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Т Е М АТ :  С РП С К Е  Ц Р К ВЕ  И М А Н А С Т И Р И  У  К ЊИ Ж Е В НО С Т И

НАТАШАПОЛОВИНА

ЛЕПОТАИСМИСАО
Манастириусрпскојсредњовековној

књижевности

Године1208.или1209,уманастируСтуденица,позамисли
СавеНемањића,насликанисуВарлаамиЈоасаф.Запричуоиндиј
скомцаревићуЈоасафуињеговомдуховнику,старцуВарлааму,
СавајесвакакодознаонаСветојГори,гдејујемогаочитатина
грчком,амогућноиупреводунанекиодсловенскихјезика.По
вестоцаревићукојијетребалодапостаневладаралијеодлучио
дасезамонаши,којајеуживалавеликупопуларностмеђусвето
горскиммонасимапочеткомXIIIвека,Савијесвакакобилаблиска
изличнихразлога.Мождасууправотиразлозибилиодлучујући
дасеВарлаамиЈоасаф,попрвипутуједномправославномхраму,
појавебашназидовимаСтуденице.Такојеједнокњижевнодело
учинилоједанманастирпосебним.Алиовајтексттребадаоткри
јенештодруго:можелиједанманастирдаучинипосебнимједно
књижевнодело?

*

Суштинаодносаизмеђуманастираикњигеусредњемвеку
моглабисеизразитиједномјединомреченицом:,,Немакњижев
ностибезманастира,ниманастирабезкњижевности.ˮ Усредњем
векукњигесууглавномнастајалеуