,,Жичкој повељи” Стефана Првовенчаног, Ђурђеви Cтупови се појављују као ,,краљевски манастир”, 
што је значило да су потчињени непосредно архиепископу.

други ктитор манастира био је краљ драгутин, последњи владар из лозе немањића који је столовао у 
расу. он је владао од 1276. до 1282.године, и у његово време су извођени обимни радови на манастиру. 
улазна северозападна кула је претворена у цркву - капелу и украшена је фрескама. Такође је саграђена 
и нова трпезарија са кухињом (драгутинова трпезарија). колико је краљ драгутин поштовао Ђурђеве 
ступове види се и по томе што је тражио да после смрти буде тамо пренет из сремске земље, где 
је владао. То је и учињено, али је гробница у XVIII веку опљачкана. 1597. године се спомиње гроб 
краља драгутина, као и то да се у манастирској ризници налази велика вредност - рука Светог јована 
дамаскина.
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разарање
После средњег века у историји цркве и манастира могу се издвојити три главна периода: 
•	 време турске владавине и очувања континуитета живота у манастиру до краја XVII века, 
•	 време напуштања манастира крајем XVII века и његовог рушења закључно са II светским ратом, 
•	 време истраживања, заштите и, најзад, обнове манастира.  

највећа рушења манастир је доживео после аустријско-турских ратова, 1689. године када су рушене 
и друге цркве и манастири, међу којима и оближња Петрова црква и црква манастира Сопоћани. 
Петрова црква обнављана је почетком XVIII века, црква манастира Сопоћани тек у првој половини 
XX века, док су Ђурђеви Cтупови остали у рушевинама изложени и каснијим рушењима. Положај 
Ђурђевих Ступова, једна од особености и вредности манастира у време грађења, постао је разлогом 
његовог страдања, будући да је на том положају организовано војно упориште турске војске ( у XVII 
и XIX веку ), као и одбрана новог Пазара у борбама за ослобођење 1912. године. разлози разарања 
били су у вези са одношењем камена за зидање утврђења у новом Пазару и околини. Таква намера 
постојала је почетком XVIII века, али су црквене власти интервенцијом код Турака спречиле да се 
камен са Ђурђевих Ступова преноси и користи за грађење тврђаве у новом Пазару. међутим, за време 
II светског рата окупаторске власти су сличну намеру оствариле. Тада је организовано рушење већ 
обрушене цркве и камен је употребљен за зидање утврђења у околини новог Пазара. Тада је порушен 
јужни зид цркве са делом куполе као и делови припрате са кулама које су порушене до темеља. један 
део фресака са цркве тада је неповратно уништен.

После свих тих разарања и рушења од манастирског комплекса Ђурђевих Ступова преостaли су само 
поједини делови цркве, у великом степену у рушевинама, са незнатним делом куполе и остацима 
фресака на сачуваним зидовима. Сачувана је и капела краља драгутина, једина грђевина над којом је 
постојао и кров, док од осталих манастирских зграда-трпезарија, цистерни и конака - није било видних 
остатака.

њихове рушевине биле су прекривене земљом и цео простор је био пошумљен непосредно после 
другог светског рата.
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манаСТир СоПоћани
као задужбина краља уроша I (1242-1276) Сопоћани су настали највероватније између 1263. и 1268. 
године. од некада већег манастирског комплекса који је сачињавало више грађевина (трпезарија, 
конаци и сл.) до данас је очувана Црква Св. Тројице, чији је садашњи изглед плод делимичне обнове из 
времена 1926-29. године. Црква је, наиме, једним делом срушена крајем XVII века у догађањима пред 
Велику сеобу Срба, да би скоро два и по века фреске, изузетне лепоте и вредности, чудесно одолевале 
киши, мразу, ветровима и сунцу. 

По архитектонској замисли црква 
припада класичним решењима 
рашке градитељске школе. у основи 
је једнобродна грађевина која се 
на истоку завршава полукружном 
апсидом ширине брода. јужно и 
северно од апсиде су правоугаоне 
просторије ђаконикона и 
проскомидије. Централни простор 
на бочним странама проширен је 
двема правоугаоним певницама, 
а на западној страни подигнута је 
пространа припрата са две бочне 
капеле. над средишњим делом 

храма уздиже се цилиндрична купола са осам прозора, која је постављена на кубичном постољу. 

Својим спољашњим изгледом црква се унеколико разликује од ранијих храмова рашке школе, пошто 
оставља утисак тробродне базилике. оваквом изгледу допринеле су интервенције у XIV веку, када су 
затворени простори између певница и капела припрате над којима је био само свод. краjеm XII века 
дограđена је на западној страни велика отворена спољна припрата са високом троспратном кулом - 
звоником на прочељу. Правоугаоног облика са сводном конструкцијом коју су носили ступци и два 
слободна стуба међусобно повезаним луковима, припрата је данас у рушевинама.

 Црква је зидана тесаном сигом са елементима 
који указују на романски начин грађења. Том 
уверењу доприноси начин обраде фасаде, 
прозора, портала и други елементи. Скромну 
пластичну декорацију цркве сачињавају 
фризови аркадица на малим конзолама које 
се налазе у поткровљу кубета, на западној 
фасади и на источној страни бочних 
бродова, као и украси од венаца у штуку над 
пиластрима у наосу и око портала између 
припрате и наоса.

 у унутрашњости цркве, строге и једноставне 
архитектуре, сачувана је необично занимљива и драгоцена галерија српског зидног сликарства у коме 
се монументални стил XIII века развио до врхунца. Фреске у наосу и олтару по својим уметничким 
вредностима и стилским особеностима спадају међу најзначајнија остварења свога времена у европи. 

Тематски и иконографски сопоћанске фреске у наосу и олтарском простору држе се утврђених 
образаца византијске уметности XIII века. распоред сцена и фигура тече у знаку логичног и јасног 
илустровања јеванђеоских текстова без тежњи за наративношћу. засноване на једноставном и сажетом 
приказу великих празника, одабраних догађаја из Христовог живота и појединачних фигура светитеља, 
фреске у централном делу храма теже ка монументалности и кохерентонсти израза, проистеклом 
из дубоке привржености идеалима непролазне и вечите античке лепоте. излазећи из оквира строге 
религиозности, сопоћанске зидне слике исказују ликовну и филозофску суштину која се идентификује 

Сопоћани, Успење Богородице
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са универзалоношћу порука. јединственом свих иконографских, стилских и уметничких схватања 
чине једно слојевито и безмерно снажно сазвучје у коме се конкретно своди ка општем и све утапа 
у једну невероватну хармонију облика. идентичан случај је са фрескама у олтарском простору које 
приказују уобичајене теме (Причешће апостола, Поклоњење агнецу, Силазак Св. духа, сцене из 
Христовог живота) и које показују висок степен уједначености по стилском схватању са целином 
ансамбла у наосу. изузетно даровити сопоћански мајстор са својим помоћницима остварио је дело 

ванредне снаге и сугестивности, које још нигде није поновљено у потоњим византијским и српским 
сликарским остварењима.

Сликарство припрате са темама васељенских сабора, Прицом о старозаветном јосифу, Стабла јесејевог 
и Страсног суда, затим са фигурама монаха и пустинозитеља и, најзад, са две композиције из српске 
историје: породица ктитора и сцена смрти ане дандоло - мајке краља уроша I, не садржи квалитете 
фресака у наосу и олтарском простору. исто тако, фреске у јузној капели, доста блиске по схватању 
са зидним сликама најбољег мајстора, не достизу њене вредности, као сто ни декорације у северној 
капели, проскомидији и дјаконикону не успевају да се приблизе јединственој и непоновљивој лепоти 
фигура и сцена у централном делу храма, где доминира монументална и химничка композиција 
“успење Богородице”. медјутим, за сагледавање даљег развога српског сликарства ове фреске имају 
велики знацај. 

између 1342. и 1345. године настале су фреске у спољној припрати и капелама св. николе и св. Ђорђа 
ниједан од ових ансамабала није ни издалека био на нивоу политицке и економске моци свог времена 
нити на висини сјајних и богатим уметницких искустава прослих времена.

Фреска анђелаВецна лепота Исуса Христа  

Класицна лепота Апостола Јована
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манаСТир  градаЦ

Пре много година, када се песме нису писале, него састављале и служиле за личну употребу у вечерима 
поред лампе, чуо сам од једног старог човека дугих бркова песму о српским манастирима. Тада и никад 
више! као некад милош у латинима, говрио је о нашим светињама као да ради најважнији посао 
на свету. од свега остали су само стихови о једном од тих манастира: ‘’градила га јелена анжујска / 
Под голијом, више Брвеника / Вечну кућу себи и својима’’. Прошла су многа лета док сам од старих 
путописаца сазнао да се ‘’у живописној Брвеничкој клисури налази, са становишта историје уметности 
веома занимљива, на жалост јако оштећена манастирска црква градац, коју је крајем XIII века од седре 
саградила жена краља уроша јелена...’’ 

Простор на коме је сазидан манастир градац био је култно место од давних времена. Само тако се 
може објаснити да се он налази баш на овом водоплавном месту, близу реке Брвенице. некада је овуда 
пролазио главни пут за ариље (а један крак за Студеницу), а сада се налази на дванаест километара од 
ибарског пута, на усамљеном месту, на падинама голије.

 краљ урош, син Стефана Првовенчаног и унук Стефана немање био је мудар, вешт и способан владар. 
и ожењен јеленом ‘’од царског племена, од француског рода.’’ њена улога у култури и политици 
тадашњих немањића била је веома значајна. иако папа о њој говори као о ‘’својој у Христу најмилијој 
кћери’’, она је променила вероисповест, слала ‘’богате дарове Светој гори, јерусалиму и Синају’’ и 
саградила манастир градац, у коме је сахрањена после смрти, 8. фебруара 1314. године.

 неки подаци, а и чињеница да модел храма на ктиторској композицији држе заједно, указују да су 
градњу храма започели урош и јелена, као своју гробну цркву. каснији догађаји развијали су се тако, да 
су радови били прекинути, а јелена после извесног времена сама довршила изградњу манастира, који је 
постао нека врста културног центра тога времена. о самој цркви каниц каже да ‘’је то у основи заправо 
умањена копија цркве у Студеници, али са готичком израдом многих конструктивних и декоративних 
елемената’’.

градац је највише напредовао у тринаестом и четрнаестом веку, као краљевска задужбина и храм у 
коме се налази ‘’гроб велике краљице’’. Био је многољудан и веома богато опремљен, а игуман градачки 
заузимао је пето место у рангу игумана српских манастира. а потом, у петнаестом и шеснаестом веку 
нема података о животу манастира. зна се само да су 1589. године игуман Ђурђевих ступова Стефан и 
старац Пајсије затекли манастир са једним свештеником и оронулу цркву без крова. Црква је обновљена 
‘’колико се могло учинити у то тужно време’’, али је манастир потпуно запустео у време аустријско-
турских ратова, када је скинут и однет оловни кров, сводови срушени, а манастирске зграде однела 
бујица.

Градила га Јелена Анжујска
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када се у ове крајеве почело досељавати становништво које је образовало данашње село градац, 
обновљена је мала црква посвећена Светом николи, која се налази на стени изнад манастирског 
конака. Пред Први светски рат изнад остатака Богородичине цркве подигнут је кров као заштита од 
даљег пропадања. 

данас, после обимних истраживачких и конзерваторских радова, манастир грдац је обновљен, а 
поред верника свакодневно га посећују гости из земље и иностранства. ако имате Црквени календар, 
погледајте: 12.(30). новембар. Под тим датумом стоји: Свети краљ милутин, Теоктист и мати им јелена. 
можда је налепше тога дана посетити манастир градац.
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арХиТекТура

Српски православни манастир градац, са гробном црквом свете 
монахиње јелисавете, бивше краљице јелене, жене краља уроша 
I, налази се у средњем делу Србије, близу града рашке. Веома је 
значајан за боље разумевање градитељства немањићке Србије у 
другој половини XIII века. у средњовековном простору манастира 
сачуване су две цркве и остаци монашких зграда распоређених уз 
оградни зид. главна манастирска црква, посвећена Богородичином 
празнику Благовести, је најранија грађевина у Србији у којо је 
готика изражена у већој мери. Спој византијских и романичких 
утицаја који одликује архитектуру рашке групе цркава присутан је и 
овде, али обогаћен многим новим решењима облика, конструкције 
и украса, блиских градитељству запада, где је готика у то време већ 
увелико била владајући стил. основа плана као и романоготичке и 
готичке појединости украшавања фасадеБогородичине цркве имају 
сличности са Студеничком црквом. назив места био је познат и 
пре оснивања истоименог манастира у 13. веку, највероватније зато 
што је ту постојала тврђава или њени остаци. архиепископ данило 
II у животопису краљице јелене напомиње да је она изградила 
цркву “ на месту званом градац ”. на узвишењу изнад манастира, 
које мештани зову Петров крш, одакле се стеновит терен окомито 
спушта до западног дела средњовековне монашке насеобине, 
налазе се остатци грађевине са два одељеља. могуће да се ради о 
византијском утврђењу из VI века, у чијем је подножију, на месту 
каснијег средњовековног манастира, постојала црква.

испред Богородичине цркве пронађени су темељи старијег храма. 
зид његове апсиде лежи испод прага главног портала богородичине 
цркве. Храм је био једнобродан, са апсидом на истоку, полукружном 
споља и изнутра. западно од ове цркве откопани су темељи кружне 
поросторије, која би могла бити темељ крстионице, мада нису 
пронађени никакви елементи- водонепропустљив малтер, уређаји за 
довод и одвод воде и друго- који би ову предпоставку потврђивали.

о времену настанка најстарије цркве у градцу може се размишљати 
само на основу њеног плана. изградња протезиса у западном 
делу цркве упућује на време пре средине VI века, осим тога у V и 
VI столећу подигнут је и највећи број крстионица, нарочито у 
јустинијаново време је сакрално градитељство имало замаха.

Црква Светог николе увршћена је у ред једнобродних цркава са 
правоугаоном апсидом, што је део градитељске школе Поморја. 
Ђ Бошковић је истакао да је ово тип католичке монашке цркве, 
који су донели на наше подручје вероватно фрањевци, а у градцу 
је јединствен случј његове примене у српским православним 
манастирима.

архитектура Богородичине цркве

Богородичина црква у градцу је једнобродна грађевина са куполом. 
лађу цркве чине три одељка: припрата, наос и олтарски простор. уз 
припрату су озидане две капеле, а управно на централни процтор 
храма, краци трансепта образују простор певница.

Припрата је шира од главног дела цркве, а над припратом конструкцију 
чини крстасти свод са ребрима, која имајуконструктивну улогу и 
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блиска су раноготичком стилу.

на источном зиду припрате израђена су три преломљена лука од 
штука, два бочна лука су била украси изнад сликане представе 
Благовести- великих фигура Богородице и архангела гаврила.

наос цркве има два дела: западни и средњи травеј над којим је 
конструисана купола. ова два дела су у основи јединствен простор, 
раздвојен двостепеним пиластрима, на чије се најистакнутије делове 
наставља попречан полукружни лук.оваква отвореност према 
средишњем простору, позната у једнобродним старијим храмовима, 
обележила је епоху рашке монументалне архитектуре.

уз подужне зидове травеја, испод пода, смештене су две гробнице, 
а над њима мермерни саркофази, са јужне стране је ктиторска 
гробница, а гроб и саркофаг на северној страни је припадао 
највероватније неком од блиских рођака краљевске породице.

над средишњим травејем издиже се сасвим особена кришкаста 
купола на осмоугаоном тамбуру, иначе веома заступљени у 
архитектури запада. наос цркве са певницама најбоље је осветљен 
простор у српској сакралној средњовековној архитектури, тамбур 
има осам прозора а на бочним зидовима налазе се бифоре.

олтарски простор се састоји од троделног источног травеја и три 
апсиде на истоку. одвојен је од наоса са два пиластра и два ступца , 
између којих је смештена мермерна олтарска преграда.

Фасаде су биле омалтерисане белим малтером, фине стуртуре и 
добро углачане. Портал и сви прозори, осим оних на тамбуру имају 
беле мермерне оквире.особеност фасада су четири контрафора. 
Подстрешја кровова су украшена слепим аркадама ослоњеним на 
конзолице, а на угловима на лезене. градачке аркаде имају обележја 
протоготике, какве постоје на јерусалимским светилиштима.

Портали

Црква има четири портала.. западни портал је најбогатије обрађен 
у стилу готике. у италији су у XIII. веку посредством монашких 
редова највише грађени портали са луковима преломљеним у 
темену.

Прозори

Сви прозори на главном делу цркве су двојни. најсложенији и 
најлепши прозори су на западној фасади цркве и на олтарској 
апсиди.

упечатљивом архитектонском украсу градачке цркве не може се 
поуздано утврдити ни јединствен узор ни следбеник. њене готичке 
особености нису имале утицаја на развој архитектуре у Србији



28



29

алТун-алем Џамија
међу до данас очуваним џамијама у новом Пазару алтун-алем џамија је, свакако, архитектонски 
најзначајнија и представља једну од најлепших грађевина исламског 
градитељства у овом делу Србије.

 налази се на дну Старе чаршије, у улици Првог маја, којом је некада 
пролазила тзв. царска џада – пут према митровици и Скопљу, 
односно истанбулу. Средње величине и племенитих пропорција, 
грађевина спада међу једнопросторне куполне џамије са тремом 
и каменим, не нарочито елегантним, минаретом. Формиран је у 

облику скоро правилног 
кубуса, централни простор 
је засведен широком и 
прилично ниском куполом, 
чији је тамбур октогонални. 
При конструкцији куполе 
примењено је класично 
решење са пандантифима 
и преломљеним луцима. 
зидови су грађени 
алтернацијом опеке и тесаног пешчара, а калота куполе 
опеком. Фасаде су омалтерисане тако да имитирају 
смењивање жућкастог камена и црвене опеке. кровни венац 
је изведен од два реда зупчасто постављених опека, а прозори 
и портал грађени су од пешчара без декоративних претензија. 
мимбер и михраб су такође једноставно обрађени. камену 
конструкцију трема носе осмострани стубови са пластично 
украшеним базама и капителима. две слепе куполе са 
плитким осмостраним тамбурима покривају трем. заснован 
на темељима неке старије грађевине, дванаестострани 
минарет, зидан лепо обрађеним каменом пешчаром, 
прислоњен је уз десну страну трема. доста оскудна пластична 
декорација примењена је уз доњу страну шерефета у виду 
сталактита, а у 

унутрашњости џамије на михрабу. 

о прошлости овог споменика немамо много података. 
до скора се веровало да је џамију градио оснивач новог 
Пазара иса-бег исхаковић. међутим, када је пронађена 
задужбинска повеља установљено је да је ктитор овог 
здања био врло угледни, богати и образовани мевлана 
муслихудин, донатор куршумли хана у Скопљу и других 
задужбина. алтун-алем џамију градио је по свему судећи, 
половином XVI века.   

По неким архитектонским обележјима, како је установио 
а. андрејевић, џамија подсећа на објекте раноосманлијске 
архитектуре Брусанске школе. Својим помало 
неуобичајеним карактеристикама за своје време представља 
редак споменик османлијског градитељства не само у овим 
крајевима, већ и у нашој земљи.утолико је значај ове џамије 
већи и изразитији.
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ктитори
(ЗадуЖБинари)
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јелена анЖујСка

Српска краљица, од племена 
фрушког, подигла је четири 

фрањевачка манастира и један 
православни - Градац, у коме је и 

сахрањена 

(око 1236 - 1314)
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 а Тело јој наЂоШе да леЖи као у роСи

манастир градац, где је сахрањена 
краљица јелена, био је њена 

најзначајнија задужбина; на сахрану јој 
није дошао син драгутин, због свађе са 

братом милутином

Била је велика заштитница католика у српским земљама, нарочито 
на Приморју. у време док је њен муж, урош Први, ратовао са 
дубровником, ставила се на страну католичке републике. кад је 
драгутин устао против оца, подржала га је, да би на управљање узела 
део зете (столовала је у Требињу). Под њеним утицајем, урош је почео 
да води „прозападну“ политику. није одобравала женидбу другог 
сина, краља милутина, византијском принцезом Симонидом. иако 
католкиња, замонашила се у православном манастиру код Скадра, и 
што је необично, том приликом није променила име. омиљена је била 
у народу, зарад својих добрих дела хришћанског милосрђа. Три година 
након смрти - сахрањена је у манастиру градац - јавила се у сну једном 
калуђеру. отворили су гроб и тело јој нађоше да „лежи као у роси“.

пише:
Жељко Фејфрић 

од средине 1243. године на српском престолу седи краљ урош I „Велики“ пошто је претходно насилно 
уклонио свога рођеног брата - краља Владислава. много тога је контроверзно око овога владара. чак 
није сигурно ни да је његово крштено име било урош, а и додатак његовом имену – „Велики“, од каснијих 
је историчара ревидиран чак у толикој мери да њега и не сматрају посебно успешним владарем. остало 
је тајанствено и порекло његове жене јелене за коју се не зна чак ни то да ли му је она прва, друга или 
чак трећа. 

„ова благочастива и христољубива блажена јелена била је од племена фрушкога, кћи славних родитеља, 
који су били у великом богатству и слави“. (данило други). 

Било је мишљења да је она анжујскога рода, будући да су анжујски краљеви у напуљу спомињали по 
својим писмима неку јелену као своју рођаку. Ту су и размишљања да је она од лозе куртене, која опет 
има рођачке везе са анжујцима. нису без основа ни претпоставке да јелена потиче из неког француског 
племства из грчке будући да се наводи да је „од фрушкога рода“ што је иначе стари термин за Франке 
или Французе који потиче од грчке речи. најмање је вероватно размишљање да јелена има порекло у 
француском и мађарском племству у Славонији и Срему. ипак, на крају остаје теза да краљица јелена 
долази из рода карла I анжујског, краља Сицилије и напуља. Сам карло потиче из краљевске породице 
у Француској па би сходно томе и јелена била из француске краљевске породице. 

„оваква је била нарав ове блажене: оштра речју, а блага по природи“ 

Тачан датум склапања брака између уроша и јелене се не зна и предпоставља се да је до њега дошло 
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око 1250. године. колико се зна имали су петоро деце, од којих само за синове драгутина и милутина 
имамо сигурније податке. Постоје предпоставке да су имали још двојицу синова и то Брнчу (Брњача, 
Прнча) и Стефана чији је гроб у Студеници, као и ћерку за коју историја нема података чак ни како се 
звала. 

јелена је остала у јако лепом сећању: 

„овака је била нарав ове блажене: оштра речју, а блага по природи, непорочна животом, у заповедању 
кротка, а колика је свесрдачна њезина смелост к Богу, просто казати била је украшена сваком врлином.“ 
(данило други). 

она сама је била католкиња, а веру није променила ни када је дошла у Србију. Била је веома активна 
при изградњи хришћанских храмова, како православних, тако и католичких. 

за 1288. годину се везује освећење њена четири фрањевачка манастира који су се налазили у Бару, 
Скадру, улцињу и котору. 

она је много тога учинила и при изградњи православних храмова и између осталих изградила је 
православни храм градац на ибру. „и тако поче зидати цркву у име пресвете Богородице празник 
Благовешћења, на месту званом градац. Сама подвизавајући се, не имајући покоја ни дању ни ноћу, 
како би само са успехом могла свршити такво дело...“ (данило други). 

То је била по својој намени њена гробна црква посвећена Благовестима, а овај манастир је подигнут око 
1275. године и налази се у селу горњи градац. 

„много злато нештедимице дајући радницима“

Биограф тврди да је она лично надгледала како напредује 
изградња овога храма. 

„заповедила је да се сакупе сви народи њезине државе, и 
када је то учинила, изабрала је од њих најбоље уметнике, 
хотећи да подигну предивно уздизање тога храма, много 
злато нештедемице дајући свима радницима, да нико од 
њих не буде увређен насиљем, или да ко негодује, као 
мудри и разумни стројитељ“ (данило други). 

након завршетка изградње храма краљица јелена га је населила монасима: „утврдивши црквени устав, 
сакупивши изабране монахе, заповеди им да ту пребивају, установивши им законско издржавање, које 
држи непромењено и до сада, такође и целом црквеном клиру, као што у тај дан установи блажена...“, 
као што га је снабдела и са неопходним књигама и осталим потребама. 

„и сада за живота свога испуни овај дом пресвете сваким изобиљем, наиме божанственим књигама и 
свештеним сасудима златним и сребрним, украшеним драгоценим камењем и другим лепотама. иконе 
оковане златом пуне моштију светих, златоткане завесе, и друге црквене потребе дарова, да се не може 
исказати“ (данило други). 

“полагаше врат свој под добар и лак јарам Христов” 

њена побожност је постала пословична. 

„Све ово сабираше блаженаподвизавајући се добрим подвигом и непрестано бринући се дан и ноћ, 
како ће угодити господу, а трудила се о томе, како ће давати милостиње у божанствене храмове, и све 
што је на потребу, стављајући божанствене књиге у своме дому, а исто тако и вештене сасуде, златне и 
сребрне, украшене бисером и скупоценим камењем, изабране одежде јерејима и сваке црквене правде, 
што је на потребу“. (данило други). 

иако католкиња, јелена је око 1280. године у Cркви Светог николе код Скадра, који је иначе она подигла 
као православни манастир, примила и монашки завет. 

„Призвавши христољубивог једнога монаха својих, најчаснијег старца по имену јова, и из његове руке 
прими монашки образ у цркви светога николе, у славном граду Скадру. и у том великом анђелском 
образу би названа монахиња јелена, и разгарајући се таквом љубављу вере у господу, полагаšе врат свој 

иако католкиња, замонашила се у 
православном манастиру Светог 
николе, код Скадра, и у „великом 

анђеоском образу, би названа 
монахињом јеленом“. Проглашена 

је светицом, и њен дан православна 
црква прославља 12. новембра
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под добар лаки јарам Христов, тихо живећи у сваком монашком исправљању, не кушајући ни дању ни 
ноћу сласт сна, нити дајући мира телу своме“ (данило други). 

новац искован у време уроша Првог са ликовима уроша и јелене: јеленин утицај на мужа био је велики, 
а краљеви драгутин и милутин, морали су да уважавају мајчино 
мишљење 

она је одмах примила велику схимну, највећи монашки степен, али 
није узела и ново име што симболизује поновно рађање у Христу. 
Било је то неуобичајено, али онајеочигледно представљала изузетак. 

насићујући glадне и одевајући наге, болнима и странима беше покров 
и тврда кула“ 

краљица јелена је чак организовала и неку врсту женске школе (по 
свему судећи сиротиште), вероватно прву ове врсте у Србији. 

„заповеди у целој својој области сабирати кћери сиротих родитеља, 
и њихов хранећи у своме дому, обучаваше сваком добром реду и 
ручном раду, који приличи за женски пол. а када су одрасле, удаваше 
их за мужеве да иду у своје куће, обдарујући их сваким богатством, а 
на место њих узимала је друге девојке као и прве. и тако увек усрдно 
чинећи ишла је за оним јединим, који ради нас претрпе вољно 
распеће“ (данило други). 

у тој школи која се налазила у њеној резиденцији у Брњацима 
(на горњем ибру) она је младе и сироте девојке подучавала оним 
вештинама које су потребне за брак, а онда их уз добар мираз удавала. 

осим тога, биограф наводи да се краљица јелена много бринула за сиромашне дајући редовно 
милостињу. 

„од суботе до суботе масла крстећи рукама многих јереја, и у те дане довољно милостиње дајући 
свакоме који је требао, насићујући гладне утробе, и одевајући наге, а болнима и странима и који нису 
имали где главе потклонити, беше ова блажена тврди покров и необорива кула. Сама је предњачила и 
служаше им са побожношћу, а када је то чинила, увек је са топлим сузама квасила лице своје и болом 
срдачне љубави горко оплакујући себе“ (данило други). 

„које хвале можемо ти принети ми, од слабог смисла нашег?“ 

интересантно је како данило други сумира њен животни пут не могавши очигледно да нађе довољно 
снажне речи да изрази своје дивљење за њу. 

„ако кога треба именовати, чији живот превазиђе човечје умове, то је достојно тебе. Трудове твоје 
и бодра подвизања расплодила си на стотину и била си од господа даровани светилник отачаству 
своме сијајући многосветлим чудима. но, које хвале можемо Ти принети од слабога смисла нашега? 
Ти си, блажена, анђелским хвалама прослављена. од којих ли цветова лепо украшених и мирисних, 
саставивши венац, да венчамо свечасну главу Твоју, коју је увезала десница Владићења неувелим 
венцем? које Ти дарове да ти принесемо ми? јер ти примивши дар Светога духа, срушила си нападај 
лукавога и сачувала си твоје тело неповређено. Ти блажена обукавши се у хаљину изаткану са висина, 
коју ћу назвати тихост и незлобивост срца твога, и имаш свагда благдат од господа, и наслађивати се 
њоме на векове.“ 

Са сином драгутином, против мужа уроша

Постоји мишљење да је она имала велики утицај на свога мужа краља уроша и на његово вођење 
политике. често се наводи да је јелена веома много помагала барску католичку архиепископију у њеној 
парници са дубровачком архиепископијом и то тако што је вршила утицај на свога мужа, краља уроша. 

у прво време краљица јелена се задовољила тиме да примирује велике амбиције својих синова 
драгутина и милутина. како су њихове жеље долазиле у стални сукоб јер су обојица на исти начин 
били властољубиви то суош као младићи били у сталној неслози. То је она покушавала да примири 

Новац искован у време Уроша 
Првог са ликовима Уроша 

и Јелене: Јеленин утицај на 
мужа био је велики, а краљеви 

Драгутин и Милутин, 
морали су да уважавају 

мајчино мишљење
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Натпис краљице Јелене 
и синова јој, Драгутина 

и Милутина, године 
1292, из цркве на Бојани 

(Скадар): Да ли су оптужбе 
неких историчара да је 
Јелена радила на томе 
да покатоличи Србију, 

неосноване?

саветима. Тако биограф наводи како она синовима говори да живе у складу са хришћанским законима, 
а они пажљиво слушају мајку: 

„а синови блажене госпође јелене у сласт и са 
страхом примаху речи и поуке своје блажене матере 
јелене, повинујући јој се са сваком радошћу“. 

на први поглед изгледа као да она на синове има 
велики утицај и да они њене жеље поштују. у самоме 
почетку то је тако вероватно и било, међутим, 
касније је од тога остао (нарочито код милутина) 
само страх од мајчине реакције, али без имало воље 
да се послушају њени савети. 

Посебно је упечатљив однос између јелена и њеног сина драгутина, и то у оном критичном моменту 
када су се састали 1276. године. драгутин је од ње тражио подршку која му је у томе моменту била 
неопходна јер је са престола срушио свога оца, а јелениног мужа – краља уроша I . Било је питање шта 
ће у њој превладати - мајчински осећај или љубав према мужу. То није било јасно ни драгутину који 
прима мајку која долази код њега и он очекује да ће га она укорити што се према оцу понео на тај начин. 

Стога покушава да заигра на њен мајчински осећај, али и на нешто више од тога. он њој изјављује 
покорност и послушност у свему, међутим то није она љубав коју исказује син према мајци, ту је нешто 
и више. 

„а ја ћу се по достојању теби покоравати и служити теби са страхом и љубављу истините вере, и теби 
чинити већу част и славу, не би ли како ради тебе благослов наследио. и колико ти сагреших, опрости 
ми. Твоје молитве нека ме утврде у вољи разума Божија“ (данило други). 

Стиче се утисак (и то сасвим правилан) да драгутин од ње тражи политичку подршку и као награду за 
њу нуди јој неке земље на управу. 

„а ти као чедољубива мати, у великој љубави узми сва моја богатства, и колико хоћеш даћеш ми из 
твоје руке“ (данило други). 

владарка Зете: “Бог једини све ово учини” 

драгутин је био веома интелигентан човек који је добро познавао своју 
мајку и знао је шта од ње може да очекује. и до тога момента његова 
мајка јелена је од оца -- краља уроша I, била запостављена и драгутин 
је то знао, па је према томе било за очекивати да га она неће много ни 
жалити. уз то, то драгутину није могло остати непознато, јелена је била 
(и поред све културе, а можда баш и због тога) властољубива жена која 
ће покушати да кроз власт надокнади све оно што је изгубила кроз 
свој неуспешни брак. Стога се њена наклоност може на најбољи начин 
купити давањем удела у вршењу власти, односно препуштањем дела 
српских територија њој на владање. и ту је погодио. 

јелена је била задовољна начином на који ју је син примио, као што је 
била задовољна и тиме што је он њој понудио део земље на управу па 
за драгутинов напад на оца не налази кривице њему (драгутину), већ 
сматра то божјом вољом: 

„ево све што се догоди са нама, то не би од руке снаге твоје, но од Бога, у 
чијим је рукама све и у кога нема обазирања на лице. он једини све ово 
учини“ (данило други).  

Тиме је јелена наступила, не као мати или као супруга свргнутог краља 
уроша, већ као искусни политичар који је пружио политичку подршку 
и жели награду за то. драгутин је баш тако и поступио давши јој један 
део земље на кориштење. 

Премда јој се порекло не зна сасвим 
поÝуздано, историја сматра да је од рода 

анжујскога, будући да је напуљски краљеви, у 
својим писмима помињу као рођаку. Високог 

рода, велике културе, са знањем страних језика 
и окретна у дипломатији, била је прва српска 

краљица, која се није задовољавала да седи код 
куће и рађа краљу синове.
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„а благочастиви и самодржавни син њезин краљ Стефан, примивши с љубаву и у сласт њезину поруку, 
и павши на њезине ноге, молио се је са сузама, да прими проштење својих грехова и да добије благослов. 
и ова христољубива, дарова му савршени благослов и мир, и тако пође у одељени јој свој крај, примивши 
много имање и часне дарове, колико је хтела, од љубљенога сина свога.“ (данило други). 

јелена је добила на управу део зете (ако не баш и целу) која је до тада била препуштена на власт 
престолонаследницима. кроз значај ових територија се сасвим добро види колико је њена подршка 
била драгоцена драгутину и шта је он све био спреман да уради не би ли ту подршку задобио. Судећи по 
овоме радило се о веома одлучној жени, побожној додуше, али спретном политичару који није долазио 
код драгутина да би измолила нешто за мужа уроша, већ да за своју подршку добије одговарајућу 
награду. да је њена реч у Србији била значајна види се из спремности драгутина да јој испуни све 
захтеве. 

док јој муж ратује са дубровником, она стаје на страну дубровчана 

много је нејаснији однос краљице јелене према мужу - краљу урошу и. остаје факат да му није пружила 
било какву помоћ или утеху онда када га је син драгутин рушио са власти. у том моменту њена улога 
мајке, супруге и српске краљице се нашла у процепу. Стиче се утисак да њен брак са краљем урошем 
и није испунио њена очекивања и да је она према мужу (а и он према њој) имала један хладан, скоро 
„професионалан“ однос. изродила му је децу али је одбила да остатак свога живота проведе онако како 
су то до тада радиле српске краљице, најчешће далеко од свих догађаја. Свесна свога високога порекла 
(па и манипулишући њиме), али и велике културе и знања које је имала, она је одлучила да узме веће 
учешће у политици и у културним збивањима. 

Сам почетак њеног живота као српске краљице није се много разликовао од онога који су имале њене 
претходнице. Бавила се рађањем и подизањем деце, па се чинило да ће и остатак њеног живота тако 
да прође. ипак ни тада се она није либила да прави неке своје политичке комбинаације и да повлачи 
самосталне потезе који су били у опреци са оном политиком која је у Србији била званична и коју је 
водио краљ урош и. у натезањима које је имао краљ урош I са дубровником 1265–6. године краљица 
јелена несумњиво стоји на дубровачкој страни. она је била противник тадашње политике свога мужа, 
па је чак дубровнику обећала да ће га обавестити на време уколико урош буде спремао напад на њега. 
исто тако, узела је обавезу да ће узети у заштиту дубровачке трговце, па макар то било и против краљеве 
воље. Током 1268. године сукоб је избегнут тако што је дубровачки данак према Србији повећан. 

велика заштитница католика у српским земљама 

Поставља се питање да ли је њен мотив оваквог поступка религиозни, односно да ли је она као ревни 
католик одлучила да заштити католички град. могуће је да су у то доба сукоби у оквиру породице на 
релацији урош – драгутин већ постојали и да су довели до њене потпуне поделе. То би онда значило да 
је краљица јелена од самог почетка стала на страну свога сина драгутина насупрот своме мужу урошу. 
Било како било, ово је био знак да је дошло до великог раслојавања у оквиру краљевске породице и да 
краљ није у стању ни њоме да управља. 

не зна се да ли је за јеленине тајне договоре са дубровником краљ урош знао. ако јесте, поставља се 
питање како је то све трпео. мождје морао, јер краљици ништа није могао. зна се да овакви сукоби 
у оквиру краљевске породице нужно доводе и до поделе племства и стварања странака. могуће је да 
је створена јака странка на чијем је челу стајао драгутин са мајком, насупрот краљевој странци. у 
овој ситуацији краљица јелена је нужно искакала из оне улоге коју су до тада имале српске краљице и 
којима никада није био дозвољен било какав приступ политици. 
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урош пада под утицај јелене, и склапа савез са карлом 

отворени лом у краљевској породици је започео 
1267–1268. године када су краља уроша њиховог 
сина драгутина након једне битке у мачви заробили 
мађари. из тога заробљеништва убрзо су се обојица 
извукли, али уз обавезе које су биле пресудне за 
наредне догађаје. на угарском двору драгутин се 
оженио угарском принцезом каталином, а краљ 
урош I је добио обавезу да драгутина прогласи за 
„млађега краља“ и један део Србије му препусти 
на владање. Тиме је сасвим свесно унет раздор 
у породицу јер је драгутин тражио да добије 
свој удео у власти, а краљ урош I је то упорно избегавао. Било би веома интересантно знати како се 
краљица јелена односила оваквом расплету догађаја. из каснијих догађаја извесно је да су њени односи 
са мужем, краљем урошем I у то доба били добрим делом захладнели будући да се она неће одупирати 
драгутиновим захтевима за краљевском круном. Вероватно да од тих година њено учешће у политици 
постаје све значајније и да се њена реч и те како уважава. 

као културна жена која познаје неколико светских језика и начин понашања на западним дворовима 
она се дописује са краљевским кућама где је добро познају и цене је. да је то тако, види се и из неких 
писама у којима је карло анжујски назива својом рођаком што никако није био само обичан знак 
куртоазије. Током 1273. године урошеви посланици су били на карловом двору на Сицилији, где су 
уговорени детаљи око будућег савеза. какви су били услови и ко је био у српском посланству, не зна се, 
али зна се да је оно било лепо дочекано што је свакако јеленина заслуга. Тиме је урош и званично постао 
карлов савезник и по ко зна који пут променио своју политику. овакав преокрет у урошевој политици 
сигурно је био плод јелениног утицаја, будући да му је она омогућила овај контакт и посредовала при 
склапању савеза. 

требиње, престоница јелене анжујске 

од 1276. године, када се драгутин крунише, краљица јелена стиче скоро потпуну самосталност будући 
да јој он као награду за подршку коју му је пружила у рушењу краља уроша I доделио велику област 
на самостално владање. Видели смо у досадашњем тексту да је краљица јелена дошла код драгутина и 
дала му благослов, а заузврат он је њој доделио Требиње где је она надаље пребивала. 

Стиче се утисак да је краљица јелена заправо наплатила своју политичку подршку. Слична је ситуација 
била и са милутином, млађим братом драгутина. Вероватно је и он добио засебну област да њоме 
управља, па је на тај начин и он био за извесно време смирен. једини прави отпор драгутину пружио 
је српски архиепископ јоаникије (за архиепископа изабран 1272.) који је одступио са свог положаја у 
знак протеста због оваквог поступка према урошу. 

„овај преосвећени јоаникије, сећајући се његове нелицемерне љубави и пошто му беше обећао, да се и 
до своје смрти неће различити од њега, оставивши свој светитељски престо, и уставши оде за њиме, и 
тамо поживе у страни земље пилотске“ (данило други). 

овај архиепископ дао је пример верности и поштовања, а уз уроша је провео сво време док бивши краљ 
није умро. он га није дуго наџивео (ако узмемо да је урош умро 1277.) и умро је 1279. године. Скоро три 
године након његове смрти (1282.) његове мошти су краљ драгутин и краљица – мајка јелена, као знак 
поштовања и захвалности за овакву верност, пренели из Пилота у Сопоћане где су лежале урошеве 
мошти. за овај заиста узвишен чин највише заслуга има краљица јелена. 

„и ту сама благочастива јелена са свеосвећеним сабором учинише над телом преосвећенога псалме и 
божанствена пиенија и са добромирисним мирисима часно славећи положише његово тело у гроб, где 
лежи и до овога дана, часно спомињан у господу.“ (данило други). 

против брака сина милутина са принцезом Симонидом 

ипак, најупечатљивије је било њено одупирање оној женидби коју је смислио њен други син милутин. 

Премда јој се порекло не зна сасвим 
поÝуздано, историја сматра да је од рода 

анжујскога, будући да је напуљски краљеви, у 
својим писмима помињу као рођаку. Високог 

рода, велике културе, са знањем страних језика 
и окретна у дипломатији, била је прва српска 

краљица, која се није задовољавала да седи код 
куће и рађа краљу синове.
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од 1282. године милутин влада уместо брата драгутина који је, барем привидно, добровољно абдицирао 
уговором у дежеву, а све у милутинову корист. Првих неколико година милутин је водио изразито 
активно политику према Византији заузимајући огромне комплексе територија. касније је ублажио 
свој однос према Византији покушавајући да се ожени са неком од принцеза из царске породице. од 
1297. године започињу контакти око милутинове женидбе, међутим све је то ишло јако тешко јер су 
преговори били праћени дубоким међусобним неповерењем, где нико никоме није веровао. осим тога, 
целу је ситуацију додатно је оптерећивало то што је милутин до тада био жењен 4 или 5 пута и што је 
у том моменту имао закониту жену. 

Преговори су мучно ишли, тако да је од 1297. до 1299. године, када су коначно и завршени, византијски 
преговарач Теодор метохит чак пет пута долазио у Србију. главни проблем успешног завршетка 
преговора био је баш милутин, који није могао да испуни све захтеве Византије. они изгледа нису 
много веровали милутину, па су стога од њега тражили да као таоца преда своју жену краљицу ану и 
неке великаше, а као једну од најважнијих и за милутина најмучнију ставку уговора, захтевали су од 
краљице - мајке јелене (милутинова мати) посебну заклетву на уговор између Византије и Србије, као 
и то да она присуствује свадби милутина и Симониде. 

милутину није било тешко да свој брак са краљицом аном прогласи неважећим, мада је то изазвало 
праву буру незадовољства у Србији. Прави проблем је био када је требало да од мајке добије одобрење 
на све оно што је договорио са Византијом. ми данас не знамо ни да ли је он тако нешто код мајке 
уопште покушао, будући да је јако добро знао да од побожне старице може да добије само прекоре. 
Било је сасвим сигурно да она неће никако пристати на оно што Византијци од ње траже, стога се 
милутин извлачио да се ради о старој жени те да је не жели тиме узнемиравати. до краја је ова одредба 
из уговора отпала и није се тражило одобрење краљице јелене. 

Сахрана у манастиру Градац: „Би узмућење ваздуха и љута зима не мала“ 

Било би веома интересантно знати како се она односила према Стефану (дечанском) - своме унуку, 
и да ли је имала било каквог учешћа у дотадашњим изливима незадовољства према милутиновој 
владавини. По свему судећи није доживела то да види побуну унука Стефана (дечанског) и ону грозну 
освету коју је против њега смислио његов отац – краљ милутин. 

краљица јелена је умрла 8. фебруара 1314. године. Сахрањена је у својој задужбини у манастиру градац. 
она је већ дуже време побољевала и „када је прошло неко време, ова христољубива јелена паде у љуту 
болест и поче боловати напрасном болешћу. и била је у великом страху и ужасу, и сетивши се у своме 
уму, паде ничице на земљу и лежаше као мртва...“ (данило други). 

изгледа да је биограф данило II баш у то време боравио код краљице јелене тако да су његови наводи 
не легенда већ сведочење очевица. 

Већ је до сада речено да данило II (као њен биограф) нема довољно речи хвале којим би описао њен 
живот и њено понашање. Слично томе, он веома узбудљиво и потресно описује њену сахрану, када је 
њено тело преношено у манастир градац. Временски услови су били веома тешки, зима је била оштра. 

„и тако свеосвећени епископи скупивши тело блажене јелене, и појући песме надгробне, узевши 
њезино тело, иђаху кротким ходом ка њезину гробу. а у то време њезина представљена би узмућење 
ваздуха и љута зима не мала, и тако полако идући са телом блажене и мало места прешавши, почиваху, 
појући многохвалне песме божанствене. и тако носећи тело блажене са славом, дођосмо у славни 
манастир њезин градац. а у то време њезина престављења би узмућење ваздуха и љута зима не мала, 
и тако полако идући са телом блажене и мало места прешавши, почиваху, појући многохвалне песме 
божанствене.“ (данило други). 

одасвуд иду, како славни, тако и ништавни 

њена смрт је одјекнула по Србији па је на сахрану осим највећих црквених и световних великодостојника 
стигло и мноштво сиротиње и других невољника којима је краљица јелена за живота била велика утеха. 

„Тако сам ваистину видео где одасвуд иду славни, тако исто и ништи и страни, хроми и слепи, којима 
беше хранитељка ова госпођа моја. и пошто се сабрао цео сабор српске земље ка њој у славни двор 
њезин Брњаци, а ја смерни данило био сам у то време епископ цркве светога апостола Христова 
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Стефана у месту званом Бањска, и када сам чуо за престављење ове блажене, брзо пожуривши се, и 
нађох се ту са осталим епископима и игуманима, и целим сабором отачаства њезина.“ (данило други) 

њени посмртни остаци положени су у гробницу над којом се налази саркофаг од светлосивог мермера, 
који је без финалне обраде, а налази се уз јужни зид западног травеја. Сама гробница је укопана испод 
пода на дубину од 0,70 м, дуга је 1,90 м, а широка 0,90 м. интересантно је да ова гробница има два 
гробна места што упућује на то да је првобитно предвиђено да она прими тела краљице јелене, али 
и њеног мужа – краља уроша. То је сасвим неуобичајено за Србију где су владар и његова жена увек 
сахрањивани одвојено, али је сасвим нормално за западне земље из којих краљица јелена по свему 
судећи и потиче. насупрот гроба краљице јелене налази се уз северни зид западног травеја и једна 
друга гробница, мања по величини, у којој је (претпоставља се) сахрањена њена (и краља уроша) 
неудата ћерка.

лик свете јелене у Барију и у риму 

над гробом краљице јелене у манастиру градцу уз јужни зид постоји њен портрет где она заједно са 
краљем урошем приноси Богородици модел храма. Приказана је одевена у богато украшено владарско 
одело, а на глави има отворену круну. док су остале личности које су насликане са њом приказане у три 
четврти профила у пози приклањања Христу, она стоји фронтално окренута посматрачу. Такав њен 
став очигледно је репрезентативан и открива да је она главни ктитор манастира. 

осим Богородичне цркве у градцу њен лик се налази и на фрескама у манастирима Ђурђеви Ступови, 
ариље, Сопоћани, грачаници и градишту у Паштровићима. 

Веома рано њен лик (као Свете јелене) се нашао и на иконама па је тако са синовима милутином и 
друтином приказана на иконама које се налазе у цркви Светитеља николаја у Барију и у цркви Светог 
Петра у риму. 

до тог времена већ је било постигнуто помирење милутина и драгутина, међутим у време мајчине 
сахране њихови односи су се опет погоршали и то у толикој мери да драгутин није дошао на њену 
сахрану. Тако биограф описује да јеленино тело, иако донето у градац, није сахрањено јер се очекивао 
долазак милутинов.

„и не хтедосмо погрепсти њезина тела, очекујући долазак вазљубљеног сина њезина, благочастивога и 
превисокога краља Стефана уроша“ (данило други).

милутин, на својим рукама, носи мајку до гроба

Судећи по биографу милутина је погодила материна смрт, иако се нису најбоље слагали, будући да је 
јелена осуђивала милутинов начин живота и неке његове политичке потезе.

„и ту учини велики плач и ридање, трзајући власи главе своје и бацивши се над телом богољубиве своје 
матере, бијући се у лице своје и плачући“ (данило други).

на крају, милутин је својим рукама пренео мајку до гроба.

„Сам благочастиви тај краљ, узевши рукама својим тело блажене матере своје јелене, и са преосвећеним 
архиепископом Савом, и ношаху са псалмима и божаственим песмама. и тако положише је у спремљени 
њезин гроб“ (данило други).

драгутин није био присутан овој сахрани, а место њега је било присутно његово посланство.

„краљ Стефан није могао приспети из даљне земље на престављење блажене, и њих беше послао, да 
виде шта је било, и да му јаве.“ (данило други).

Вероватни разлог његовог неприсуства је било то што је поново био у свађи са милутином и једноставно 
није желео да се са њим сусреће, па макар и на мајчиној сахрани. ето докле су дошли братски односи 
њих двојице.

дошла као католкиња, умрла као православка

Тако је умрла јелена, од рода анжујског, Францускиња, која је дошла у Србију као католкиња, али је 
Србију пригрлила као своју државу и умрла као православка. Три године након смрти (око 1317. године) 
она се јавила једном монаху.
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„После овога када је прошло три године после престављења ове блажене Бог јавља своју брзу благодат, 
коју сам завештао изабранима својим. неким привиђењем у сну, јави се једноме од изабраних монаха.“ 
(данило други).

о томе је одмах обавештен рашки епископ Павле који је после свеноћног бденија, уз присуство целог 
Сабора, наредио да се отвори њен гроб.

„и када је он дошао у манастир пресвете и ту учини свеноћна пјенија и велика славословља, и ујутро 
опет такође све по реду, и после овога учинивши молитву над гробом блажене, пошто је био сабран цео 
сабор њезина отачаства, и тако отворивши раку, где беше погребено њезино тело у земљи, и нађоше га 
где лежи као у роси, цело непропадљиво Божјом заповешћу ничим повређено“ (данило други).

након тога мошти су стављене у кивот и положене испред Христове иконе у манастирској цркви. од 
тада српска црква је прославља 12. новембра/30. октобра.
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уметнички прилоГ

још ће свакако историчари византијске уметности повести коју оштру полемику о 
никеји и Цариграду, о почетним облицима старог стила XIII и живописног стила XIV 
века, потезаће се аргументи: минијатуре, фреске и иконе, трошиће се речи немоћне 
да изразе оно што је само кроз слику изрециво – а чудно снажне фреске милешеве 
и Сопоћана зрачиће и даље из себе скоро неуништиви живот који немилосрдно 
осветљава нашу толико кратку пролазност. Сагледано у целини, то сликарство, без 
учених дефиниција, делује као неко столетно дрвеће, у срећним данимо посађено, 
које црпи чврстим корењем сокове из плодног, тешко променљивог балканског тла.

Светозар радојчић
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СликарСТВо у Средњем Веку

Војислав ј. Ђурић

I Природа особине, врсте и токови
Живот сликарства у Срба у средњем веку одређивао је низ чинилаца различите вредности и снаге, међу 
којима су, свакако, најважније: величина, моћ и судбина српских државних творевина; конфесионална 
припадност народа и положај његових црквених установа у односу на Цариград и рим; развијеност 
друштва и могућност ктитора; сврха религиозног сликарства, али и његова политичка улога.

Временски оквир сликарског стварања међу Србима у средњем веку може се тачно одредити. По садржају 
религиозно, без и једног лаичког трага, оно се усадило у српску средину по прихватању хришћанства, у 
другој половини 9. века. истина, прва дела су уништена - најстарија очувана су с краја 10. века. угасило 
се упоредо с нестанком последње српске државе пред сам крај 15. века, када је изгубило нека од битних 
стваралачких својстава.

историјска позорница биле су му средишње области балканског полуострва између река Саве и дунава 
на северу и јадранског и јегејског мора на југу, од река Тимока и Струме на истоку до Врбаса и Цетине 
на западу. у прва времена средишта су му била око реке рашке, а потом на јадранском приморју између 
Цетине и Бојане, дакле у областима првих државних творевина Срба. затим, пратило је успон и ширење 
Србије и Босне, које су у 14. веку заузимале највеће пространство. Постепено се регионализовало 
како су поједине области Срба постајале мање-више самосталне државе: у Серу, епиру и Тесалији, у 
Повардарју, на косову, у Поморављу, у Херцеговини, Босни, Црној гори, у приморским комунама. како 
је која област потпадала под Турке, прво оне на југу и истоку, тако је губило дотадање облике и особине. 
Тај процес трајао је читав век: области у македонији биле су изгубљене крајем 14. века, а у Херцеговини 
и Црној гори крајем следећег столећа.

од пресудне је важности по дух српског сликарства било то што су градови српске државе на јадранској 
обали и области у непосредној њиховој залеђини били под утицајем великих апенинских духовних 
и уметничких средишта, каква су била рим, Венеција и апулија, док су предели насељени Србима у 
унутрашњости Балкана били окренути византијским политичким и културним центрима: Цариграду, 
Солуну и Светој гори. Тај положај српског народа, између истока и запада, постао је посебно осетљив 
после расцепа цркава средином 11. века, када је већи део Срба ушао у јурисдикцију Цариградске 
патријаршије, а онај мањи, приморски, заједно са романским становништвом у градовима, у надлежност 
римске курије. до почетка 13. века православни Срби били су у власти охридске аутокефалне цркве, док 
и сами нису 1219. године добили аутокефалност. католичко становништво имало је, до краја 11. века, 
свог црквеног поглавара у лицу архиепископа у граду Бару, који се, касније, почео називати примусом 
српским (примас Сервиае). међутим, и надбискупија дубровачка претендовала је на јурисдикцију у 
Србији, као што је и град Бари, на наспрамној обали јадрана, дуго био црквено-управно средиште за 
неколико католичких бискупија у Србији.

Стојећи вековима лицем у лице, православно и католичко сликарство понашало се различито од 
градитељства или вајарства. док су православне црквене грађевине и њихов вајани украс могли 
изгледати потпуно западњачки и бити изведени у романичком и готичком стилу уз сачувану 
функцију православног простора, дотле је сликарство било веома тврдокорно у својим византијским 
иконографским решењима и стилским схватањима. Слика, толико пута предмет теолошких распри у 
источној цркви, упорно је чувала своју православност. католичко сликарство у Приморју, као и оно у 
многим италијанским градовима, све до победе готике, волело је византијско-романичка и византијско-
готичка прожимања на фрескама и иконама, обогаћујући новом иконографијом хуманистичку 
садржину слика. Без већих сукоба на рубовима православља и католичанства, али увек на опрезу, обе 
су цркве ишле својим путем у сликарству, све до пред крај средњег века.

на уметност Срба од утицаја је била, готово од краја 13. до почетка 14. века, и чињеница да се у босанској 
држави појавила посебна црквена организација, тзв. црква босанска. Православна и католичка 
хијерархија сматрали су је јеретичком.
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носиоци уметничког стварања били су, пре свега, чланови владарских кућа и црквени поглавари, 
од 14. века још и угледни властеоски родови и обласни господари. у приморским градовима, међу 
католицима, то су били, поред аристократије, у ранија времена припадници бенедиктанског реда, а од 
13. столећа фрањевци и доминиканци.

ктитори и донатори знатније су утицали на програме сликарства и на његову идеолошку садржину. Сви 
су желели да убележе сопствену улогу или улогу својих родова у државним или црквеним пословима. 
Примери су постојали у византијским и западњачким средиштима. иконографски узори зато су 
позајмљивани, али и прерађивани за домаћу употребу. Тако је Србија успела да изгради, пре свега преко 
различитих портрета ктитора, посебну владарску и властеоску, црквену и монашку иконографију.

Сликари су у Србију долазили са стране, већином по позиву, али је сликарских радионица домаћих 
мајстора бивало током читавог средњег века. Странци су имали одлучујућу улогу у преломним 
тренуцима, када су доносили најновија уметничка схватања и висока мерила развијених средина. То 
се нарочито осетило у Србији на почетку 13. и на почетку и крају 14. века, када су по позиву или по 
нужди у Србији радили највећи сликари из Цариграда или Солуна. у приморским градовима грчки 
сликари (пицторес граеци) су се убележили у историју сликарства крајем 13. и у првој половини 14. 
века, а венецијански, и италијански уопште, на почетку ренесансе.

Срби су неговали три сликарска рода: зидно сликање или живопис у фреско-техници, сликање на 
дрвеној плочи или иконопис, обично у техници темпера са златном подлогом, и сликање на пергаменту 
или папиру, илуминацију или минијатуру у рукописним књигама, изведену разнобојним мастилима, 
темпером и, понекад златним листићима. код католика сва три рода ишла су, у стилском погледу, руку 
под руку; код православних Срба књижни украс имао је своје посебне законе. рукописна књига код 
свих Словена који су употребљавали ћирилско писмо (Бугари, Срби, руси) није следила украс у грчкој 
књизи, готово увек стилски једнак с иконописом и живописом. у Срба сва три сликарска рода постала 
су истоветна по уметничком језику тек у 14. веку.

историјска раздобља српског сликарства и уметности у целини готово да се поклапају с основним 
периодима српске политичке и државне историје. несумњиво да су, унутар временских граница 
српске уметности, биле пресудне три цезуре. Прва се догодила око средине 12. века, када се почела 
уздизати рашка држава и када јој је на чело ступио Стефан немања. он је постао родоначелник 
династије која је владала два века. држава се учврстила и проширила, православље укоренило и, 
ускоро, добило своју националну цркву, а Византија постала културни и политички узор. из Византије 
је прихваћен, а затим разрађен, монументални и пластични језик слике, који је дао печат епоси. друга 
изразита промена догодила се крајем 12. века с продором Србије у Повардарје и македонију. нова 
византинизација друштва, установа и уметности јасно је обележила нову епоху. Стил који је добио име 
по византијској царској породици Палеолога захватио је, преко српске дворске радионице, све српске 
области, па делимично и оне католичке. Српски владар се почео припремати да замени византијског 
василевса на престолу ромејског царства. држава се средином 14. века простирала од дунава и Саве 
до јадранског, јегејског и јонског мора чак тамо до коринтског залива. Слом тога царства припремао 
се постепено, а битка на марици 1371. године догађај је који га је обележио поразом на бојном пољу. 
Турци су заузели или потчинили велике области на југу земље. ново раздобље није било особено само 
по политичкој разједињености српских држава и области него и по разноврсности локалних појава 
и школа. ипак, главни узор је остао Солун са Светом гором и њихово ново, емоцијама натопљено 
сликарство. Приморски католички крајеви прихватили су, тада, готички стил са запада, утичући њиме 
и на православне вернике и на вернике цркве босанске, који су били присније повезани с јадранским 
градовима.

између преломних догађаја у српској уметничкој историји, који су утицали и на сликарско изражавање, 
било је и мање значајних успона, зрења и падова, који су, ипак, оставили доста видљив траг. они у 
периодизацији означавају посебност мањих раздобља или уметничких целина, особито у 14. и 15. веку.

II одлике најстаријих дела

Токови сликарства у Срба од средине 12. века не могу се васпоставити, јер је мало сачуваних фрагмената 
некадашњих целина. Тешкоћу представља и то што су једни, они из унутрашњости земље, из средишта 
рашке државе, старији читав век од других, млађих, оних с јадранског приморја. ипак, колико год 
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недовољни да пруже потпунију слику збивања на уметничком плану, они откривају два источника 
надахнућа сликара који су, у та давна времена, међу Србима радили. у рашку су се, у 10. веку, сливали 
утицаји из византијске провинције, у зету су они долазили с апенинског полуострва и из старих 
романских градова, какав је био, већ у то доба, дубровник.

Фреске најстаријег слоја у ротонди Св. Петра и Павла у расу сачуване у тамбуру куполе и поткуполном 
простору, с неколико сцена из живота Христовог, од Благовести до крштења, имају неке ретке 
особености, за које не постоје довољно поуздане аналогије. Фреске у куполи у богатим и сликаним 
оквирима, а у поткуполном простору обухваћене су системом орнамената и крстића по челима 
лукова и у нишама, угребеним у свеж малтер. уз помоћ графитне технике, опонашана је раскошнији 
систем уоквиравања орнаменталним тракама у штуку, какав се примењивао у каролиншкој и отонској 
уметности на западу европе. Фигуре уздржаних покрета, скоро без пластичности, сведене у боји на 
окерне и ружичасте тонове, с двобојним белим и жутим позадинама, имају далеке сличности с ретким 
византијским провинцијским производима с краја 10. и са самог почетка 11. века (коропи на атици, Св. 
Стефан у костуру). Веома испране, ове фреске не пружају много података о мешавинама византијског 
и западњачког стилског израза.

Више је о томе доказа на делима с подручја зетске државе, дубровника и његове околине. Фрагменти 
живописа из дубровачке катедрале, из црквица Св. николе на Пријеком и Св. илије на лопуду, већином 
пронађени приликом археолошких ископавања, показују да је, у деценијама око 1100. године, била 
у граду омиљена слика на којој су византијски типови светитеља и византијска стилизација облика 
били поједностављени на романички начин: цртеж је знатније подебљан, сенке појачане, моделација 
остављена без полутонова, а подвучена је изражајност лица и покрета.

уравнотежен однос између византијских и романичких стилских обележја знао је на дубровачким 
делима, превагом једних, бити нарушен; најчешће би претегнула она романичка, западњачка. Тако је то 
у програму и стилу сликарства у црквици Св. јована Претече на острву Шипану. Византијске особине 
заступљене су само у програму апсида с деисисом и црквеним оцима, где још и понеки светитељски 
лик подсећа на византијски прототип, док су појединачне фигуре у наосу и анђели у своду романички.

дубровачки сликари радили су, сасвим извесно, и за великодостојнике српске државе у зети. неколико 
глава са живописа из рушевина цркве Св. Томе у кутима у Боки которској дело су исте руке као и 
неколики светитељски ликови откопани у дубровачкој ранороманичкој катедрали. Црква Св. Томе 
била је знатне величине у односу на истовремене задужбине у зети, а и живопис је био уоквирен 
плиткорељефним орнаментима и профилима у штуку, што открива, као и раскошна пластика 
иконостаса, да је њен ктитор морао бити угледан достојанственик у држави, ако не и сам краљ.

две друге цркве из истог доба с краја 11. или с почетка 12, примери су двају супротних опредељења 
ктитора. у Св. михаилу у Стону, задужбини зетског краља, највероватније михаила, остао је знатан 
део фресака једног потпуно романичког програма декорације: Први грех у апсиди маиестас домини у 
своду олтара, јеванђелисти и стојећи свеци у бочним нишама, краљ ктитор с моделом цркве у рукама. и 
све то изведено је у провинцијској варијанти романичког стила, с изразитим изобличењима, чији су се 
високи узори налазили у римском сликарству из 11/12. века. насупрот овом схватању био је сликар што 
је радио фреске у једнобродној црквици на Панику код Требиња, сада срушеној. истанчано нацртане 
главе светитеља, благе пластичности, сасвим су византијске по стилу. Биле су пропраћене грчким 
натписима, што се види по откопаним остацима. грчки натписи на фрескама с Паника јединствени су, 
јер су све остале, из дубровачког краја, биле с латинским натписима. То је само спољашња ознака за 
конфесионалну припадност ових цркава - једне су биле у католичком култу, друге у православном. Сам 
зетски краљ, судећи по одећи и инсигнијама с портрета у Св. михаилу изнад Стона, следио дворску 
моду и обичај западне европе. у та времена, романски дубровник био је за суседну зету, а поготово за 
своју непосредну српску околину, уметничка матица и главни посредник у везама с европским западом.

III од Стефана немање до краља милутина

1. монументалност и пластичност

у седмој деценији 12. века на престолу српске државе у рашкој учврстио се велики жупан Стефан 
немања. убрзо, његова земља је избила на море између Пељешца и Скадра и ту мање-више остала 
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кроз цео средњи век. наследници су земљу, до краја 13. века, проширили на Север, некад и до Саве 
и дунава, на југ скоро до Скопља. иако су немањини синови стекли титулу краља и осамосталили 
цркву добивши за њу аутокефалност, развили привредни систем и ковали новац, постали и богатији 
и културнији, време, дело и личност Стефана немање остали су велики узор и пример за опонашање 
потоњим нараштајима. он је одмах по смрти стекао глас мироточивог светитеља, па су се његови 
потомци сматрали светородним, а његове цркве и живопис схватали као прави прототипови.

Стефан немања је прекинуо дотадашња уметничка лутања - у његово време створен је нови тип 
црквене грађевине на укрштању византијског плана и простора с романичком спољашњом обрадом, 
док су узори за живопис постале византијске владарске или властеоске задужбине са својим типичним 
програмским, иконографским и стилским особинама. када је немања украсио фрескама свој споменик 
победе, цркву Св. Ђорђа или Ђурђеве ступове, на брду изнад престонице у расу, он је преселио текућу 
византијску декорацију у српску владарску задужбину. Савремени храмови византијске династије 
комнина имали су на сличан начин уоквирене сцене и фигуре с много линија, а одеће су биле залепршане, 
с изувијаним рубовима, како би се добио утисак што већег замаха фигура, а сцена постала израженија.

и мозаичка сцена Богородице одигитрије, коју је, као славску, немања набавио пред крај живота за свој 
манастир Хиландар, носила је, у великим очима, знаке свог унутрашњег живота, као толики светитељи 
комнинског времена у Византији. истим идеалима тада се стремило на широким пространствима 
православља од ладоге до Венеције, али и у непосредном српском суседству (нерези код Скопља и 
Вељуса, Бачково у Бугарској, осиос давид у Солуну итд.). Смиривање узбурканих осећања и облика 
њима прикладним почело је већ крајем 12. века (пример: остаци фресака другог слоја у Св. Петру 
код новог Пазара). Тај ток је у Византији нагло прекинут 1204. године, када су је латински витезови 
сломили и покорили два њена духовна средишта. Цариград и Солун.

немањина главна задужбина, Студеница, живописана је после његове смрти. његови синови - 
Стефан, наследник на престолу, Вукан, велики кнез, и Сава, тада игуман манастира - позвали су 
једног угледног византијског сликара, који је у новом духу украсио цркву 1208/9. године. Велике и 
достојанствене фигуре светитеља, спокојни изрази лица и смирене драперије, пластична јасност обима 
фигура и монументалност сцене - нови су изрази лепоте. акценти раскоши у виду златних листића на 
позадинама једних фресака и на натписима, а скупоцени азур на позадинама других и украсни оквири 
око нарочито поштованих светитеља - саставни су део престижних амбиција српског двора у односу на 
околне православне владаре. лепота и раскош студеничких фресака, а поготово ауторитет Студенице 
као маузолеја првог српског светитеља, утицали су, колико и опште прилике на бившем подручју 
Византије, на то да српски краљеви током 13. века гледају Студеницу као велики узор.

нови стил у Србији добио је снажан подстицај с доласком цариградских сликара у Жичу, око 1220. 
године, у време када се она довршавала као катедрална црква аутокефалног српског архиепископа. 
Сава, који је изборио нов статус Српској цркви, и први сео на њен престо, као дугогодишњи светогорски 
монах, добро је познавао уметничке прилике, тако да је увек изабирао најбоље међу грчким сликарима 
за српске задужбине.

његовом заслугом довео их је и краљ Владислав, када је, око 1225, живописао манастир милешеву, 
припремајући га за свој и Савин маузолеј. грчки сликари, највероватније из Солуна, пренели су у 
милешеву, у фреско-технику, стил сликарства какав се неговао у мозаичким радионицама града Св. 
димитрија. он вишеструко подсећа на солунско сликарство из његових старих и угледних светилишта, 
каква су биле цркве Св. димитрија и Св. Ђорђа. на позадинама фресака, у наосу позлаћеним, 
исцртани су мали правоугаоници као имитације мозаичких коцкица. То је било решење које су, због 
својих раскошних ефеката, много пута касније примењивали српски владари у својим задужбинама. 
милешевске фигуре много су пластичније по изгледу него оне у Студеници и Жичи и непосредно воде 
коначном остваривању уметничких идеала 13. века.

Поред великих грчких сликара, у Србији су радили и уметници за које се не може утврдити, као и за 
сликаре из Богородичине цркве у Студеници или из милешеве, да нису знали српски језик. због тога 
изгледа да су у питању домаћи сликари или странци који су се потпуно природили српској средини. 
они су сликали за архиепископа Саву у жичкој кули-звонику, за краља радослава у спољашњој 
припрати и бочним капелама у манастиру Студеници, а једна њихова скупина, вероватно један атеље, 
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оставила је трага у најстаријем слоју фресака у Богородици Љевишкој (око 1230), у црквици Св. николе 
у Студеници (никољача, вероватно око 1240) и у морачи (1251/2. године). у њиховим старијим делима 
још се осећају остаци стила 12. века, негде чак у грубом графизму, док је у млађима очевидан напор да се 
домогну текућег пластичног исказа. Постепено попуњавање форме волуменом посебно је видљиво на 
делима радионице Љевиша - никољача - морача. у морачи уметник је достигао врхунац и у вредности 
и у стилској зрелости. морачки циклус посвећен св. илији непосредно је претходио највећим делима 
епохе.

Фреске у цркви Св. апостола у Пећкој патријаршији (око 1260) и Сопоћанима (око 1265) представљају 
врхунце монументалног и пластичног стила 13. века. Прве се надовезују на Студеницу и Жичу и њихову 
тамну звучност и мистичну поетику, друге су, светлим бојама, златним листићима на свим фрескама, 
лепотом ликова и њиховом атлетском грађом, наставак милешеве и мораче и њихове озарености 
антиком. једне су биле прикладније црквеним круговима око архиепископије, друге дворским. Пећко 
Вазнесење у кубету, колико и распеће у Студеници и оно у Жичи, симболишу, попут сваког ремек-дела, 
највише уметничке идеале свога доба, у овом случају идеале српских духовника из 12. века. Сопоћанско 
успење, као и његови претходници у Србији, анђео из Васкрсења у милешеви или св. илија у пећини 
у морачи, сажима естетику високих лаичких слојева друштва, и то не само у Србији. Сопоћани, као 
српски престонички споменик, саздан и живописан у доба ослобођења Цариграда од латина, у исто 
је време и споменик победе православља над католичанством (отуд и посвета св. Тројици, о чијој је 
природи било толико спорова с католицима). Сопоћанском сликарству веома блиске цариградске 
иконе Христа и Богородице одигитрије из манастира Хиландара наличе, можда још више, на ликове из 
деисиса у Светој Софији у Цариграду. оне још непосредније указују на цариградске корене сопоћанских 
схватања.

у Сопоћанима је довршен и програм декорације који се кроз 12. век постепено образовао - у олтару 
литургијске сцене, у наосу Христово искупитељско дело исказано кроз циклус великих празника, у 
припрати старозаветне, догматске и есхатолошке теме. кроз иконографију портрета немањића и 
историјске сцене изнесена су становишта из српске династичке идеологије: прослављени свети преци, 
Симеон немања и свети Сава, као старозаветни праоци и хришћански оци богоносци, а српски 
владари као чувари православља. Савремени српски достојанственици ту су представљени као верни 
следбеници и достојни потомци светих предака и њиховог дела. у милешеви је кроз сликарство 
показан положај и однос српске династије према византијском василевсу, а тиме и извесна духовна 
подложност Србије Византији; у студеничкој бочној капели обзнањује се симфонија између државе 
и цркве у младој српској држави, заснована на немањином подвигу одрицања од власти вере ради. 
иако су иконографска решења израђена на византијским обрасцима или из Византије позајмљена, 
ипак су српски духовници, својим теолошким и правним знањима битно утицали на то да се српске 
династичке, владарске и црквене идеје на посебан начин формулишу.

После градца (око 1275), задужбине краљице јелене супруге сопоћанског ктитора, краља уроша и, чији 
сликари још високо стоје на вредносној скали стваралаштва, наступа у Србији известан уметнички 
застој. Последња четвртина 13. века време је понављања претходних схватања, али без ранијих великих 
сликара (фреске у капели у капели у Ђурђевим ступовима из 1282/83. са значајним историјским 
сликарством; ариље 1296; св. Петар код новог Пазара - трећи слој с краја века; икона св. Петра и 
Павла у риму с портретима краљице јелене и њених синова краљева драгутина и милутина). док су 
се сликари у Србији држали старијих поука, византијски сликари у великим градовима, Цариграду и 
Солуну, припремали су, кроз минијатурно и зидно сликарство, један нови стил, који ће добити име по 
новој византијској династији Палеолога.

Сликарство српских краљевских задужбина и катедрала у 13. веку попуњава у целини историје 
византијског сликарства ону празнину која је настала латинским освајањем Цариграда и разарањем 
Византије. оно је производ најбољих сликара који су у то доба радили у православном свету.

*

у Боки которској, најважнијем приступу Србије мору, две бискупије, једна католичка, са седиштем 
у котору, а друга православна, на полуострву Превлака, која је припала почетком 13. века Српској 
аутокефалној цркви, неговале су свака своје религиозно сликарство. католичке фреске и иконе носиле 



62

су најчешће латинске натписе, мада их има и са српскословенским; православне су биле пропраћене 
словенским натписима, мада их има и са грчким.

Пет - шест споменика, насталих у размаку од краја 12. до краја 13. века, откривају понашање поручилаца 
сликарства двеју конфесија. ктитори су били, у та времена из редова српских и латинских црквених 
достојанственика и градског племства романског порекла. ако се упореде три светитељске фигуре у 
Св. луки у котору, са самог краја 12. века, из задужбине властеоске породице казафранка, с фрескама 
у апсиди цркве ризе Богородице у Бијелој, из прве две деценије 13. столећа, живописане заслугом 
православног епископа данила, онда се види да их деле натписи, иконографија и стилска обележја. 
натписи у Св. луки били су латински, у Бијелој грчки. Три светитељске фигуре у Св. луки у одећама 
су од којих су се једне употребљавале у католичком, а друге у православном култу. у Бијелој су фреске 
Богородице којој се клањају два анђела и Служба архијереја у иконографском виду који се појављивао 
у та времена у византијској уметности, па и у суседној охридској архиепископији, у чији је састав по 
свој прилици улазила православна епископија Боке которске. Стилске особине фресака у Св. луки, с 
мешавином комнинских византијских црта и оних романичких, има паралеле у живописима апулијских 
пећина тога времена, док фреске у Бијелој носе црте особене за византијско сликарство с почетка 12. 
века, из времена када се стилски израз почео ослобађати комнинских линеарних решења.

Седамдесетих су година 12. века фреске у католичкој цркви Св. Павла у котору, над гробом ктитора 
Павла Барија, и у певници православне црквице Св. Петра у селу Богдашићи, урађене заслугом српских 
епископа с Превлаке. Фигура апостола Павла из Св. Павла има извесне натуралистичке црте готичког 
порекла, мада исказане кроз византијску стилизацију, а светитељи и сцене из Богдашића спадају у 
изузетно вредна дела неког сликара који је из унутрашњости Србије пренео сопоћанске поуке на јадран.

Фреске с краја 13. века у Св. марији на ријеци (колеђати) у котору врхунац су у которском стваралаштву 
из тога времена и веома речит пример за становишта католичке цркве у вези с религиозним сликарством 
на граници православља. Програм је сасвим католички: сцене страдања Христовог распоређене око 
сцене распећа у апсиди, необичан избор појединачних светаца на западном зиду. међутим, једва је 
где одступљено од православне иконографији, док се у стилу осећају упадице готике у византијска 
схватања. Вероватно је уметник гледао у римско сликарство око радионица мајстора Торитија из 
рузитија као на свој узор.

из примера у Боки которској види се да су сликари који су радили за православне помно пратили оно 
што се дешава у средишним областима Србије, остајући верни православним схватањима слике, док 
су католички сликари упирали поглед у прекоморска уметничка средишта, бирајући себи за узор она 
решења која се нису, на први поглед, разликовала од православних производа. чак су ренесансни и 
барокни католички прелати, вршећи канонске визитације цркава, забележили да се до њиховог времена 
сачувала понека црква за коју се могло рећи да је тота депицта пицтурис граецис.

2. ћирилски украс између истока и запада

одвојен живот украса у српској рукописној књизи, без битних дотицаја с текућим стилом фресака или 
икона, нарочито је изражен у времену од краја 12. до краја 13. века. Текао је, пре свега, кроз сликарство 
иницијала, па тек затим заставица и вињета, док је илустрација или слика на целим страницама било 
само по изузетку. готово да је исти живот имао украс у истовременој руској и бугарској књизи.

на почетку стоје две богато украшене књиге с краја 12. века,мирослављево и Вуканово јеванђеље. у 
првој преовладавају велики иницијали геометријског, биљног, зооморфног и фигуративног састава, 
у другој су најчешћи мали иницијали с геометријским преплетом, некад у врху с вучјом главом. али 
Вуканово јеванђељеима две фигуре, изведене у цртежу, на целим странама - јеванђелисту јована и 
Христа емануила. и док мирослављево јеванђеље, рађено негде у јадранској залеђини, носи обележја 
романичког стила, мада преноси и старије словенско предање, дотле фигуре у Вукановом јеванђељу 
показују особине византијског стила из доба комнина.

Просечан српски рукопис из 13. века има скромније иницијале од ова два рукописа; највише их је 
геометријског и тератолошког карактера. “зверињи стил” иницијала везује их за општесловенски 
украс у ћирилској књизи. Посебно га је волела преписивачка радионица у манастиру Хиландару. на тој 
основи био би, с времена на време, израђен понеки раскошнији или необичнији рукопис.Хиландарско 
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јеванђеље (бр. 22), с почетка века, одликује се лепотом великих иницијала, чији су облици подстакнути 
мирослављевим јеванђељем; раскошна њихова позлата, јединствена у 13. веку. открива да је ктитор 
био неки богат поручилац. Београдски паримејник, из истог доба, има неколико изузетно нацртаних 
фигуративних и животињских иницијала, који и приличе том, ваљда најлепше исписаном српском 
рукопису из 13. в. други паримејник, хиландарски, дело је смелих, али ликовно запуштених цртача 
иницијала, препуних маште. С краја је 13. века тзв.Призренско јеванђеље, с богатим фигуративним 
украсом на маргинама листова, цртачки изведеним и живо обојеним, вероватно насталим у некој српској 
монашкој колонији у Светој земљи. у тим иницијалима врло је много оријенталних и западњачких 
стилских особина, а у одећи фигура и исламске моде.

колико год одана словенском предању при украшавању рукописа, насталом по свој прилици на основу 
искуства византијских провинцијских преписивачких радионица, српска илуминација је у 12. и 13. 
веку, била под утицајем запада, преко јадранског приморја; прихватала је подстицаје из византијског 
књижевног и зидног сликарства; била је отворена и према оријенталним упливима. упркос томе, 
сачувала је своју независност и друкчије особине од оних које су биле својствене другим сликарским 
родовима.

IV од краља милутина до распада царства

1. класицизам и академизам

ослобођење Цариграда од латина омогућило је да се престоница Царства, па и други његов град, 
Солун, поново стале на чело сликарског стварања у читавом православном свету. у последњој деценији 
13. в. гасили су се последњи напори да се одржи монументална слика 13. века, моћног пластичног 
израза. Сликари тадашње генерације бивали су подстицани новом интелектуалном кликом, идејама 
грчког класичног образовања и теолошким погледима ослоњеним изнова на изворна учења светих 
отаца. и литургија се променила под утицајем црквене поезије, као што су се умножили њени тумачи 
и беседници. дејство на сликарство било је вишеструко, поготово што су поручиоци или њихови 
саветници припадали високообразованим слојевима друштва. Програм сликарства у црквама веома 
је много допуњен ученим темама и циклусима, иконографија необичним тумачењима, метафорама и 
симболима, а стил, прилагођен множини прича и значења, постао је наративан, са сликама препуним 
фигура и епизода. Склоп слика све више је тежио класицистичким равнотежама, а изглед фигура 
античком изгледу и пропорцијама.

освајања краља милутина у македонији, крајем 12. века, и његов брак с византијском принцезом 
створили су услове, око 1300. године, да се српска средина, заслугом двора, прикључи новом стилу 
сликарства, тзв. ренесанси Палеолога. од тог времена свака, па и најмања, промена у сликарству 
Цариграда или Солуна осетила се и у Србији. осим тога, краљ милутин је успео да у Србију преведе 
сликаре михаила, из угледне сликарске породице астрапа, и евтихија са сарадницима, створивши им 
могућности за непрестан рад; преко њих обезбедио је високу уметничку вредност својим фрескама. 
они су, непосредно пре тога, заједно радили у охриду, у Богородици Перивлепти, за једног угледног 
византијског властелина, такође зета царске династије. Ту су и раскинули са старим схватањима. 
задржали су фигуру снажних физичких својстава, али су њен саливени волумен разбили, њено 
достојанствено спокојство претворили у јак замах, а филозофски израз у жестину и љутњу. учинили 
су то дотле непознатом “кубистичком” стилизацијом, изломљеним цртежом, а у топлом колориту.

могућно је да су дошли у Србију када се око 1300. године живописао западни део цркве Св. апостола 
у Пећкој патријаршији. Те феске с њиховима у охриду показују знатне сличности, мада су фигуре 
издужене, смиреније, а моделација уздржанија. али, такав је био општи ток у тадашњем византијском 
сликарству. извесно је да су били у Србији око 1310, када се живописала у Призрену Богородица 
Љевишка, јер се астрапа у њој и потписао. у Љевиши, као и у Жичи, у којој су радили њима сродни 
уметници, још се осећа колебање између монументалног и наративног, између великих фигура и на нов 
начин васпостављене целине, између емоционалног и рационалног.

у другој деценији 14. века у Цариграду, Солуну и Србији остварени су класицистички идеали ка којима 
је стремило сликарство од краја претходног века. задужбине краља милутина, у којима су радили 
сликари михаило и евтихије, до 1321. године - краљева црква у Студеници, Старо нагоричино, Св. 
никита код Скопља, грачаница - и фреске и иконе неких солунских сликара у манастиру Хиландару, на 
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Светој гори, манастиру који је обновио краљ милутин, ремек-дела су не само у Србији већ на читавом 
пространству православног света у ово доба. успостављене су равнотеже између тематског богатства и 
формалних решења, између емоционалности садржаја и структуре композиције, обуздани су неумерени 
искази расположења гестом или изразом лица, успостављене су равнотеже маса и симетрије, постао је 
равномеран однос између светлог и тамног, топлог и хладног у боји. Постављена је у позадини сцена 
архитектонска или пејзажна кулиса; она је била тако склопљена да је омогућавала да се у простор 
испред ње сместе некад и многобројне фигуре. њена инверзна перспектива приближавала је догађај 
вернику у цркви, чинећи га сведоком, а не равнодушним посматрачем. античка одећа, изгледи лица и 
покрети фигура, преузимани из ранијих византијских уметничких “ренесанси”, допринели су да се ово 
раздобље тзв. ренесансе Палеолога може назвати класицистичким.

Српско сликарство из задужбина краља милутина чини јединствену целину с истовременим у 
престоници царства и у његовом другом граду, не заостајући ни схватањем ни врсношћу за најлепшим 
делима, каква су цариградски мозаици у Христу Хори или Богородици Памакаристос и солунски у Св. 
апостолима или какве су фреске у Протатону на атосу, Св. николи орфаносу у Солуну или Св. Спасу 
у Верији.

После последњих споменика краља милутина, све до пред средину 14. века, нису се догодиле значајније 
промене у иконографији и стилу сликарства у Србији, иако су у уметничко стварање, с размицањем 
граница државе и усавршавањем управе, укључени ктитори из редова властеле и мањих црквених 
достојанственика. двор се и даље трудио да дође до добрих сликара, а властела да следи примере који 
су се отуд указивали. иако је обим сликарског стварања увећан, ослонац су, ипак, остали сликари из 
домаћих радионица.

као и у византијском свету, у трећој деценији 14. века дошло је до извесних колебања у погледу 
стилског израза, док се тематски програм и даље богатио и ширио. образовани сликари трудили су 
се да не изневере класицистичка схватања из друге деценије века; најбољи су желели - настојећи на 
емоционалној страни слика, увећавајући облике или потцртавајући изражајност фигура - да искораче 
из дотле познатог. Фреске у Св. николи дабарском и велика икона у цркви Св. николе у Барију у 
апулији, дела која је поручио краљ Стефан дечански, примери су свежијег наступа и особених решења 
изграђених на класицистичким примерима. мајстори у српској архиепископији у Пећи, у четвртој 
деценији века (црква Богородице одигитрије и спољашна припрата), били су, у суштини, на истом 
путу, покушавајући да деформацијом добију нешто ново, али они нису били ни приближно даровити 
колико уметници у Св. николи у дабру.

Фреске у властеоским задужбинама - Св. Спасу у кучевишту, рили, Трескавцу, Полошком - из 
четврте и пете деценије века остварене су у духу претходних схватања, уз извесну сведеност облика и 
испошћеност боје, како се то дешава код уметника академског настојања. Средишњи споменик таквог 
настојања јесу фреске у наосу и иконе с иконостаса у дечанима, урађене до 1345. године, бригом и 
трошком краља Стефана душана. многобројни уметници годинама су се трудили да направе стотине 
сцена из многобројних циклуса и хиљаде фигура, како би по жељи краљевих саветника што више 
обухватили сликом савремену теолошку ученост. краљ је намерио да његова задужбина, с обзиром 
на престижне амбиције које је тада гајио, делује што раскошније. зато су фреске сликане скупоценим 
бојама, на многим местима су позлаћене, а уоквирене су, где год се пружила прилика, широким 
украсним тракама, препуним цвећа и лиснате лозе. док су осликавани дечани и српски архиепископи 
су, у свом недалеком седишту у Пећи, довршавали дела започета од претходника. за ту прилику 
позајмили су краљеве сликаре (фреске у цркви Св. димитрија и делимично у Св. апостолима). не зна 
се да ли нехотично, али су владарским и архиепископским ауторитетом брањена академска схватања 
одана класицизму из друге деценије века. можда су двор и црвка мислили да такво сликарство управо 
пристаје њиховом високом достојанству.

локални сликари, који су остали да раде за властелу у рашкој (каран, добрун) или за градску господу 
у Призрену (Св. Спас, Св. никола) нису се удаљавали од савремених стилских поставки, већ су само 
упрошћавали решења.

у приморским областима, на непосредној граници православља с католичанством, у првој половини 
14. века најзанимљивију појаву представљају пицторес граеци. они су долазили из грчких градова и 
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настањивали се, привремено или стално, у котору и дубровнику. Прилагођујући свој стил западу, 
добијали су веће послове од католичких власти и верника. око 1330. сликали су у великој католичкој 
катедрали Св. Трипуна, од чега су остале неколике сцене и фигуре. ослонац им је био у византијској 
уметности, али су они, под утицајем готике, веома изобличавали ликове када је требало приказати 
њихов унутрашњи живот у драматичним ситуацијама.

добили су решења слична онима на мозаицима у крстионици Св. марка у Венецији. није искључено 
да су пре котора дуже радили на подручју Венецијанске републике.

некако истовремено живописана је и мала црква у манастиру дуљеву, изнад Будве, може бити већ 
тада метох манастира дечана. Слике су романоготичке, с малим остацима византијске стилизације, 
чак мањим него у которској катедрали. Снажне фигуре необичног изгледа остају као сведок живих и 
непредвидивих токова у сликарству Србије у другој четвртини 14. века.

2. доба емоционалности и раскоши

Сликарство из доба српског царства (1346-1371) садржи извесне стилске и иконографске посебности, 
које га, у историји српске уметности, издвајају од претходног и потоњег времена, од првог одређеније 
него од другог. академизам ренесансе Палеолога из друге четвртине 14. века задовољавао се мање-
више занатски дотераним понављањима претходних облика и решења без стваралачких амбиција. 
зналаштво је било потпуно преовладало. ново схватање у доба царства, насупрот претходном, истицало 
је осећајност на сликама. једни сликари су то чинили, на првом месту, подвлачењем изражајности 
путем сугестивних погледа и посредством стилизације, чак деформација физиономских црта; томе су 
најчешће, додавали речите положаје тела, понекад с неприродним или изненадним покретима. на тај 
начин појачавали су драмски садржај фресака. други су се опредељивали за нежан и светао колорит, 
за фигуре благих израза и смирених ставова, чиме су дочаравали ведрину и лирско настојање. оба 
тока улила су се у сликарство после 1317. године. Ствараоци су, тада, досегли до још снажнијих личних 
обележја, а њихове радионице до изразитијих особених црта.

ако су стилске промене с настајањем царства биле нагле, иконографске нису биле осетне, чак су 
једва приметне. међутим, у иконографији српских владара оне су веома изразите, а биле су и дуго 
припремане. Циљ им је био - уосталом као и читавој владарској идеологији у то доба - да покажу како је 
српски владар достојан да замени василевса на престолу православног царства. идеја о томе негована 
је још од времена краља милутина. нарочита је била обузетост стварањем племенитог родословља 
династије, истицањем њене светородности и оданости правој вери. ранији низови изабраних чланова 
куће немањића, насликаних један уз другог или један иза другог, на челу са св. Симеоном немањом и 
светим Савом, претворени су, под утицајем учених теолога и књижевника, у вертикалну генеалогију 
династије или породично стабло. Слично као на дрву јесејеву, слици старозаветних предака Христових, 
на лози немањића _ немања је у корену као јесеј, док је у врху савремени српски владар као тамо 
Богородица с Христом. краљ милутин је у грачаници направио прво такво родословље, а душан га је 
прихватио и три пута поновио: у Пећи, матејичу и дечанима. Српски владари су ту прослављени као 
браниоци вере, као нови константини, којима, као и њему некад, Христос с неба шаље владарски орнат 
и круну. Пред само проглашење царства душан је направио у манастиру матејичу лозу српских владара 
у коју су уплетени и неколики византијски цареви као његови преци. Тиме је желео да образложи своје 
политичке претензије на престо у Цариграду.

у црквеној књижевности упоређивани са старозаветним праоцима и царевима, српски краљеви су 
на сликама добијали иконографске ознаке, које су их као такве откривале. душан и његов отац, над 
улазом у наосу дечана, примају божанске поруке као некад давид и Соломон, чије су слике уз њих 
насликане. у Полошком, душан је нови исус навин, јер прима прима мач победе из руку арханђела, 
а шаље му га Христос. Српска владарска титула божанског је порекла, као и она византијска, јер се у 
више наврата, још од милутинових времена, показује на сликама како немањићима анђели стављају 
круне доносећи их са неба.

С проглашењем царства, српска архиепископија уздигнута је на степен патријаршије. Симфонија 
државе и цркве приказана је упоредним сликањем достојанственика цркве и царске породице (црква 
Св. димитрија у Пећи, припрата дечана, а у охриду Св. Софија, Св. никола Болнички, Богородица 
Перивлепта). одлуке српских државних сабора, о питањима власти или о црквеним питањима, сматране 
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су једнако важним и богом надахнутим, колико и одлуке појединих васељенских сабора (пећка црква 
Св. димитрија, итд.).

Већином су ту у питању позајмице из византијске иконографије. оне су биле омогућене тек када су 
у српској средини, у српској књижевности и богословској мисли, сазреле идеје о новој мисији српске 
државе и цркве.

Битне стилске промене и у зидном сликарству и иконопису, оне које су обележиле читаво време српског 
царства, одиграле су се изненада и то баш у владарским задужбинама у току непосредних припрема 
или одмах по проглашењу царства. Сликање дечана било је у току када је извршено царско крунисање 
у Скопљу, на ускрс 1346. године. Баш су сликари премештали скеле из наоса у припрату и започињали 
у њој рад. Тада су замењени стари мајстори, академичари, новим, чија су настојања била друкчија. 
они су боју просветлили, фигуре узнемирили, ликове изобличили потцртавајући њихову душевну 
напрегнутост, повећали су драматичност сцена, а светитељима подарили снажне карактерне црте. 
изгледа да је душан нашао ове уметнике у својој престоници Скопљу, јер су управо из скопске ближе 
или даље околине споменици које су сликали, нешто касније, припадници исте радионице. одмах после 
дечанске припрате једни су од њих радили у наосу леснова, у његовој куполи и поткуполном простору, 
а други у манастиру лешку. нешто касније обрели су се у малој цркви села челопека код Тетова, да 
би, најзад, направили, 1376. године, своја ремек-дела у доњим појасевима марковог манастира. одјек 
њиховог схватања осетан је на фрескама Св. николе Шишевског код Скопља и у цркви села липљана 
на косову, које могу бити из седамдесетих година века, као и у цркви манастира зрзе код Прилепа (из 
1368/69). Српска властела радо је следила пример свога цара.

друге три владарске задужбине - матејич код куманова (пре 1346), Св. арханђели код Призрена и 
Св. Софија у охриду (обе око 1350) - добиле су фреске просветљене и нежне у боји, такође богате 
темама, али без драматичних нагласака у садржини и облицима. матејички сликари су тада урадили 
фреске и у оближњој властеоској задужбини Љуботену код Скопља. у Светој Софији у охриду два 
су сликара оставили потписе. један од њих јован Теоријанос, грк, створио је читаву школу у охриду. 
он је са сарадницима радио у охридским црквицама тога времена: малим Св. врачима, Богородици 
Болничкој, Св. Пантелејмону (манастиру Св. климента(, док су дела његових настављача у Богородици 
Перивлепти (посебно у јужној капели), у челници и у Пештанима у близини охрида. Теоријаносова је 
и изванредна двострана икона с ликовима св. климента и наума, охридских заштитника. најобимнија 
и најуспешнија дела његових ђака налазе се у наосу Св. Софије, у црквици недалеког села речице и у 
задужбини краља Вукашина и краља марка у марковом манастиру (у горњим зонама и међу стојећим 
фигурама). његови следбеници у речици и у марковом манастиру довели су његов стил до изузетне 
експресивности. напустили су светлу обојеност за рачун мистичних одблесака светлости на тамној 
гами слике, издужили су тела и лишили их волумена, погледе светаца учинили сугестивним. охридско 
домаће сликарство доживљавало је у њиховом делу своје врхунце.

негде између тих двају праваца, који су се мање-више прожимали један с другим, настао је низ 
властеоских задужбина у Повардарју у доба цара уроша: заум, други слој фресака у Трескавцу, конче, 
речани, Псача, Св. јован Продром код Сера. Благе деформације ликова, орнаменталне стилизације 
власи, умерено просветљени колорит без јаких контраста - основне су особине њихових дела. у ту 
скупину улази и низ истовремених охридских икона.

царско доба оставило је значајан траг на Светој гори, која је ушла у састав српске државе пред само 
душаново крунисање, а изашла из ње после пораза на марици 1371. манастир Хиландар био је брига 
српског цара, као и претходних владара. у време цара уроша један велики сликар направио је десетину 
икона за главну цркву, једне за велики деисис на иконостасу, а друге као литијске славске иконе. он је 
по захтеву игумана доротеја 1360. године украсио минијатурама јеванђелиста једно старије јеванђеље. 
у исто време радио је минијатуре и иконе и за суседни манастир Ватопед. у том класицистичком делу 
ипак постоје блага изобличења ликова и прорачуната употреба светло-тамних ефеката ради постизања 
утисака мистичне медитативности. у то време, мистика је све више улазила у средиште пажње монаха 
и црквених људи.

колико је до проглашења царства владарски ауторитет стајао иза стилског “академизма” толико је 
очевидно да је, управо он, допринео променама које су широко захватиле српску средину и готово све 
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слојеве друштва из којих су потицали црквени ктитори. и у самој Византији осећала су се колебања у 
стилу после 1320. године. одлучно заступање академизма или пак нагли заокрет у стилским схватањима 
око средине века нису толико очигледни. мало је сачуваних споменика из главних уметничких 
средишта Византије да би се то могло пратити. из тога времена је велики грчки сликар који је за 
бугарског цара ивана александра у иванову спојио класицистичке наслаге с новом емоционалношћу 
и то исказао светлим бојама. По скупинама фресака које су радили најзначајнији византијски сликари 
у другој половини 14. века, у мистри, Солуну, мингрелији, или новгороду, видело се да је до преокрета 
у естетици слике дошло негде баш средином столећа. језик слике био је сличан ономе у Србији из истог 
времена. неко од знања и угледа помогао је српском цару да буде у току промена и да се нађе на челу 
оних који ће допринети да ново ухвати корена.

у доба царства извршена је преоријентација српског књижевног украса. изгледа да је Хиландар, 
захваљујући својој преписивачкој радионици, постао његов расадник. име неког монаха и писара 
Симеона (или Симона) везано је за знатан број српских и бугарских књига у којима се налазе минијатуре 
тзв. емаљног стила. оне су потпуно једнаке минијатурама у најраскошнијим византијским рукописима 
из царских радионица. у Хиландару се чувају, њему вероватно дарована и ту направљена, између 
осталих, јеванђеље патријарха Саве и јеванђеље великог војводе николе Стањевића. истој скупини 
припадају и рукопис српског серског митрополита јакова (сада у лондону), ликови јеванђелиста у тзв. 
куманичком јеванђељу и украс у апостолу из Вукове збирке у Берлину (бр. 47). у тој коренитој измени 
сликарске опреме српских литургијских књига, када је одлучено да се опонаша раскош византијских 
књига, извесно је да су важну улогу одиграле престижне амбиције српских достојанственика и српског 
цара. Тек је од тада српско минијатурно сликарство ухватило корак са живописом и иконописом.

Трећој четвртини 14. века припадају ликови јеванђелиста у рукописима из манастира у Повардарју 
које су, судећи по сигнатурама, радили грчки мајстори из мањих македонских градова (збирка Хлудова 
у историјском музеју у москви бр. 10, збирка Салтиков-Шчедрина у Публичној библиотеци у Санкт 
Петерсбургу Ф и 114). један од њих је именом познат. То је михаило, који је за рачун Хиландараца 
убацио слике јеванђелиста у старији грчки рукопис манастира Полошког (сада у чикагу). Све те сличице 
личе на истовремене фреске и иконе српске властеле у Повардарју. Стилске промене одигравале су 
се једнако у водећем сликарству колико и у делима мањих мајстора што су тада радили за словенске 
преписивачке радионице.

V од распада царства до пада под Турке

1. упоредност драмских и лирских токова

година 1371. била је кобна не само за српско царство већ и за уметност која се до тада неговала у српском 
друштву. Поразом у борби против Турака на марици, за Србе су биле изгубљене знатне територије, 
које су, тиме, изишле из подручја њихове уметности. Смрћу цара уроша, исте године, нестало је 
уједињујућег ауторитета, а обласни господари с различитим титулама и претензијама образовали су 
своје државе. читав један век и више, после тога, уметност је била саставни део културне историје 
тих регионалних творевина. неке од њих биле су сасвим ефемерне, друге су се доста дуго држале, 
остваривши високе домете у привреди, култури и уметности. Прве деценије после пропасти српског 
царства дале су богатије и значајније плодове него потоње, када се размахао турски мач, те су, једна за 
другом, српске државе падале под турску власт.

кратка је била историја оног дела српског царства и његове властеле којим су, у Тесалији и епиру, 
управљали чланови династије немањића, чији је родоначелник био душанов полубрат Симеон 
(Синиша). Тај део се угасио у последњој деценији века, али су се његови споменици сачували у 
метеорским манастирима у Тесалији. Фреске и иконостас у манастиру Преображењу (Великом 
метеору), задужбини последњег српског цара јована уроша Палеолога, и икона његове сестре јелене 
и мужа јој Томе Прељубовића, из девете деценије веке, спадају у веома истакнута дела епохе. Сва су 
веома раскошна - иконе са сребрним оковима, понека украшена драгим каменовима и бисерима. Царева 
дела су експресивна, патетична, с јаким светло-тамним ефектима, деспотска су углађена, милозвучна, 
истанчано обрађена као да их је радио неки цариградски уметник.

није много дуже живела ни краљевина династије мрњавчевића у Повардарју, с престоницом у Прилепу, 
а с ослонцем на охридску архиепископију. у Прилепу је, тада, било седиште митрополије, а на њеном 
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престолу се налазио митрополит јован, веома значајан као сликар. он и његов брат, јеромонах макарије, 
такође сликар, били су потомци једне насељене српске властеоске породице, која је у близини Прилепа, 
још у доба цара душана, подигла манастир зрзе. главари породице су се под старост монашили и у 
манастиру зрзе завршавали живот. Браћа сликари су од младости живот подредили цркви, али су се 
школовали и као сликари у неком византијском уметничком средишту. они су били главни сликари 
прилепског двора за време краља марка и његовог брата краљевића андрејаша.

андрејаш је јовану поверио живописање своје задужбине, цркве Св. андреје у клисури реке Треске, 
недалеко од Скопља, 1388/89. митрополит је посао обавио уз помоћ сарадника, монаха григорија; 
обојица су свој рад потписали. андрејашко сликарство открива да се јован ослањао на монументални 
стил из 13. века, али да је пратио и текуће идеје у Византији. звучно у боји, јако у ефектима светло-
тамног, “барокно” по осећању за волумен и замах, класично по ликовима светитеља, декоративно и 
помно исликано, јованово сликарство има за главне јунаке људе снажног карактера, моћног изгледа.

Фреске млађег слоја у прилепској катедрали Св. димитрија нису потписане, али носе јованов печат; 
оне су од његових потписаних дела нешто невештије, као да су насликане на почетку његове каријере. 
Види се да их је урадио с једним сарадником. међутим, велика икона Христа Спаса и Животодавца, из 
1393/94, с иконостаса у манастиру зрзе, има исте особине као и живопис у андрејашевој задужбини.

јованов брат, јеромонах макарије, насликао је 1421/22. године за исти иконостас велику икону 
Богородице Пелагонијске, а заједно с једним сарадником деизисни чин. макаријево непотписано дело 
свакако је фреска Богородице с Христом у ниши изнад улаза у цркву села зрзе, а можда и она изнад 
улаза у прилепску цркву Богородице Пречисте. у формалном погледу макаријево сликарство веома је 
зависно од јовановог.

макарије је живео и радио у Прилепу и после турских освајања, када му је брат био мртав. С изменом 
политичких прилика браћа нису била у стању да се старају о својој породичној задужбини, манастиру 
зрзе, па су га предали свом некадашњем кмету и његовој породици у наслеђе. њихова сликарска 
радионица, из које су били монах григорије и непознати макаријев сарадник на деизисном чину из 
зрза, имала је још ђака. неки алексије, који је, у њиховом духу, насликао фреске у пећини Св. марије 
код села глобоко на Преспанском језеру, похвалио се у натпису да је “ученик јована зографа”. утицај 
њиховог рада осетио се и у Српској деспотовини у Поморављу.

2. отменост и сета

најзначајнији наследник српске државности била је српска кнежевина, са седиштем у крушевцу, од 
1402. године деспотовина, чије су престонице биле још у Београду и Смедереву. до пада под Турке, 
1459. године, Поморавље је било стециште учених избеглица из Солуна, македоније, Бугарске и са 
Свете горе, који су учинили да оно постане значајно културно жариште писмености, књижевности, 
уметности. Подлога културном развитку било је, пре свега, богатство српских рудника метала, сребра 
и злата.

нова династија лазаревића држала је до немањићког наслеђа, што се осетило и у владарској идеологији. 
у лаичкој иконографији прихваћени су и примењивани старији обрасци - за ктиторе је, пред Христом, 
посредовао сам владар, његова власт била је божанског порекла, њега су за победе припремали сами 
арханђели, доносећи му мачеве и копља с небеса. кроз сликарство се осећа хијерархијско устројство 
друштва. у Студеници, где су почивале мошти родоначелника немањића, направљена је, на фасади 
улазне куле, велика слика лозе српских владара, на којој су лазаревићи представљени као наследници 
немањића, стекавши преко женске линије, и светородност старе династије. Тада састављени родослови 
оправдавали су такву повезаност лазаревића и немањића.

ктиторску делатност они су наставили тамо где су немањићи прекинули. Преузели су бригу о животу 
њихових задужбина, нарочито оних на Светој гори, али су и сами подизали нове, раскошне и велике, 
готово као претходне. очевидно по савету обавештених прелата и учених монаха емиграната, ослонили 
су се, приликом исликавања цркава, на уметнике из солунских и прилепских радионица и њихове 
домаће ученике. они су ретко кад били у прилици да раде на сликарском програму у црквама који би 
био обимнији од три циклуса из Христовог живота - Велики празници, Страдање, Проповед с чудима; 
најчешће је он био и мањи. нека би се појавио и циклус посвећен патрону храма. доње површине зидова 
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су запремале појединачне представе светитеља.

Солунски сликари доспели су у Србију када је кнез лазар, после 1380. године, живописао раваницу. 
Собом су донели азурно-ружичасто-сиве хармоније целине, често украшене златом, особене за 
солунско сликарство од времена фресака у Св. апостолима, и типове светитеља “реалистичног” изгледа, 
као што су они у Старој митрополији у Водену или у Пантократору на Светој гори. али су ту, у Србији, 
изградили посебан декоративни систем, с ивичним тракама пуним орнамената и биљног украса, а за 
медаљоне с попрсјима - повезане оквире дугиних боја.

други талас солунских сликара наишао је око 1400. године носећи дух солунског аристократског 
сликарства и његове плаво-златне ефекте, али и иконографске предлошке тамо омиљене. радећи прво 
за угледног монаха Сисоја у Сисојевцу, а затим за деспота Стефана у ресави (до 1418. године), они су 
применили своја знања и укус. насликали су свете ратнике као оне у црквици Светих бесребрника у 
манастиру Ватопеду, која је била задужбина деспота јована угљеше. омогућено им је да остваре утисак 
раскоши примењујући злато и азур, али је захтевано да се оствари онај декоративни систем какав је био 
у задужбини кнеза лазара; у задужбини деспотовој морао је бити још ефектнији и богатији. у ресави 
је небески двор у циклусу Христових парабола насликан попут земаљског; учесници су у оновременим 
одећама деспотових достојанственика. Христова поука, на тај начин актуелизована, добила је нешто 
од духа времена. Сликари ресаве далеко су надмашили вредношћу дела све оно што је било претходно 
створено у сличном стилском изразу у солунским храмовима.

господственој уметности ресаве, хладних хармонија, дворске отмености и витештва, стоји насупрот 
истовремено сетно и елегично сликарство манастира каленића. његов ктитор био је деспотов дворјанин 
Богдан с породицом. и у њему је дошао до изражаја систем декорације успостављен у раваници, али се 
није настојало на луксузу. Сликар је желео да покаже сцене и фигуре осветљене уздржаном светлошћу, 
која као да долази из природног извора, остављајући прозирне сенке, натапајући нијансама окера 
готово све облике. Светитељи малих очију, благих израза, тиха покрета и хода, одговарали су једној 
посебној, смиреној и озареној побожности и молитвеном тиховању.

Та поетика оставила је траг на минијатурама тзв. радослављевог јеванђеља (сада у Санкт Петербургу), 
где је јеванђелисте, истоветне светитељима из каленића, урадио 1429. године, сликар радослав. Толика 
сличност његових минијатура с каленићким сликарством јемство је да је он са сарадницима живописао 
задужбину протовестијара Богдана. његовом схватању слике близак је био и минијатуриста Теодор, 
што је сликао украс у рукопису Беседе јована златоустог (из манастира Хиландара). као да му је био не 
само следбеник него непосредни ученик.

Сасвим је извесно да су сликари из прилепске радионице дошли у Србију на почетку 15. века. у манастиру 
копорину, с осредњим фрескама, употребили су исте предлошке за сцене из Христовог страдања које 
је имао на располагању митрополит јован у задужбини краљевића андрејаша. у задужбини кнегиње 
милице, Љубостињи, на живопису из око 1405. године, потписао се сликар макарије. По типовима 
светитеља и начину моделовања извесно је да је реч о јеромонаху и зографу макарију, брату јована 
митрополита. у Љубостињи су његова дела у хладним хармонијама плавог и сивог, док су му она из зрза 
топла, окерна, а и више је орнамената и украса на одећама у Љубостињи, како то приличи задужбини 
једне владарке.

задужбине властеле - какве су нова Павлица, руденица, рамаћа, јошаница, с краја 14. века - имају 
сликарство по многим особинама и вредностима једнако ономе из радионице у мањим градовима 
македоније, какви су охрид, костур, Верија, Велсе итд. Варирају с уздржаношћу облике текућих 
схватања. неки пут, као у Велићу, или у минијатурама Српске александриде, појаве се дела уметника 
цртачки неспретних, у боји скучених, сирових и шарених, чији облици више нагињу површини него 
обиму.

минијатурно сликарство у кнежевини и деспотовини, где је образовање било идеал а књига брижно 
негована, високих је уметничких вредности. у њему владају иста схватања која и у зидном сликарству 
и иконопису. Силоаново јеванђеље с краја 14. века има ликове јеванђелиста блиске пророцима из 
калоте кубета у Љубостињи, с првог слоја фресака насталог пре 1389. године. најраскошнија српска 
књига из средњег века тзв. Српски минхенски псалтир, можда урађен за деспота Стефана на почетку 
15. века, има око 150 илустрација, највиших уметничких вредности. оне су у боји светле, у модулацији 
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нежне, у хармонијама плаво-ружичасте и златне, и припадају огранку српске дворске уметности која 
прати најсавременија кретања. Слично је и с минијатурама на повељи деспота Ђурђа за светогорски 
манастир есфигмен, из 1429. године, где је приказано седморо чланова деспотове породице. они стоје у 
парадним орнатима, сви с изразитим портретским цртама. Тако је урађен, нешто пре издавања повеље, 
и портрет деспотовог рано преминулог сина Тодора у манастиру грачаници.

Фреске и минијатуре дворских сликара у Поморављу, својим системом декорације, особеним изразом 
и високом вредношћу, заједно с делима византијских сликара Теофана грака у новгороду, кир манојла 
евгеника у грузији или анонима у мистри, улазе у најужи избор сликарства из последњег века великог 
византијског стваралаштва.

С наилазећим политичким тешкоћама и војним неуспесима, уметност у деспотовини лагано се гаси. 
Скоро три деценије пре но што ће под Турке пасти престоница Смедерево једва да се шта сликало. 
После другог пада Солуна под Турке, а потом и Цариграда, нестало је стваралачких средишта која су 
напајала цео православни свет, па и српске земље.

3. Продор готике и ренесансе

Право на наслеђе немањића истицао је и босански бан Твртко. заснивао га је на поседу подручја која 
су раније припадала њиховој држави и на свом немањићком пореклу по женској линији. Поручио је 
родослов, из којег се видело његово светородно порекло, крунисао се у милешеви и узео титулу краља 
Срба и Босне - коју су његови наследници задржали до пада државе под Турке - усвојио је обичаје и 
чинове српског двора.

Босна се укључује у целину српског стваралаштва својом ћирилском рукописном књигом и 
њеним украсом из 14. и 15. века. По свом саставу те књиге се нису разликовале од православних 
литургијских рукописа, мада су већину поручили припадници цркве босанске. Само је једна међу 
њима била одређена за католички култ. Тип иницијала и заставица претежно је настављао традицију 
тератолошког, геометријског и фигуративног украса српских књига од мирослављевог јеванђеља до 
рукописа из 13. века. али, крајем 14. и почетком 15. века дошли су до изражаја приморски, готички 
утицаји. књиге украшене за босански двор или за херцега Стефана Вукчића косачу, на почетку 15. века 
- попут млетачког зборника,Хваловог рукописа или Хрвојевог сплитског мисала (једине глагољске и 
католичке књиге у овој скупини) - имају сцене и фигуре готичког стила. њух су урадили уметници из 
далматинских градова, пре свега из Сплита, који се у то доба налазио у власти краљевине Босне.

југоисточни део државе, до 14. века под влашћу немањића, доста се издвојио из Босне и почео 
називати Херцеговином. Властеоска породица Хранића-косача, која је ту владала, припадала је 
православној цркви и улазила у јурисдикцију митрополије са седиштем у манастиру милешеви. као 
ктитори, чланови ове владарске куће ослањали су се на приморске градитеље, од приморских златара 
поручивали су накит и скупоцено посуђе, од кројача богата одела, а сликари из дубровника и котора 
долазили су им приликом живописања цркава или су од њих поручиване иконе. зато није ни чудо што 
је у православном манастиру Савини, задужбини херцега Стефана у Боки которској, у непосредној 
близини његове зимске престонице новог, средином 15. века, извео фреске највећи готичко-ренесансни 
сликар у приморју, которани ловро добричевић. Стил је западњачки, иконографија биконфесионална, 
натписи српски, док је манастир подигнута као православни.

ловро добричевић и већина домаћих сликара у котору и дубровнику у 15. и 16. веку следили су поуке 
венецијанских сликара, који су прошли пут од готичко-византијских схватања до ране ренесансе. 
радили су, углавном, за католичку паству, али неретко су позивани да сликају и за православне. 
Флорентинско-ферарска унија, из 1440. године, омогућила је продор западњачког језика слика у 
некад затворену православну средину. она је почела, у једном часу, да прихвата византијско-готичке 
мешавине (фреске у богородичној цркви у мржепу из 1451, минијатуре у јеванђељу из манастира 
Беочина, музеј православне цркве, Београд, бр. 357, итд.) с поверењем које раније у њих није имала.

када су на Цетињу, између 1494. и 1496. године, ћирилским писменима одштампане прве српске 
литургијске књиге, заслугом обласног господара Црне горе Ђурђа Црнојевића, графичке илустрације 
биле су превасходно у тој стилској прожетости. Штампарија донесена из Венеције, мајстори штампари 
били су домаћи, али су графичари морали бити из неке которске или дубровачке сликарске радионице. 
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на сценама празника у октоиху петогласнику иконографска решења су поуздано византијска, 
православна, али је цртеж посве готички, с натуралистичким особеностима. међутим, заставице, 
иницијали и вињете су у целини ренесансни, често с крилатим путима, цвећем и лозицама. израђени 
су у духу венецијанске штампе из истог доба.

једни за другима, ти последњи остаци некадашњих држава Срба у средњем веку срушили су се под 
ударом Турака: Босна 1463, Херцеговина 1481, а Црна гора у последњим годинама 15. века. Српско 
сликарство под Турцима још дуго се хранило животодавним соковима црпеним с великих дела из доба 
самосталности.

(одељак из књиге Историја српске културе, ур. одбор Павле ивић и др. 

горњи милановац – Београд, 1994)
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о чеТри ФреСке
(Протометодички текст)

I

Успење Пресвете Богородице – Сопоћани (централни мотив)

Манастир Сопоћане подигао је краљ Стефан Урош1 I недалеко од извора реке Рашке. Манастир се 
налази на 17 km западно од Новог Пазара. Назив манастира води порекло од словенске речи сопот што 
значи извор. Тиме је наглашено да је краљ Стефан Урош I „Рашки на извору“ подигао величанствен 
манастир, као што се каже у песми „Милош у Латинима“. Током средњег века уобичајени називи су 
били „сопотски манастир“ или „Дом Свете Тројице“. На овом месту, изворишту српске средњовековне 
државе Немањића, краљ Урош је иза себе оставио задужбину која својом величином и лепотом 
надмашује све дотадашње српске цркве. Манастир је један од најзначајнијих српских културних 
споменика, који је 1979. године увршћен на Унескову листу светске баштине у склопу споменика 
средњег века обједињених под заштићеном целином Стари Рас и Сопоћани.

Данас је тешко прецизирати када су Сопоћани подигнути. Највероватнија је претпоставка да је 
манастир подигнут у другој половини владавине краља Стефана Уроша I, највероватније до 1260. 
године. До оваквог податка дошло се заобилазним путем, с обзиром да је сасвим поуздан закључак да 
је живопис манастира настао шездесетих година XIII века. Током периода османлијске власти, у XVII 
веку, манастир је значајно страдао, а обновљен је у првим деценијама XX века. Након обнове Сопоћани 
су једно време били женски манастир. После доласка десет монаха и искушеника из манастира Црна 
Река 1996. године манастир поново постаје општежитељни, као и што је био у средњем веку. Данас 
манастир броји седам монаха и искушеника.

Храм је посвећен Светој Тројици. Света Тројица је хришћанска верска догма утврђена на црквеним 
саборима из 4. века, по којој је један Бог у трима личностима (гр. ипостас): Оца, Сина и Светог духа. 
Православна црква тврди да је догма о Светој Тројици део вере коју је примила усменим путем од 

1  Краљ Стефан Урош I Немањић је био српски краљ од 1243. до 1276. године. Био је син Стефана Првовенчаног и 
Ане Дандоло, унуке млетачког дужда Енрика Дандола. 
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Исуса Христа преко апостола, и да је као таква одувек била део вере Цркве. Један од највећих празника 
у Српској православној цркви јесу Света Тројица или Духови, а обележава се 50. дан после Васкрса и 
десети дан после Спасовдана. Духови представљају „рођендан“ хришћанске цркве, а називају се још и 
Тројице, тројичин дан, Силазак светог духа на апостоле. Код нас (али и код Руса и Грка) овај празник 
се још назива и педесетница.2

Архитектура Цркве свете Тројице припада класичним облицима рашке школе. Основа је једнобродна 
грађевина, са полукружном апсидом ширине брода на источној страни. Уз апсиду се налазе бочне 
просторије ђаконикона и проскомидије правоугаоног облика, које су истовремено служиле и као 
засебни параклиси, који су посвећени Пресветој Богородици и вероватно светом Сави Српском. На 
средишњем делу се уздиже кружна купола са осам прозора, подигнуто једним кубичним постољем које 
је повучено на кров. Поткуполни кров је утврђен са две бочне правоугаоне певнице. Са западне стране 
се налази велика припрата квадратног облика са две бочне капеле (парклиса) правоугаоног облика. 
Специфичност сопоћанске архитектуре се огледа у висини средњег брода и једносливним крововима 
бочних просторија без купола у истој висини.

Фреске манастира Сопоћани су право ремек-дело уметности, што је много година касније Сопоћанима 
донело светску славу. Тематика живописа припада уобичајеном избору тема византијске иконографије 
XIII века. Најзначајније фреске сопоћанске цркве се налазе у наосу и олтару, где су врхунски уметници 
извели фреске изузетне лепоте. Велики празници, одабрани догађаји из Христовог живота и две 
литургијске композиције прекривају, уз појединачне фигуре светитеља, све површине централног 
дела храма. У олтарској апсиди је делимично оштећено, Причешће апостола, са по шест апостола са 
обе стране часне трпезе. Испод, у висини олтарске бифоре, четрнаест архијереја се клањају Христу 
који је приказан испод прозорског отвора. У овој поворци су приказани ликови св. Јована Златоустог, 
Василија Великог, Григорија Богослова, Атанасија Великог и других уобичајених личности. На челу 
лука изнад апсиде је композиција Силаска светог Духа на апостоле. На бочним зидовима олтарског 
простора приказано је шест сцена из Христовог живота. Данас је сачувано четири. У поткуполном 
простору очуване су фигуре четворице јеванђелиста у пандатифима. Испод јеванђелиста, на луковима 
и на странама пиластра су приказане фигуре пророка, праотаца, архијереја и светих ратника. Све 
остале површине централног дела храма заузима свега девет композиција. 

Припрата садржи четири скупине слика: циклус Прекрасног Јосифа, лоза Јесејева, Страшни суд и 
седам васељенских сабора, којима је придодат и један српски, Сабор Стефана Првовенчаног са светим 
Симеоном Мироточивим (Дежевски сабор). На овим композицијама, међутим, нема више јасног 
излагања које је красило композиције наоса и олтара, већ фреске попримају наративни карактер. Број 
епизода који је приказан на овим композицијама јасно сведочи о томе. Уз ликове светих песмописаца, 
важно место у приземном појасу су добили „Смрт краљице Ане Дандоло“, затим, над њеним гробом, и у 
југозападном углу ликови светог краља Уроша и свете краљице Јелене са синовима пред Богородицом. 
Од фресака спољне припрате, од посебног је интереса композиција на зиду звоника, Прича о богаташу 
и житницама, која је јединствена у историји српског средњовековног сликарства. Сликарство у 
споредним просторијама цркве и спољне припрате одаје велику хетерогеност. Највише квалитете има 
оно у капели посвећеној св. Симеону Мироточивом у којој су приказане четири сцене из његовог 

2  Тројице, Педесетница, Духови или Силазак Светог духа на апостоле, описано у „Делима апостолским“ (Д.ап; 2; 1-47), 
тренутак је када апостоли добијају моћ знања, језика и проповеди. Ове компетенције представљају и најкарактеристичније 
учитељске способности, па овај дан можемо разумети и као дан свих учитеља.
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живота, од којих су сачуване две. 

Реч успење значи − уснуће, мирна смрт, упокојење слично сну. Смрт Мајке Божије Црква назива 
Успењем зато што она, као да је на кратко уснула и као да се од сна окрепила. После синовљевог 
страдања, претпоставља се да је још дуго живела у Јерусалиму, окружена пажњом и љубављу апостола. 
По хришћанском предању арханђел Гаврило је најавио Богородици да ће се се преселити у вечни живот. 
Богородица је потом обавестила апостола Јована, који је вест пренео свим хришћанима у њиховој 
непосредној близини. Предање каже да су се након тога анђели на облацима довели апостоле из свих 
крајева света (јер су проповедали Јеванђеље), до Богородичине куће. У тренутку њене смрти била је 
окружена апостолима, а по њену душу је дошао сам Христос Цар Славе, који је узео душу мајке своје 
у руке и преселио је у вечни живот. Увече истог дана, Мајка Божија обратила се апостолима речима: 
„Радујте се! Ја сам с вама у све дане довека.“ 

Према канону Српске православне цркве, Успење Пресвете Богородице спада у ред Богородичиних 
празника и прославља се сваке године 28. августа, односно 15. августа по јулијанском календару. У 
народу је овај празник познат као Велика Госпојина. Према православном канону, Успење Богородице 
слика се на западним зидовима православних манастира.

Једна од најзначајнијих композиција − „Успење Пресвете Богородице“, покрива читаву површину од 
40 квадратних метара западног зида у наосу. У овој композицији, Христ представља највишу тачку 
једнокраког троугла, а троугао представља централни део композиције, коме је све потчињено. 

/.../ Христос као deus ex machina спушта се са неба. /.../ У средини сцене, он стоји као протагониста иза 
одра мајке у истој божанској светлости у којој се први пут показао апостолима на Табору кад се ‹обукао 
у прву своју лепоту›. Богородица лежи мртва, њену душу, малу психу у завојима, узима у руке син да је 
преда арханђелу Михаилу. (Радојчић, С; 2010: 65).

Анђели са свећњацима, апостоли, архијереји, јерусалимске жене и остали учесници на фресци, мирно 
тугују. Монументалност фреске је управо и изражена овим ненаметљивим исказивањем туге. Наиме, 
апостоли само лаком приклоњеношћу, једва приметно подигнутом обрвом или набраним челом, без 
икаквог грча испољавају свој бол. Тек се у позадини назиру, на балкону леве зграде, жене које наричу, 
ломе руке и гребу лице. На небу изнад грађевина насликан је прелеп призор: „Вожња апостола на 
облацима који лете са анђелима-пилотима из свих крајева света да што пре стигну на Богородичину 
сахрану“ (Радојчић, С; 2010: 65). Уочава се да је хришћанско предање веома верно осликано на овој 
фресци. Од боја преовлађује златно-жута, плава и пурпурна. Око Христа исијава провидно бело-
жута боја, као светлост која обасјава све остале фигуре у композицији. Кнез Јевгениј Трубецкој3 ову 
специфичну боју назива именом асист. „Асист никад нема изглед густог, масивног злата. Он је налик 
на етеричну, ваздушасту паучину танких златних зрака, који исходе од Божанства и блистањем својим 
озарује све унаоколо“ (Трубецкој, Ј; 2005: 41). На Богородичиној хаљини преовљађује пурпурна и 
плава боја. Пурпурна се може схватити као симбол царске земаљске славе и људске природе, док плава 
представља небеску славу и природу. 
3  Кнез Јевгениј Николајевич Трубецкој (1863-1920), филозоф, правник, културолог, друштвени посленик. Завршио 
је Правни факултет Московског универзитета, после чега је предавао као приват/доцент на Правном лицеју у Јарослављу. 
Његов магистарски рад (1882) и докторска дисертација (1897) били су посвећени проучавању западне религиозне мисли. 
Радио је као професор на Кијевском универзитету (од 1884), одакле прелази на Московски универзитет (1905). Био је члан 
Државног савета (1907-1908). Учествовао је у оснивању психолошког друштва при Московском универзитету и религиозно-
филозофског друштва „Владимир Соловјов“.
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Посебно је значајна историјска композиција „Смрт краљице Ане Дандоло“, осликана на северном зиду. 
Изнад краљичиног одра стоји њен син краљ Урош са својим синовима Драгутином и Милутином, и 
осталим члановима влаарске породице. Испред одра клечи краљица Јелена, жена краља Уроша. Ова 
фреска представља јасну тенденцију да се смрт једне српске краљице прикаже што сличнија фресци 
„Успења Богородичиног“. Ове паралеле служе једном циљу – да подигну углед династије, и да догађаје 
из савременог живота, или блиске прошлости, што јаче вежу за велике догађаје из црквене историје.

II

                

Ктиторска композиција – Сопоћани

Термин ктитор потиче од грчке речи κτήτωρ што значи оснивач. Овај појам датира од средњег века, 
и представља назив за особу која је оснивач и заштитник манастира, као и велики дародавац. У 
већини српских средњовековних манастира, осликаване су ктиторске композиције, у којима најчешће 
ктитор који је основао манастир у руци држи макету тог манастира, испред њега се налазе његови 
преци, а иза њега потомци. Ктитор заједно са својим прецима приноси Цркву Господу Исусу Христу. 
Христос састављеним прстима благосиља ктитора и задужбину, што значи да је у питању богоугодно 
дело. Често је посредик између њих Пресвета Богородица, која приводи ктитора (и остале фигуре у 
композицији) Богу што се доводи у везу са тим да је њена природа људска, исто колико божанска, те 
се претпоставља да ће се она „умилити“ Богу за људе. 

Ктиторска композиција у Сопоћанима налази се на јужном зиду наоса, поред саркофага у којем је 
био сахрањен краљ Урош, ктитор Сопоћана. Претпоставља се да је фреска осликана између 1270. 
и 1275. године. На овој композицији осликан је Христос на престолу, Богородица, Симеон Немања, 
као родоначелник лозе Немањића, затим Симон (Стефан Првовенчани) који приводи ктитора Уроша 
са моделом Храма у рукама. Иза ктитора се налазе његови синови – Драгутин и Милутин, као и 
још тројица светих ратника. Осликавање чланова породице Немањића у Храму доприноси дубљем 
утемељењу династије и њеном повезивању са врховним божанствима. Сликарство ове композиције 
добро је уклопљено са осталим фрескама у наосу манастира:

Сликар се доследно држао поука великог сопоћанског мајстора: иако је његов начин рада, очигледно, 
био много спорији, а таленат скромнији, трудио се да опонаша типове светитеља и усклађивање боја 
са живописа у наосу. Овај млађи сликар је био први следбеник и верни поклоник уметности великог 
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сопоћанског мајстора (Ђурић, В; 1991: 157).

И у раду овог мајстора има великог успеха. Свакако најлепша фигура композиције јесте фигура 
Пресвете Богородице, која стоји између Исуса Христа и династије Немањића. Прелепа Богородица, у 
пурпурно-плавој хаљини, благих и умерених црта лица, представља једно од најлепших уметничких 
остварења, по којем су, између осталог, Сопоћани препознатљиви. 

Пресвета Богородица – део из Ктиторске композиције у Сопоћанима

Упознавање ученика са појмом и значењем ктиторских композиција, може бити од велике помоћи у 
савладавању историјских садржаја у настави природе и друштва. У уџбеницима природе и друштва 
за четврти разред, у делу који је предвиђен за изучавање историјских садржаја, ликови свих владара 
средњег века, представљени су управо као ликови са фресака.4 Тачније, све податке о њиховом изгледу 
ми сазнајемо искључиво путем фресака, па ученике можемо упознати са конкретним историјским 
изворима и траговима прошлости, а подсетићемо се, у Наставном програму за трећи раздед у поглављу 
„Наше наслеђе“, јасно стоји да ученике треба упознавати са материјалним траговима прошлости 
(Службени гласник РС − Просветни гласник РС, бр. 7, 2010: 5). Идеална је прилика да, када ученици у 
манастиру стоје испред овакве или сличне композиције, покушамо да их научимо да примењују своја 
знања, постављајући им питања који лик са фреске одговара којем владару, као и упућивати их да 
одређују претходнике и следбенике династије, и да опишу најважније догађаје у Србији за време њихове 
владавине. Ктиторска композиција се може доживети као одређена врста временске ленте, где ученици 
на конкретним примерима могу видети редослед владара у одређеним периодима српске историје.5 У 

4  Слике фресака које приказују ликове владара, начин њиховог одевања и исхране, налазе се у уџбеницима скоро 
свих издавачких кућа: Нова школа, Клет, Креативни центар, Герундијум, Едука. У уџбенику издавачке куће Клет посебно 
се објашњава објашњава појам фреска.
5  Ученици који посете цркву Св. Ђорђа на Опленцу могу као на длану да виде портрете најважнијих српских 
владара. Све оно што је створено од портрета у средњовековној уметности, поново је оживело у изизетним репликана на 
југоисточној страни у унутрашњости ове цркве. Будући да је ово маузолеј династије Карађорђевића (у њој су сахрањени 
Карађорђе, његов син – кнез Александар, краљ Петар I и још 19 чланова породице) вероватно се овим портретима хтела да 
успостави историјска веза најзначајнијих средњовековних династија и српске династије 20. века.
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Наставном програму за четврти разред, у садржајима програма стоји да: „Сагледавањем претходника 
и следбеника директно се прати хронологија и кретање кроз време, а сагледавањем савременика 
(догађаја, личности...) у једном временском раздобљу (години, деценији...  веку) из различитих области 
уз помоћ разноврсних историјских извора сагледава се контекст (околности, окружење) значајних 
догађаја – збивања“ (Службени гласник РС − Просветни гласник РС, бр. 3, 2006: 46). Поред ктиторских 
композиција, у ову сврху се могу искористити сјајне фреске на којима је представљен комплетна лоза 
Немањића. Најстарија представа генеолошког стабла Немањића налази се у Грачаници, на источном 
зиду унутрашње припрате. Ово стабло садржи укупно 16 портрета. У Дечанима се такође налази 
фреска која приказује лозу Немањића. Дечанска лоза чини најбоље очувано стабло ове владарске 
породице. Немањићи су приказани у целим фигурама или попрсјима у свечаном руху, са владарским 
обележјима. Слике српских владара пружају драгоцене податке, које се могу користити и да сазнамо 
нешто о начину живота у средњем веку. Ученицима треба указивати на ове потенцијале, и кроз ове и 
разне друге примере, мотивисати их да самостално истражују, јер ће на тај начин њихова знања бити 
трајнија и квалитетнија. Поред фресака на којима се приказују владари, постоје и оне које приказују 
разнолике детаље из свакодневног живота људи у том периоду. Оно што је такође важно да се спомене 
овде, јесте да ученицима треба од почетка указивати који временски период обухватају библијске 
сцене, а који период сцене на којима су осликане слике наших владара и њиховог живота. Ово је 
важно, јер ученици млађег школског узраста немају развијено апстрактно мишљење, па им може бити 
тешко да временски раздвоје, на пример, смрт Ане Дандоло од Богородичине смрти, што може довести 
до великих празнина у њиховом даљем образовању.
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III

Распеће Христово – Студеница

Манастир Студеница је по многима један од најлепших српских и светских манастира. Студеницу 
је Стефан Немања градио од 1183. до 1196. када се исте године на државном сабору најпре одрекао 
престола у корист свог средњег сина Стефана, а затим и замонашио добивши име Симеон. Две године 
по монашењу одлази у Свету Гору где се и упокојио у манастиру Хиландар 1199. године. Свети Сава, 
на захтев своје браће Стефана и Вукана, 1207. године у Србију доноси мошти њиховог оца монаха 
Симеона. Тело је положено у Богородичину цркву у већ припремљену гробницу. Од 1207. године па 
до половине друге деценије 13. века Свети Сава борави у Студеници. Под Савиним старатељством 
манастир Студеница је постао  културни, духовни и медицински центар средњовековне Србије. Свети 
Сава је написао Студенички типик, у којем је описао живот свог оца Стефана Немање, оставивши 
изворе о духовном и монашком животу у његовом времену. Уједно, ово је и прво књижевно дело код 
Срба. Бригу о Студеници наставили су Немањини потомци и остали српски владари. Краљ Радослав, 
унук Стефана Немање, подигао је 1235. године монументалну припрату испред Богородичиног храма. 
Српски краљ Милутин саградио је 1314. године малу цркву посвећену светим Јоакиму и Ани. Односно, 
утврђени зидови манстира окружују четири цркве: Богородичну цркву и Краљеву цркву (цркву светих 
Јоакима и Ане), обе изграђене од мермера, цркву Никољачу (цркву светог Николе) и још једну цркву, 
очувану у темељима. УНЕСКО је 1986. уврстио Студеницу у листу Светске баштине. Манастир 
Студеница је посвећен Успењу пресвете Богородице. 

Богородичина црква је једнобродна црква с куполом, и представља класични пример Рашке школе. 
На њеном источном крају је тространа апсида, а на западном зиду, као што смо већ споменули, краљ 
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Радослав је дозидао велику припрату. Храм у основи има  уписан крст са Распећа насликаног у самој 
цркви. На северној и јужној страни су предворја. Фасаде су изграђене од блокова белог мермера.

Од пада последње српске средњовековне државе 1459, Турци су често нападали манастир. Прва значајна 
рестаурација је извршена 1569, када су фреске Богородичине цркве поново насликане. Почетком 17. 
века, пожар и земљотрес су оштетили манастир, а историјски документи и значајни делови уметничке 
баштине су уништени и изгубљени заувек.

1209. година се узима као почетак фрескописа Богородичине цркве. У главној апсиди је пруказана 
Богородица, на престолу са малим Христом, испод ње је Причешће апостола, а сасвим доле Служење 
свете литургије. Бочне олтарске апсиде су осликане представама Христа, који је једном приказан као 
Емануило, а други пут са крилима у виду Анђела. Све остале површине у олтару су осликане ликовима 
светих епископа и ђакона. Непознато је шта је било насликано у куполи. Јеванђелисти су насликани у 
пандатифима, док пишу јеванђеља (само је Јован приказан како умаче перо у мастило). Између њих, на 
источној и западној страни су насликани нерукотворени образи Исуса христа, Мандилион и Керамион. 
На сводовима и вишим деловима налазиле су се слике празника: Благовести, Рођења, Сретења, Духови, 
Успење у поткуполном простору, а Крштења, Лазарево васкрсење, Цвети, Распећа и Васкрсења, налазе 
се у западном делу наоса (Чанак Медић, М; Тодић, Б; 2011: 67-71).

Студеничко Распеће представља једну од најупечатљивијих, најсложенијих и најлепших фесака у 
Студеници. Ова фреска се налази на западном зиду наоса, изнад врата. Велика композиција је сачувана 
скоро нетакнута, једино је леви крајњи део претрпео мање измене, због времена и земљотреса. 
Студеничко Распеће представља савршен спој јеванђеља, литургије и поетских састава, како би се што 
верније приказала и истакла Исусова жртва на крсту. Распети Христос, блага израза, стоји у средини 
композиције као „цар славе“ који своју крв и тело оставља људима као темељ Цркве и представља 
основ нашег спасења. Богородица и Јован Богослов стоје мирно испод крста: она са десне, а он са леве 
Христове стране. Подстицај за ову сцену проналазимо у „Светом јеванђељу од Јована“:

А Исус видјевши матер и ученика кога љубљаше гдје стоји поред ње, рече матери својој: Жено, ето ти 
сина! Потом рече ученику: Ево ти мајке! И од онога часа узе је ученик к себи (Јн. 19, 26-27). 

Жене иза Богородице на фресци су збијене у компактну групу. Христос је подигнут у сферу наприродног, 
као централна личност која сједињује Стари и Нови завет.

Персонификације синагоге и цркве лебде испод раширених руку Спаситељевих; црква приноси путир 
да захвати крв из ране Христове, док синагога одлеће; обе персонификације прате анђели. Десно и лево 
од натписне даске насликан је по један анђео, а у горњим угловима са сваке стране по један пророк са 
свитком: лево Мојсије, десно Исаија. /.../ Испред Христових руку насликани су Сол и Луна. /.../ Крст је 
пободен у брдашце које означава голготу (Радојчић, С; 2010: 33).

На Мојсијевом свитку пише: „И живот ће твој бити као да виси према теби, и плашићеш се ноћу и 
дању, и нећеш бити миран животом својим“ (5 Мој. 28, 66). На Исаијином свитку пише: „Мучен би и 
злостављан, али не отвори уста својих; као јагње на заклање вођен би и као овца нијема пред онијем 
који је стриже не отвори уста својих“ (Ис. 53, 7). Сунце које потискује месец испред Христових руку 
симболизује ново Христово учење које потискује старо. Од боја преовладавају плава и жута. Посебну 
пажњу привлаче златне звезде око Христа које се тумаче као видљиви знаци оне вечне светлости и 
Христове победе над смрћу. Односно, Христова смрт на крсту најављује Васкрсење и вечни живот. 
„Христова смрт је уверљиво приказана његовом клонилом главом, склопљеним очима, и бледим 
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измученим лицем, у чему је сликар показао врхунско умеће“ (Чанак Медић, М; Тодић, Б; 2011: 76). 
Исусово страдање и Распеће на Голготи уверљиво је приказано у сва четири јеванђеља. Ова фреска 
представља ремек-дело непознатог мајстора, цероватно из Цариграда, који је био један од најбољих 
сликара православног света свога времена.

IV

Ваведење Богородице – Краљева Црква у Студеници

Северозападно од Богородичине цркве налази се црква Св. Јоакима и Ане6, која је по ктитору, краљу 
Милутину, названа Краљева црква. На њеној фасади, испод кровног венца, у камену је уклесан натпис:

/../ У име Оца и Сина и Светога Духа, ја, роб божији Стефан Урош, праунук господина Симеона и унук 
Првовенчаног краља Стефана, син великог краља Уроша и краљ све српске и поморске земље, сазидах 
овај храм у име светих праведника и прародитеља Христових Јоакима и Ане, године 1314, индикта 12. 
и приложих томе светом храму хрисовуљу. И ко ово промени да је проклет од Бога и од мене грешног, 
Амин. Сазида се храм трудом архимандрита и протосинђела игумана Јована.

На основу овог натписа сазнајемо годину када је грађена, док је живописана неколико година касније. 
Црква је дело искусних мајстора. Конструкција за коју се стиче утисак да је једноставна, уствари 
6  Свети Јоаким и Ана су Богородичини родитељи, који се славе 22. септембра. Можда можемо 
да кажемо да им је Краљ Милутин посветио цркву у жељи да повуче и истакне паралелу између 
Богородичиних родитеља и својих предака – Светог Симеона и Светог Саве. Пожељно би било 
указивати и ученицима на овакве везе и на однос наших владара са њиховим прецима, који је препун 
поштовања. На тај начин утичемо и на њихово васпитање.
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је добро разрађен модел сложеног склопа. Основа припада типу сажетог уписаног крста у облику 
квадрата. Слично као и у Богородичином храму и овде се у основу уписује крст са Распећа насликаног 
у самој цркви, пропорционално увећан. Идеја крстообразности здања наглашена је вешто истакнутим 
лучним крововима, И ова црква, као и Богородичина, симболичка је слика космоса. У куполи која 
је симбол небеског простора борави небески цар. Сликари и изгледа веома образовани наручиоци 
програма настојали су да укажу на јединство чина земаљске и небеске литургије у служби спасења 
света и величања Свевишњег.

Највећу вредност цркве Св. Јоакима и Ане представља њен изванредан живопис. Сачуван у великој 
мери, уједначен по стилу и естетској вредности, он покрива све зидове од пода до кубета. Сликарство 
ове цркве је настало у другој деценији 14. века, негде између 1318. и 1319. године, екао врхунско дело 
Милутинових мајстора, Михаила и Евтихија, који су осликавали већину његових задужбина. Својим 
ликовним вредностима оно је сврстало овај, по димензијама скроман храм, међу најдрагоценије 
српске споменике 14. века. Веома уједначен уметнички ниво читавог ансамбла фресака, чине да се ово 
сликарство по својим тежњама и остварењима уклапа у највеће уметничке домашаје ранопалеологовске 
епохе у целој византијској културној сфери. У олтарском простору се налази Богородица са Христом 
на престолу, окружена анђелима. Испод ње се налази Причешће апостол, а још ниже Служење свете 
литургије. На своду испод апсиде је насликано Вазнесење Христово. У куполи се налази лик Христа 
Пантократора (Сведржитеља). На сводовима и вишим деловима зидова насликани су велики празници, 
од Благовести до Успења. Посебна почаст у овој цркви је указана Богородици, па је насликан цео 
циклус њеног детињства и младости (сцене се смењују као у стрипу, што је једно од главних обележја 
наративног стила). Овај циклус „/.../ опасује целу цркву, преливајући се и у олтар својим почетним и 
завршним сценама“  (Чанак Медић, М; Тодић, Б; 2011: 67-71).

Ваведење je један од дванаест великих хришћанских празника. Означава улазак (уведење) свете 
Богородице у храм. Празнује се 21. новембра по старом, односно 4. децембра по новом календару. Слава 
значајног српског манастира, Хиландара, управо је празник Ваведење. Марија је, као трогодишње дете, 
у складу са заветом родитеља, Јоакима и Ане, да ће, ако добију пород, дете дати у храм, доведена у 
Јерусалим и уведена у храм. На улазу у храм дочекао је отац Јована Претече, првосвештеник Захарије 
и увео је не само у храм, него и у најсветије место храма иза друге завесе где улазе само архијереји и то 
једном годишње. Родитељи су тада принели жртву Богу, примили благослов од свештеника и вратили 
се кући, а Пресвета Дева је остала у храму. Према легенди, Марија је била прва монахиња, а касније су 
је следиле многе девојке и младићи. 

Маријин улазак у храм симболизује да од тог тренутка сам људски живот постаје храм.7

Од Ваведења човек постаје храм, од тог тренутка нису више камење и олтари божанско средиште света и 
‹Светиња над светињама›, већ је то сам човек – његова душа, његово тело и сав његов живот. Један храм, 
живи и људски храм улази у други, камени и материјални храм и изнутра саокружује његов коначни 
смисао /.../ Уласком мале Дјеве у храм, заувек се премешта средиште вере и више од тога, премешта се 
средиште теже целокупног људског живота (Шмеман, А; 1999: 48, 49). 

Фреска „Ваведење Богородице“ налази се на северном зиду Краљеве цркве. Ова фреска верно приказује 

7  Доказе о томе проналазимо и у „Светом јеванђељу по Јовану“: „Исус одговори и рече им: развалите овај храм и за 
три дана ћу га подићи. А Јудејци рекоше: четрдесет и шест година зидан је овај храм, а ти ћеш за три дана да га подигнеш? 
А он говораше о храму тијела својега“ (Јн. 2; 19-21).
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увођење мале Богородице у Храм. Богородицу на фресци прате родитељи и седам девојака8 које се 
истичу својом невероватном лепотом. Ове девојке можемо разумети као симболично представљање 
многих девојака који ће следити касније пут Пресвете Деве и завештати свој живот Богу. Богородицу 
у Храм прима првосвештеник Захарије и уводи је у Цркву. У горњем делу фреске, приказане је мала 
Богородица како седи на престолу, док јој анђео са небеса доноси храну. 

Код Срба се овај дан зове још и Света Пречиста. На овај дан, који се зове и Женска Богородица, 
светкују се родитељи и нероткиње, а многи се на овај дан и причешћују. У Србији је ово усечни дан, 
дан када се не предузимају важнији послови. Занимљиво је ученицима постављати питања и подстаћи 
их на размишљања колико су стари хришћански празници дубоко утемељени у народне обичаје. У 
овом делу може се направити веза са народном традицијом. Било би интересантно издвојити све 
хришћанске празнике који имају другачија имена у народу, на пример: Успење пресвете Богородице 
– Велика Госпојина, Света Тројица – Педесетница / Духови, Ваведење – Света пречиста, и слично, а 
затим, са ученицима покушати доћи до тога, зашто је народ ове празнике прозвао другим именима. 

Душка Михајловић

(из мастер рада Васпитно-образовни значај српских средњевековних фресака)

8  „/.../ Свечана и одмерена поворка девојка у Ваведењу унела је у ове фреске дах незаборављене хеленистичке 
уметности“ (Чанак Медић, М; Тодић, Б; 2011: 141).
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Прича са једне сопоћанске фреске
ТајноВиТоСТ ЖенСкиХ одаја

ана дандоло је Србији донела круну, подарила једног краља и једног архиепископа, али да није било 
неизмерне љубави њеног сина уроша I била би тек сенка у магловитим ходницима историје

Полутама у којој се мешају мириси векова и тамjaна струји као немо појање сопоћанском унутрашњом 
припратом или “женском црквом”, како је некада називан овај простор што претходи монументалном 
наосу, који и данас просијава божански златосјај најлепших претрајалих фрески укупног српског 
средњовековног наслеђа. негде средином тридесетих година минулог века, пробуђен меком јунском 
росом, јеретички се молио млади алаксандар дероко, загледан у сопоћанске развалине и велико, 
самоникло дрво што се својом раскошном крошњом трсило сред главног брода Тројичке цркве, да 
“нико и никада не подигне поново кров на Сопоћанима, јер ће тако нестати чудесна чаролија сунцем 
окупаног успења Богородичиног”.

крај њега је, под отвореним небом, спавао растко Петровић, уморан од целоноћног писања аполинеру 
у стиховима, док су под месечином промицале процесије краљева и апостола, а са сопоћанских зидова 
текле вреле и бистре сузе анђела расплаканих над одром Богомајке. ни један од двојице умних трагача 
на путевима прошлости свог народа није тада чуо плач у тами “женске цркве”. ниједан није осетио 
снагу бола једног другог сина који се, на северном зиду унутрашње припрате, већ више од седам векова, 
у присуству Спаситеља и његове Пресвете матере, опрашта са својом мајком. То седи краљ урош I 
(1243–1276), син Стефана Првовенчаног (1196–1228), окружен породицом и дворјанима, промуклим 
гласом, због кога доби и надимак рапави, тугује за својом родитељком, аном дандоло, венецијанком 
која је Србији донела круну.

дуждова унука

Бронзани коњи укардени са цариградског хиподрома у страшној крсташкој похари 1204. увелико су 
се пропињали пред црквом Светог марка у Венцији, када је ана дандоло, као трећа невеста великог 
жупана Стефана немањића стигла у Србију, највероватније 1216. њен славни деда, млетачки дужд 
енрико дандоло (+1205), инспиратор првог освајања византијске престонице на златном рогу, био је 

Смрт Ане Дандало (Сопоћани, 13. век)
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Црква Свете Тројице у Сопоћанима

мртав више од једне деценије и покопан у цркви Свете Софије. анин отац, енриков јединац, реније 
дандоло, прокуратор Светог марка и вице дужд, погинуо је 1209. тукући се са Ђеновљанима за 
превласт над критом. анали кажу да је био ожењен властелинком контесом из угледног венецијанског 
клана миното.

може се само претпостављати колико је ана имала година када је стигла у Србију. њен будући супруг 
велики жупан Стефан, окретан и енергичан владар, имао је већ двојицу синова, радослава и Владислава, 
из брака са својом првом женом јевдокејом, ћерком византијског цара алексија III анђела, коју је након 
наводног неверства одагнао 1201. или 1202. године, вративши је њеном оцу назад у Цариград. ако је 
судити по земним остацима из црвеног саркофага, који и данас стоји подно сопоћанске фреске на 
којој је изображена смрт краљице ане, и за које се оправдано може претпоставити да су краљичини, у 
тренутку упокојења прва и једина венецијанка на српском двору, која је умрла око 1264. године, имала 
је преко шездесет лета. Била је, а према налазу нашег угледног антрополога проф. др Живка микића, 
висока око 162 цм, средње грацилне конституције, а у последњим годинама свог размерно дугог живота 

је патила од проблема с кичмом, али је у тренутку смрти имала све очуване зубе, што је права реткост 
и у новије доба.

историјска стварност тренутка у коме је анин рођак, дубровачки кнез Ђовани дандоло, посредовао 
склапању њеног брака са српским великим жупаном, јасно указује на још једно од многобројних 
великашких венчања условљено искључиво политичким интересима. да господар новоуспостављеног 
латинског царства у Цариграду, Хајнрих, и моћни и ратоборни угарски краљ андрија II нису вршили 
упоран притисак на великог жупана Стефана, који је кулминирао вишедневном, мучном расправом у 
равнима (ћуприја) негде по Васкрсу 1215., немањин другорођени син никада не би потражио потпору 
међу “другим, једнако моћним латинима” и вероватно би испунио свој наум да се ожени неком од 
епирских принцеза.
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када непревазиђени повесничар српске средњовековне историје, константин јиречек, каже да у тој 
историји ничег тајновитијег нема од женских одаја српског двора, безмало као да исте нису ни постојале, 
скроман збир претрајалих чињеница о владаркама и принцезама дома немањића неприкосновени је 
аргумент у прилог тој тужној тврдњи. неколицина идеализованих, у највећој мери временом и руком 
освајача, отртих портрета понека уопштена реченица, мноштво безимене женске деце, чак и онда када 
су та деца удавана за моћне владаре готово у правилу непријатељски настројених суседа – све су то 
суморне боје на слици једног времена у коме је жена, па макар и владарка, била грађанин другог реда. 
нарочито у Србији чији ће двор димитирје Палеолог, рођени брат краљице Симониде, прогласити 
“најдосаднијим местом у европи”.

уочи злокобног првог пада Цариграда, велики жупан Стефан, у то време стално изложен притисцима 
свог таста, византијског цара, настојао је да код папе испослује за себе краљевску круну. Тих година 
је рим био врло вољан за дељење краљевских инсигнија на истоку, борећи се и на тај начин против 
моћних владара и патријарха ромејског царства. Тако је краљевска круна 1197. стигла на кипар, а већ 
следеће 1198. у јерменију. Папски легат је почетком новембра 1204. у Трнову крунисао калојана, а 
коју годину раније, као домаћин црквеног сабора у католичкој архиепископији барској, српски жупан 

Стефан немањић, јасно ставља до знања да је за римску круну заинтерсован и сам. у рим стиже и 
жупаново посланство са молбом да папа одреди епископа који би крунисање у Србији и обавио.

Папа иноћентије III већ је за пут у Србију 1202. опремио епископа јована из албана у лацију, али на 
интервенцију тадашњег угарског краља имреа и Стефановог старијег брата Вукана, који је у својој 
удеоној кнежевини у зети тако радо парадирао са старом круном дукљанских краљева, ова намера 
је осујећена. Тек ће тек папа Хонорије III, како педантно извештава сплитски архиђакон Тома, након 
петнаестак година преговора са Светом столицом, благословити српску corona regni и megajupanusa 
Стефана немањића уздићи у статус краља Србије. догодило се то 1217., и мало је вероватно да истом 
приликом није крунисана за краљицу и ана дандоло, јер како бележи млетачки дужд андрија дандоло, 
присан пријатељ краља, а потом и цара душана Силног, у јединственој историји своје породице – ана 
је та која је свог супруга приволела да се одрекне шизме, те их је потом један кардинал-легат заједно 
крунисао.

да дужд не претерује види се из папских регеста у којима је сачуван податак да извесни епископ 
методије, носилац писма које потписује “Sthepanus, dei gratia totius Servie, Dioclie, Tribunie, Dalmatie 
atque Chlumie rex coronatus”, као лични жупанов изасланик, моли папин благослов за српску круну и 

Успење Богородице (Сопоћани, 13. век)
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земљу. Савин биограф, доментијан, исписујући житије највећег српског светитеља око 1254, тврди да 
је методије уствари Савин ученик, кога је овај послао у рим по круну како би њоме крунисао брата 
у Жичи. Теодосије, такође Савин биограф, али и савременик, не помиње ни рим ни папу, већ само 
крунисање које Сава, као поглавар цркве проводи у Жичи.

уз дужно поштовање према састављачима оба ова извештаја, они напросто не одговарају истини. Сава 
је архиепископ постао тек 1219., а у време Стефановог крунисања 1217. био је у Светој гори.

Синови и мајке

иако се из малобројних, срећним случајем усуду балканског простора умаклих, списа из времена 
Стефановог крунисања и владавине након истог ни најмање словце не може наћи о његовој супрузи 
ани, неспорно је подједнако и да је она прва српска краљица, као што њено Престављење у господу са 
прекрасног сопоћанског ансамбла, насликаног изнад њеног гроба, врло речито говори о томе какав је 
утицај имала на свога сина уроша I. дуга, прагматична и енергична владавина Србијом прворођеног 
сина ане дандоло, способност да се поновним активирањем рудника економски изванредно ојача 
земља, и утре пут будућим освајањима његовог млађег сина краља милутина (1282–1321), ред, рад 
и дисциплина који су красили урошев двор, о чему сведоче оновремене византијске хронике, важни 
су елементи једне слике из историје културе поникле на несумњиво западњачком васпитању српског 
суверена.

Тако се посредно спознаје природа једне жене, која је својим тихим делањем из оних по јиречеку “готово 
непостојећих” женских одаја утрла пут и својој ништа мање способној и енергичној западњачкој снахи, 
јелени анжујској, јер, коначно, мајка је била и биће увек главни родитељ. на сопоћанској фресци управо 
јелена из рода анжуја, клечећи крај узглавља своје младолике свекрве, обучене у прекрасну модро плаву 
хаљину и меки љубичасти огртач оперважен бисерима и драгим камењем, неутешно плаче. Прва српска 
краљица за разлику од своје претходнице и имењакиње, велике жупанице ане немањине, али и већине 
својих наследница, умире као владарка, а не као скромна убога, монахиња. њено чело краси фина, 
златна дијадема западњачког типа, а око главе јој блиста светитељски ореол. и она, као и Богородица 
са знаменитог сопоћанског успења, лежи на раскошном одру док њену душу у облику новорођенчета 
на руке прима анђео. крај аниних ногу, у дивној белој одори, тугује њен млађи син Предислав, много 
познатији као српски архиепископ Сава II (1263–1270), а међу уцвељеним учесницима скупа налази се 
и анина унука, принцеза Брнча, једина девојчица из рода немањића икада представљењна на некој од 
сачуваних фресака.

но, оно што ову историјску сцену чини заиста јединственом јесте присуство Христа и Богородице 
анином упокојењу. а, непосредно иза најсветијег сина и мајке, на западном зиду припрате, насликани 
су свети цар константин и царица јелена, први хришћански владар и његова мати. двојица најсветијих 
синова хришћанске историје и вере, насликани сасвим сигурно по жељи урошевој, дају овом призору 
не само ванредно метафоричан, већ, пре свега, највиши духовни тон. ни ану дандоло, ни њеног сина 
уроша, српска црква не слави као светитеље.

но, напослетку светост може пројавити само Творац чијим божанским присуством моћно пулсирају 
краљеви Сопоћани, као што неизмерна љубав тројице великих синова, кроз мирис векова и тамјана у 
полутами “женске цркве”, снажно прожима сваког ко застане пред свеговорећим упокојењем краљице 
ане дандоло.

Тамара огњеновић
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немањино Подизање СТудениЦе...
наш свети манастир овај, као што знате, било је ово место као пусто ловиште зверова. када је дошао 
у лов господин наш и самодржац, Стефан немања, који је царевао свом српском земљом, и када је 
он лови овде, изволи му се да овде, у овом пустом месту, сагради манастир овај на покој и умножење 
монашког чина. јер нека је знано свима нама и другима, да Бог, који твори људима на боље, не хотећи 
људске пропасти, постави овога ваистину приблаженога господина нам и оца, овога самодржавнога 
господина, нареченога Стефана немању, да царује свом српском земљом. и пошто је обновио очеву 
дедовину и још више утврдио Божјом помоћу и својом мудрошћу даном му од Бога, и подиже пропалу 
своју дедовину и придоби од поморске земље зету са градовима, а од рабна оба Пилота, а од грчке 
земље патково, све Хвосно и Подримље, кострц, дршковину, Ситницу, лаб, липљан, глбочицу, реке, 
ушку и Поморавље, загрлату, левче, Белицу. То све мудрошћу и трудом својим све ово придоби што 
му је припадало од српске земље, а одузето му некада насиљем од своје дедовине. и уз помоћ Божју 
владавина његова примила је одасвуд мир и тишину, јер овај ваистину диван и страшан постаде свима 
који живе око њега, пошто је владавина његова била 37 година сачувана и цела и ни од кога повређена.

...и ПреноШење немањиниХ моШТију из Хиландара у СТудениЦу

и када сам ту пробавио осам година, настадоше многи метежи у томе крају, јер прошавши латини 
и заузеше Цариград, бившу грчку земљу, чак и до нас, и улегоше и ту у свето место, пошто је настао 
велики метеж.

и када се овде сазнало о томе метежу, дође ми посланица од христољубивога и благочастивога, Богом 
изабранога и благословенога блаженим оцем Симеоном, Стефана немање, који је владао његовом 
државом, и брата његова, великога кнеза Вукана. Примио сам њихову молбу која каже:

„ево, у тој земљи узбунише се народи, а блажени отац наш, господин Симеон, који нам је био господар 
и учитељ, тамо лежи. због овога молимо твоју молитву, господа ради, немој нас презрети, узми часне 
мошти господина нам Симеона и пренеси их овамо, да се благослов његов јави испуњен на нама!“

а ја видевши колико желе то што моле и да је потребно то испунити, подигавши своју немоћ на то 
почех спремати. и угледавши згодно време да се то изврши, дошавши отворих гроб блаженога старца, 
и нађох тело његово часно цело и неповређено, које је било ту у гробу осам година. јер тако приличи 
онима који су угодили Богу, да су и после своје смрти прослављени, сатвориће Бог вољу оних који га се 
боје и услишаће њихову молитву, “сачуваће све њихове кости и ниједна се од њих неће сломити”(42). 
а ја узевши његове часне мошти, пођох на пут. и мада је био велики метеж у тим земљама, уз помоћ 
Божју и пресвете Владичице Богородице, и молитвама блаженога и преподобнога и часнога господина 
нам и оца Симеона, прођох, што рече, кроз огањ и воду, цео и сачуван, и ничим повређен.

и дођох са часним моштима у Хвосно.

када је сазнао владалац син његов Стефан немања, и брат му кнез Вукан, скупише светитеља и јереје 
и игумане са многим монасима и са бољарима свим, са радошћу радујући се и весељем веселећи се. 
дошавши са великом чашћу узеше мошти господина Симеона, песмама духовним благодарећи Бога. 
јер као што прекрасни јосиф узе из египта тело оца свога јакова и пренесе га у земљу обећану, тако и 
ови богољубиви и благообразни, синови његови са свом државом примише га, радошћу радујући се и 
весељем веселећи се, сами носећи пречасно тело оца свога, и са великом почашћу положише га у овој 
светој цркви, у одређени му гроб, који блажени раније сам себи беше начинио. а ово се догоди месеца 
фебруара у 19. дан.

***

нека вам је знано о овом блаженом оцу нашем и ктитору господину Симеону, од рођења његова па до 
смрти:

рођење његово било је у зети на рибници, и тамо је примио свето крштење. када је овај младенац био 
изнесен овамо, узе га епископ цркве Светих апостола и помоли се над дететом, и миром га помаза, па 
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је тако и друго крштење примио. јер све је било чудно са овим мужем: када је био дете примио је два 
крштења; и опет када је примио свети анђелски образ, и ту је примио два благослова - мали образ и 
велики. а ево и после успенија његова пречасно тело његово би двапут сахрањено: први пут у Светој 
гори, где му би и уснуће, и опет отуда би узет и пренесен овамо, и са великом почашћу и красним 
славословљем овде по други пут беху положене његове часне мошти у гроб.

од рођења му 46 година, и ту одмах по Божјој вољи прими владавину.

и остаде опет у владавини 37 година, и ту одмах прими свети анђелски образ.

и поживе у том образу 3 године.

и цео живот његов био је 86 година.

а престављење блаженога оца и ктитора господина Симеона би 6708 (1200!) године, месеца фебруара у 
13. дан преложи се ка вечном блаженству.

а ти, Боже и господе свега, и препрослављена мати господа и Бога Спаса нашега исуса Христа, да ово 
што је написано буде и чињено, да ми и они после нас до краја овога века часним молитвама оца нашега 
и ктитора слушамо оно што се говори, и последујући да чинимо све што је угодно Богу, гледајући на 
подвиге и живљење овога преблаженога оца нашега, у којима је сладост и весеље, помињући Бога, 
веселећи се у Богу.

Свети Сава, Житије Светог Симеона
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Подизање манаСТира градаЦ
када је после овога прошло неко време, паде богоугодна мисао на срце ове блажене госпође јелене, и 
сетивши се говорила је: »ево видим својим очима божаствене цркве и свете манастире, што подигоше 
христољубив цареви од основа ради славослова Божјега, а себи на вечан спомен. зато треба и ја да 
се бринем, да и ја уз помоћ Божју подигнем храм у име пресвете Богоматере, не би ли ми она била 
молитвена заступница у дан судњи.« и тако ставши на молитву, поче се молити са топлим сузама 
говорећи: »о пресвета моја владичице госпођо дјево Богородице, погледај на смиреност моју и обаспи 
милосрђем моју немоћ. јер ево усуђујем се јадна на топло твоје заступство, уздајући се на неисказану 
милост твоју, молим се: даруј ми са смелошћу и љубављу вере чиста срца, да у господу почнем и свршим 
храм у име твоје свето, у коме ће се прослављати име сина твога и Бога мога, и твоје, моја госпођо, 
заједно.«

и тако поче зидати предивну цркву у име пресвете Богородице празник Благовести, на месту званом 
градац. Сама уздижући се, не имајући покоја ни дању ни ноћу, како би само са успехом могла свршити 
такво дело, које је почела, говораше: »Стрпљиво чекам да примим вечну утеху, имајући тебе опевану 
као тврдо и сигурно сидро. јер ти знаш сву моју жељу, и љубав срца мога од тебе се не сакри. јер ако ти 
нећеш да се ово сврши, ми се сви узалуд трудимо зидајући, као што рече апостол: »нисмо кадри ништа 
смислити сами, но помоћ наша је од Бога.« заповедила је да се сакупи сав народ њезине државе, и када 
је то учинила, изабрала је најбоље уметнике, хотећи да подигну предивно уздизање тога храма, много и 
небројено злато нештедимице дајући свима радницима, да нико од њих не буде увређен насиљем, или да 
ко у нечем негодује, но свима доста преизобилно даваше, као мудри и разумни стројитељ. ова блажена 
госпођа јелена даваше им храну у згодно време, умирући срдачном љубављу и кајањем умиливши се, 
јер благодат божја беше она која је говорила њезиним устима. јер пророк рече: » Позваше праведни 
и господ их услиша.« а апостол каже: »и настанићу се у њих, и бићу им Бог, а они ће ми бити синови 
и кћери.« ова блажена, сетивши се и опоменувши се својих дела, сузе горке капљући из њених очију 
недра њезина испуњаваху, и уздахнувши говораше: »ох осуда савести моје и очајање грехова мојих 
веома смућују душу моју, а немам никакве наде на спасење. јер у гресима упропастих душу своју и у 
нечистоти безакоња удавих свој ум и у дубини глиба огрезе тело моје, и нема ми уздизања. но слушам 
списе светих књига, како нас обраћају на покајање и говоре: »Сваки који пада у очајање, рече, веома 
бива роб сотони. « јер јаче је твоје човекољубље од множине безакоња људских. Божанствени Павле 
каже: » где се умножи грех, преизобилује благодат.« но што да чиним ја грешна, пуна стида? јер покри 
срамота лице моје и тесно ми је одасвуд. јаој мени, одакле ћу почети оплакивати своја љута безакоња, 
која се не могу лако исповедити? због чега прво да заплачем? због чега да застењем и због чега да 
заридам? због множине грехова или због одлучења од Бога? Помисли душо шта ће те срести после 
изласка твога од тела! ево ти се спремају разне муке, анђели љути и немилостиви хоће да те ухвате. 
Пожури сада и узазови ка господу Богу говорећи:« ја сам земља и пепео, црв, а не човек. молим те 
доброга, не презри мене, но пази на моју помоћ. господе Боже спасења мога, даруј ми време обраћења, 
који дајеш милост ономе који те моли.« и умним очима гледајући колико дух свети помагаше да се 
овај храм брзо сврши, госпођа ова моја уздизаше се весељем душе, бринући се о овом светом храму, 
ако би га могла брзо свршити у своме животу. и када гледаше како се дижу зидови тога светога храма, 
у весељу срца радоваше се, говорећи : »утврђење оних који се у тебе уздају, господе, утврђуј ову цркву 
твоју. а и ти, госпођо Богородице, заручнице мога живота, овај храм, посвећен твоме светоме имену, 
сједини га ка светим саборним и апостолским црквама. а онима који ће бити у њему, подај добру веру 
и чистоту и целомудрену мисао, заустављајући љуте невоље које иду против њих и одлуке противних 
што се уздижу на овај свети храм твој, сруши такве моћном снагом силе твоје, а мир и тишину даруј 
стаду твоме чувајући и утврђујући благоверне краљеве српске земље, јер и они сву своју наду на тебе 
положише. и војнике њихове сачувај под закриљем крила твојих. Силу иностраних народа, који се 
хвале против државе њихова очинства, у љубави имајући смелост ка своме Сину и имајући га свагда 
послушљива за материнске твоје молитве. Таковима учини да се врате смирени и посрамљени. народ 
њихове државе сачувај неповређен, пунећи клети њихове сваким добрим плодом и уразумљујући их 
да им служе нелицемерном правдом, тако да се свима заједно слави Христос Бог наш и пресвето твоје 
име, сада и на бесконачне векове, амин.« а када је помоћу Божјом свршен овај храм Пресвете, као 
што се какав добар војник, који се прослави у победи и угодно послужи цару, радује примивши многе 
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и драгоцене дарове из његове руке, тако се и ова христољубива весељаше свршивши овако дело, и 
говораше: »Слава Богу који ме је удостојио да свршим овако дело.« и са зборовима свештених јереја 
који су се помолили за утвђење цркве, и пошто је било свеноћно стојање и велико славословље, све 
подобне божаствене песме на похвалу пресвете Богородице празника Благовештења њезина, тако и 
ујутро светло празновавши и свршивши свету литургију, осветише цркву, утврдивши је молитвама 
на вечно и непоколебљиво пребивање, духовно и телесно утешивши све оне који су дошли на ово 
празновање, а раздаде тога дана и многе дарове и милостиње.

утврдивши црквени устав, сакупивши изабране монахе, заповеди им да ту живе, установивши им 
законско издржавање, које држе непромењено и до сада, такође и целом црквеном клиру, као што у 
тај дан установи блажена, а и најчаснији игумани који управљају њезиним домом, тако чине бојећи 
се Бога и заповести божје. и сама још за живота свога испуни овај дом пресвете Богородице сваким 
изобиљем, наиме божаственим књигама, и свештеним сасудима златним и сребрним, украшеним 
драгоценим камењем и другим лепотама. иконе оковане прелепим златом и посуте одличним бисером 
и драгим камењем, и пуне моштију светих, златоткане завесе, и друге црквене потребе дарова, да се не 
може исказати. укратко речено: Сав живот свој и неисказано богатство славе свога земаљског царства 
ту дарова. Приходе и села многа изабрана приложи том светом месту, утврдивши повеље са својим 
потписом, у којима су набројани сви њезини прилози и све што је на потребу храму Пресвете, све даде 
говорећи: »Ти сама, о пресвета моја Владичице, испуни овај твој свети дом сваким изобиљем.«

данило други, Живот краљева и архиепископа српских
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СВеТи СаВа
 
збор зборила господа ришћанска
код бијеле цркве грачанице:
“Боже мили, чуда великога!
“куд се ђеде цар – немање благо,
“Седам кула гроша и дуката?”
Ту се деси немањићу Саво,
Па говори господи ришћанској:
“ој Бога вам, господо ришћанска?
“не говор’те о мом родитељу,
“не говор’те не гријеш’те душе:
“није бабо расковао благо
“на наџаке ни на буздоване,
“ни на сабље ни на бојна копља
“ни добријем коњма на ратове;
“Већ је бабо потрошио благо
“на три славна Српска манастира:
“једну бабо саградио цркву;
“Б’јел Вилиндар насред горе Свете,
“красну славну себе задужбину,
“Вјечну кућу на ономе св’јету
“да се њему поје литурђија
“оног св’јета, као и овога;
“другу бабо саградио цркву:
“Студеницу на Влаху Староме,
“Својој мајци царици јелени,
“красну славну мајци задужбину,
“Вјечну кућу на ономе св’јету,
“да с’ и њојзи поје литурђија
“оног св’јета, као и овога;
“Трећу бабо саградио цркву:
“миљешевку на Херцеговини,
“красну славну Сави задужбину,
“Вјечну кућу на ономе св’јету,
“да с’ и њему поје литурђија
“оног св’јета, као и овога”.
у глас викну господа ришћанска:
“Просто да си, немањићу Саво!
“Проста душа твојих родитеља!
“Проста душа, а честито т’јело!
“Што носили, свијетло вам било
“Што родили, све вам свето било!”
и што рече господа ришћанска
на састанку код бијеле цркве,
Што гођ рекли, код Бога се стекло.
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  милоШ у лаТинима

Боже мили, чуда великога!
када славни српски кнез лазаре
Посла зета милош-обилића
у латине да купи хараче:
латини га дивно дочекаше,
и господском части угостише,
Па га воде пред бијелу цркву,
Пред бијелу цркву димитрију,
Пак се вале латинска господа:
“гле, видиш ли, војвода милошу!
“Видиш нашу цркву димитрију,
“какова је и колика ли је?
“Ви нејмате таковијех цркви.”
Вели њима војвода милошу:
“Ви сте мудри, господо латинска,
“јесте мудри ал’ зборите лудо!
“да ви знате наше намастире,
“наших славних цара задужбине,
“какови су и колики ли су!
“да видите лавру Студеничку
“не далеко од новог Пазара;
“да видите Ђурђеве Ступове
“код дежеве старијех дворова,
“задужбине цара Симеуна;
“да видите чудо невиђено,
“Б’јел Вилиндар усред горе Свете,
“задужбину Саве светитеља
“и његова оца Симеуна;
“да видите Жичу крај мораве
“и код ибра више карановца;
“Сопоћане рашки на извору,
“задужбине светога Стевана,
“Српског краља првовјенчанога;
“да видите Папраћу велику
“Виш’ зворника Спречи на извору
“Под високом гором Бороговом,
“задужбину Вукана жупана;
“да видите високе дечане
“код Призрена града бијелога,
“задужбину краља дечанскога;
“да видите рачу пребијелу
“код Сокола украј воде дрине;
“да видите лијепу Троношу
“код лознице на р’јеци Троноши,
“задужбину браће југовића;
“да видите славну раваницу
“у ресави ниже Параћина
“на студеној р’јеци раваници,
“задужбину нашег господара,
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“господара, славног кнез-лазара;
“и остале Српске манастире,
“да видите, пак да се дивите,
“какови су и колики ли су!
“Шта је ваша црква димитрија?
“ја ћу вам је сада претурити
“а из руке тешким буздованом.”
ал’ латини то не вјероваше,
но с милошем они с’ опкладише
у хиљаду жутијех дуката.
узе милош перна буздована
и засука бијеле рукаве,
Пак се моли Богу истиноме:
“Прости, Боже и бијела цркво!
“да се једном бацим преко тебе:
“не ћу на те, него преко тебе.”
Пак потеже перним буздованом,
Буздован се замче у облаке:
једни веле: “јесте претурио,”
други веле: “није претурио,”
Трећи веле: “јесте, те високо.”
кад се врати перни буздоване
изнад б’јеле цркве из облака,
он удари у банове дворе,
Те полупа срчали чардаке,
и ту уби два банова сина
и четири морска џенерала
и дванаест великих властела.
кад то виђе господа латинска,
уватише војводу милоша,
Бацише га на дно у тамницу.
често милош кроз прозор погледа,
не би л’ мог’о кога угледати;
ал’ угледа косту Циганина,
Па га поче Богом братимити:
“Богом брате, коста Циганине!
“ево тебе три дуката жута,
“донеси ми један лист хартије,
“лист хартије књиге без јазије.”
То је коста за Бога примио,
донесе му један лист хартије,
лист хартије књиге без јазије,
милош сједе ситну књигу писат’
Своме тасту Српском кнез-лазару,
не пише је, чим се књиге пишу,
Већ је пише крви од образа;
Све му каза што је и како је.
кад лазару ситна књига дође,
и он виђе, што му књига каже,
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ону гледа, другу ситну пише,
Те је шаље господи латинској,
у књизи им овако бесједи:
“чујете ли, господо латинска!
“Пустите ми мог зета милоша,
“Подајте му од земље хараче,
“и опкладе хиљаду дуката;
“ако ли га одмах не пустите,
“Вјера моја тако ми помогла!
“дић’ ћу на вас Србље и маџаре,
“Сву ћу вашу земљу похарати,
“Похарати, огњем попалити.”
кад латини књигу проучише,
Брже-боље пустише милоша,
дадоше му од земље хараче,
и опкладе хиљаду дуката
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муСић СТеФан

Вино пије мусићу Стеване
у мајдану чисто сребрноме
у свом красном двору господскоме;
Вино служи Ваистина слуга.
кад се ладна поднапише вина,
ал’ беседи мусићу Стеване:
“Ваистино, моје чедо драго!
“ја ћу лећи санак боравити,
“Ти вечерај, па се напиј вина,
“Па пошетај пред господског двора,
“Па погледај чистом ведром небу;
“јели јасан месец на заоду,
“јел’ даница на истоку звезда;
“јели нама путовати време
“на косово лепо поље равно
“на рочиште честитоме кнезу;
“јер знадеш ли, моје чедо драго,
“кадоно смо на заклетви били
“како нас је заклињао кнеже,
“заклињао, проклињао љуто:
“”ко је Србин и Србскога рода,
“”и од Србске крви и колена,
“”а не дош’о на бој на косово,
“”не имао од срца порода!
“”ни мушкога ни девојачкога;
“”од руке му ништа не родило!
“”рујно вино ни шеница бела;
“”рђом кап’о, док му је колена!””
леже Стева у меке душеке,
Повечера Ваистина слуга,
Повечера и напи се вина,
Па ишета пред господског двора
и погледа чистом ведром небу,
јесте јасан месец на заоду,
јест даница на истоку звезда;
јесте њима путовати време
на косово лепо поље равно
на рочиште честитоме кнезу;
Па се шеће коњма у ахаре,
Па изведе два коња витеза,
оседла и оправи лепо,
једног себи, другог господару;
Па се шеће у господске дворе,
и изнесе крстат свилен барјак,
Па коме је дванаест крстова,
Сви дванаест од чистога злата,
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и икона светога јована,
крсно име мусића Стевана,
Прислони га уз господског двора,
Па се шеће горе на чардаке,
да пробуди господара свога.
кад је био чардаку на врати,
коб га коби Стеванова љуба,
загрли га, па га и пољуби:
“Богом брате, Ваистино слуго!
“Вишњим Богом и светим јованом!
“до сад си ми верна слуга био,
“од јако си Богом побратиме,
“немој будит господара мога;
“јер сам јадна зао санак вид’ла,
“гди полети јато голубова,
“и пред њима два сокола сива,
“испред нашег двора господскога,
“одлетише на косово равно
“и падоше међ’ муратов табор,
“гди падоше, већ се не дигоше;
“То је, браћо, ваше зламеније,
“Бојати се да не изгинете.”
ал’ беседи Ваистина слуга:
“драга секо, Стеванова љубо!
“не ћу, секо, невере чинити
“господару и моме и твоме;
“јер ти ниси на заклетви била,
“како нас је заклињао кнеже,
“заклињао, проклињао љуто:
“”ко је Србин и Србскога рода,
“”и од Србске крви и колена,
“”а не дош’о на бој на косово,
“”од руке му ништа не родило!
“”рујно вино, ни шеница бела;
“”не имао пољског берићета!
“”ни у дому од срца порода!
“”рђом кап’о док му је колена!””
“Па ја не смем невере чинити
“господару и моме и твоме.”
Већ ушета у чардаке горње,
Па пробуди господара свога:
“устаните, драги господару!
“јесте нама путовати време.”
уста Стева на ноге јуначке,
и умива своје лице бело,
и облачи господско одело,
Па припаса сабљу оковану,
Па узима кондир вина рујна,
Те напија красну славу Божју
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Сретна пута и крста часнога
у свом двору за столом својијем,
Војводи је то и пре и после
Па ишета пред господске дворе,
уседоше два коња витеза,
разавише крстате барјаке,
ударише бубњи и свирале,
дигоше се Богом путовати.
Бела и је зора забелила
на косову красном пољу равном,
Сусрете и косовка девојка,
у руку јој два кондира златна,
оба златна, ал’ обадва празна,
Под пазуом клобук свиле беле,
за клобуком бела кита перја,
у дну перје сребром заливено,
а по среди златом преплетено,
и по врту бисером кићено;
ал’ беседи мусићу Стеване:
“Божја помоћ, моја секо драга!
“гди си, душо, на ограшју била?
“откуда ти клобук свиле беле?
“дај ми, секо клобук свиле беле,
“да га познам, кога је војводе;
“а тако ми срећна пута мога
“невере ти учинити не ћу!”
ал’ беседи косовка девојка:
“здраво да си, кнежева војводо!
“нисам нигди на ограшју била,
“рано ме је пробудила мајка,
“ми ранимо те воду грабимо;
“кад ја дођо на воду Ситницу,
“ал’ Ситница мутна и поводна,
“носи, брате, коње и јунаке,
“Турске капе и бијеле чалме,
“красне Србске бијеле клобуке
“овај клобук близу краја беше,
“ја загази у воду Ситницу,
“и увати клобук свиле беле,
“Брата имам од мене млађега,
“носим клобук брату рођеноме,
“ја сам млада мило ми је перје.”
клобук даде кнежевој војводи,
чим га виде мусићу Стеване,
чим га виде, тим га и познаде,
Просу сузе низ господско лице,
удари се по колену руком,
чисти скерлет на колену пуче,
златна копча на десном рукаву:
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“Тешко мени и до Бога мога!
“на мени је останула клетва
“од мојега честитога кнеза.”
клобук даде косовки девојки,
Па се маши у џепове руком,
Те јој даде три дуката жута:
“нај ти, секо, косовка девојко!
“а ја идем на бој на косово
“у пресвето име исусово,
“ако Бог да, те се натраг вратим,
“лепшим ћу те даривати даром;
“ако л’, секо, ја погибо амо,
“Помени ме по пешкешу моме.”
ударише коње мамузама,
Па Ситницу воду пребродише,
ударише у цареви табор.
како дође мусићу Стеване,
Три је паше био и убио,
кад започе бити четвртога,
Ту погибе мусићу Стеване
и са њиме Ваистина слуга
и војске му дванаест иљада;
и ту нам је и кнез погинуо.
Ту су Србљи изгубили царство
честитога цара земаљскога.
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раШки Сликар
Пред цркву и реку станем, па заћутим,
и мислим,
да л’ умре млад тај човек, ко Ђорђоне,
ил’ прастар као Тицијан?

можда га заволела немањићка, висока и млада,
обесна и мудра, попут очева,
и рекла му једне ноћи борове
понеко дивно слово љубве, велмошко.

и после он преточио њене очи, и руке,
у борогодичин лик,
нежан, и помало љубичаст, и као пролећан,
па се једној људској љубави
клањали старовлашки чобани
и часни јереји златних одежди.

а он дуго носио
царским путевима од ибра до Солуна
један мили лик, ко амајлију.

Сад, кад све је прах, и све је тако свето,
пред цркву и реку станем, па заћутим,
и мислим
да л’ умре млад тај човек, ко Ђорђоне,
ил’ стар и грешан
као Тицијан?

Светислав мандић
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СоПоћани
румени мир снаге
зрели мир величине

од златних птица под земљом
до силног воћа на небу
Све је на домаку руке

дивно су клекли облици
у зеници мајстора

(Време је уједало)

млада лепота поноса
месечарска сигурност

и капије вечног пролећа
и светло оружје среће
Све само на миг чека

у десници мајстора
дамари света бију

(Време је уједало
и зубе поломило)

Васко Попа
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Песма је написана у октобру 1988. године, а   објављена је у збирци о делима љубави или Византија, у оквиру изабраних и 
нових песама (1969). 

за словенског песника Византија носи посебне, изузетно значајне вредности. она није само помогла његовом народу да 
се упише у једну цивилизацију универзалних вредности, него је затим вековима била – још јаче након свог нестанка – 
готово једини залог његовог постојања. ‘’Хришћанском истоку, ма ко били његови господари Цариград је до краја остао 
престоница’’ -  речи су Стивна рансимена са почетка његове познате књига Византијска цивилизација. зато однос према 
Византији није, нити може да буде, однос према страној, већ према сопственој култури и сопственом бићу, у оној мери у 
којој је оно њоме одређено. јер, реч је о двоједној, српсковизантијској култури.

Својим основним мотивом – певањем о рађању духовности у просторима ненаклоњеним духовности, о почецима зрелости 
народа без памћења – она је прва песма лалићеве Српске Византије.

читалац се на самом почетку песме суочава са описом рашког простора: око нове (тек изграђене или успостављене) цркве су 
‘’брегови вукодлачки’’, а ‘’Велика кола у блато и крв заглибљена’’; то су простори, дакле, обележени сујеверјем, заосталошћу 
и ратовима, а узвишено/небеско је суновраћено у глиб. После оваквог описа, сасвим разумљиво, долази питање: ‘’Па зашто 
анђео пристаје да застане / на зиду нове цркве, да осветли тај простор / непоузданом славом обележен’’? Песма се завршава 
одговором, који је, као и она сама, вишезначан: ‘’ и спокојни су они, којима је суђено / да буду прекупци времена – / али / 
у краткој мери зрелости расте / грозничав удео љубави, утег срца: / зато овде столује анђео’’. 

‘’Прекупци времена’’ оличавају, крајње поједностављено, световне моћнике-силнике, а њихово спокојство остварено је 
лишавањем сваког – осим практичног – односа према свету. насупрот њима стоје неименовани оснивачи духовног, светог 
а не профаног, рашког простора у којем су мотиви духовног сазревања повезани са мотивима љубави. њих, а не прекупце 
(трговце) времена, бира анђео.

раШка
звезде над рашком нису као остале звезде:
кратак фитиљ, барут мокар, блесак нејасан,
Велика кола у крв и блато заглибљена.
а брегови вукодлачки црвени у зору –

Па зашто анђео пристаје да застане
на зиду нове цркве, да осветли тај простор
непоузданом славом обележен?

Биће да је ипак тачан знак, истурен
у средишту овог метежа, где се оружје љубави
кује у мраку, као потомство;

лето и весну господ сазда
Што и псалмопевац каза:
и спокојни су они, којима је суђено
да буду прекупци времена –
                                                  али
у краткој мери зрелости расте
грозничав удео љубави, утег срца:
зато овде столује анђео.

иван В. лалић
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навођењем, без знакова навода и без курзива, прва два стиха из ‘’Слова љубве’’ деспота Стефана лазаревића (значи, 
кретањем напред и назад кроз време, чиме и оно постаје јединствено и свето), при крају ‘’рашке’’ успоставља се веза 
лалићеве песме са овим антологијским средњовековним текстом и његовом поруком – која се, опет, односи на потребу 
љубави у рашкој. ‘’Слово љубве’’ говори, такође, о метежу на истом простору и покушају да се он превазиђе љубављу; оно 
је ‘’истурен знак’’, јавно учињен, тамо где се љубав, по правилу, скрива, ‘’где се оружје љубави / кује у мраку, као потомство’’. 
Супротстављајући брегове вукодлачке и анђела, песник ставља једно до другог сујеверје и дивљину свога племена и, њима 
насупрот, нову, византијско-православну духовност и љубав која све налази (видети две основне јеванђеоске заповести) у 
њеној основи.

међутим, оружје љубави и култура на њему заснована (култура најшире схваћена као усавршавање сопственог бића 
уметношћу и религијом) никада у потпуности не поништавају оно што им претходи, те сваки песник мора, свестан сила 
разарања и историјског метежа, да изговара своју реч о љубави. 

исто као што рашка преузима, али и обнавља – поново ствара по својој мери – византијску духовност.

а. ј.
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  канонСка ПеСма
(Трећи канон, друга песма)

Страшна је књига кад каже: јер су народ
који пропада са својих намера, и нема
у њих разума;
  ако народи имају душу,
онда и њина душа познаје ноћ,
и место неко страшно, где бучи пустош – 

али шта сања народ у ноћи душе? ја сам
честица народа једног, јер Творац смисли тако:
да народ човечанства сведени, живи облик
Буде у историји; или, по књизи: раздаде
наследство народима кад раздели синове адамове – 
а ја, честица, предмет физике субатома
у спорним размерима народа једног,
ја сањам караконџуле, усековања и але,
губавца са капуљачом, змијску траву, кад заспим
Тврдим, дубоким сном у ноћи душе народа
који пропада са својих намера, и нема
у њега разума, већ само упорне наде у правду
Бестрасног Творца – што с разумом везе нема,
као и љубав што је.
                                  Већ предзимско расте вече,
укључује све телевизоре у земљи Србији...

најблаженија, кћери јоакима и ане,
крај Студенице реке родитељима твојим
Сазда народ један храм, када светлост још беше,
Пре ноћи душе. и пропеваше зидови, бојама
распричаним о животу твом земном.
                                                                    Сети се
Танког потомства зидара те црквице. и мене сети се
у том грешноме мноштву.

иван В. лалић
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Светлана Велмар-јанковић



 

СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА 
 

 

 

 

 

Преосвећени Владико, 

Часни оци, 

Даме и Господо,  

 

Један народ не чини прост скуп појединаца који живе у једном времену и на једном 

простору. Није најбитније ни да ли су сви у једној држави, мада је све много лакше 

када јесу. Народ је одређен језиком којим говори, језичким и културним памћењем, 

сећањем на заједничку прошлост и вером у једну будућност. Још једноставније, 

народ је заједница људи који имају јаку свест о припадности тој  заједници. Она им 

даје, или им може дати, осећање сигурности; они су дужни да је снаже.  

 

Ако народи имају родитеље и време настајања, онда је родитељ, отац и оснивач  

српскога народа Свети Сава и његово деловање. Велики историчар византијског 

света Димитрије Оболенски у књизи Шест византијских портрета - која говори о 

људима који су стварала и учвршћивали заједницу Источног света, Византијски 

културни комонвелт - каже о Светоме Сави и следеће:  

 

Његови сународници су га понекад славили као творца свега вреднога у 

српској народној традицији: тај став је бивао понекад обојен 

романттичарским национализмом. Међутим, историчар који настоји да 

обухвати необичну разноврсност његовог живота и рада – као владарског 

сина, калуђера, епископа, ходочасника, дипломате, администратора, мецене, 

писца и учитеља свога народа – готово неминовно долази до закључка да је 

у грчком и словенском свету источноевропског средњег века мало коме 

било дано да за шездесет година живота постигне тако много. 

 

О томе готово све да је речено, мада никада до краја не може све бити схватљиво. 

Је ли Свети Сава у свему био први? Није! Јесу ли Срби били хришћани и пре њега? 

Јесу! Може ли се писати на лепом књижевном језику, ако пре Савиних текстова 

није било књижевности? Тешко да може. И тако редом. Али појединачна питања се 

не дотичу саме суштине Савиног деловања.  
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Од одлуке да у младићким годинама напусти Стари Рас па до, у познијим  

годинама, избора свога наследника, Свети Сава је био личност изузетне духовне 

снаге и непоколебивог опредељења, човек вођен циљем од којег није смео да 

одступи. Која су искушења, опасности и неразумевања била на томе путу, о томе 

можемо тек да нагађамо. Народ заостао, држава неизграђена и више племенска, 

образовани људи без правог образовања и највећма уских видика, династички 

сукоби браће, очева и синова, обећања и претње и Истока и Запада, паганство које 

не одступа и релативизује хришћанске норме, одсуство замишљене будућности. 

Или како је, у песми „Рашка“, певао Иван В. Лалић: 

 
   Звезде над Рашком нису као остале звезде: 

Кратак фитиљ, барут мокар, блесак нејасан, 

Велика Кола у крв и блато заглибљена. 

А брегови вукодлачки црвени у зору –  

  

Па зашто анђео пристаје да застане 

На зиду нове цркве, да осветли тај простор 

Непоузданом славом обележен?     

 

Попут првих библијских патријарха, који су непосредно општили са Богом и 

улазили у Савез са њим, и најмлађи син Стефана Немање био је изабран да ствара 

један народ и једну историју, да га из неорганизованог и неомеђеног простора и 

времена уводи у омеђени/уређени простор и време. Он није имао избора што је 

његов задатак чинило и лакшим и тежим. Знао је да припада народу који траје на 

склиској граници између нестанка и опстанка и да мора да га двоструким процесом 

уведе у ред историјских народа: да хришћанску историју конкретизује на судбини 

српског народа, односно, да српску причу универзализује и улије у општу, 

хришћанску, а да она ништа не изгуби од своје посебности. Он нас је  стварао као 

народ и, у исто време, као већ постојећи народ уводио у васељенску породицу. Све 

што је радио, а што је тако прецизно навео Димитриј Оболенски, уливало се у то 

складно јединство највишег циља. Подизање манастира, писање типика, добијање 

црквене самосталности, дипломатске мисије, ходочашћа, мирење браће, јачање 

културне и националне свести – све су то допуњујући путеви ка једном истом 
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циљу. Нико то у поезији, једној од наших најзначајнијих духовних области, није 

боље именовао него Васко Попа у песми „Путовање Светога Саве“: 

 
Путује по мрачној земљи 

 

Штапом пред собом 

Мрак начетворо сече 

 

(...) 

 

Путује без пута 

И пут се за њим рађа 

 

Тај пут није постојао пре њега, он га је проналазио, успостављао, учвршћивао. 

Колико је његов пут постојан говори податак да смо и данас, можда и више него у 

XIII веку, чврсто на њему. Рецимо, ако су у средњем веку црква и школа били једно 

исто, па је стих (иако је настао знатно касније) из „Химне Светом Сави“ „Српске 

цркве и школе / Светитељској глави“ могао да буде сам по себи разумљив, чудо је, 

а није чудно, да тај исти  стих, и данас када црква и школа нису више исто, важи 

подједанко као и пре осам векова. 

 

Свети Сава је знао да духовни напор не вреди труда ако не прожме све животне 

области, укључив и оне најпрактичније, и, обрнуто, свакодневица остаје гола и без 

смисла, ако не учествује у одговорима на најбитнија питања које човек непрестано 

поставља самоме себи. Са подједнаким успехом његово учење допирало је до 

најученијих духовника и до најпростијих људи. То је ретко јединство теорије и 

праксе какво ниједан наш потоњи просветитељ није успео да понови. Није случајно 

што је први српски просветитељ у народном памћењу изашао изван манастирског 

окружења и што га налазимо у сеоским кућама, ковачницама, воденицама, у пољу, 

на гумну, брежуљцима и долинама, што су његови путеви и извори посејани и  по 

оним нашим пределима до којих он никако могао да доспе. Односно, говорећи 

стиховима Матије Бећковића из песме „Прича о Светом Сави“: 

 
   Кренуо је Савиним стопама 

   Ка Савином извору 

   На Савином врху, 

   Куда и ми идемо 

   Јер другог пута и нема   

 

Али, нису Светоме Сави потребни наши говори и наше похвале. Био је на њих, да 

парафразирамо мудру и осећајну монахињу Јефимију, отпоран још за живота, па 

како неће сада када се налази у вечности ‒ у којој време не тече ‒ и када је обасјан 

Божанском светлошћу.  

 

Његов народ се данас налази на новим искушењима, притиснут споља, збуњен 

изнутра. Вера и култура којима је вековима припадао пружају му чврст ослонац, 

али он осећа да нема на шта да се ослони. Од Светога Саве зна да припада 
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васељенској заједници, али је све мање сигуран да зна где се налази и где му је 

место. Универзално и национално, које је Свети Сава са лакоћом разрешио за 

средњовековне Србе, данас је за нас неразрешива загонетка која нас саплиће и 

међусобно дели. У крајњем изводу, удаљава и од нас самих и од света. Не пева без 

разлога, надахнут библијским песмама,  Иван В. Лалић о нама садашњима: 
 

   Страшна је књига кад каже: јер су народ 

   Који пропада са својих намера, и нема 

   У њих разума; 

       ако народи имају душу, 

   Онда и њина душа познаје ноћ,   

   И неко место страшно, где бучи пустош – 
 

Како изаћи из ноћи душе, како се склонити са места страшног, где бучи пустош? 

Шта нама данас данас говори Свети Сава? Јесмо ли заборавили да читамо његове 

поруке? На тај заборав је, пре деценију и по, упозоравао Љубомир Симовић у 

„Ходочашћу Светоме Сави“: 
 

Донео си нам семе вина, семе жита, 

Ал нема ко у земљу да га баци! 

Написао си, ал нема ко да чита 

Знак у којем се сабирију сви знаци! 

 

У сабирном знаку садржана је целокупна српска духовност и култура, 

предодређена да данас, исто као и у Савино време, буде светло које нас води и 

ствара пут  ‒ истовремено и стари и нови, већ познат и близак колико и непознат, 

са новим видицима који се тек на њему могу угледати. До тога пута нас не може 

довести нестваралачко и несуштаствено опонашање деловања Светога Саве, већ 

најдубље разумевање његовог духа, природе болних дилема којима је ишао у 

сусрет и избора које је, нужно, морао да врши.  

 

Није њему било лако, немамо ни ми право да кукамо како нам је тешко.  

 

 

 

 

У Лозници,                                                                               Александар Јовановић 

уочи Светога Саве, 

24. јануара 2006. године 
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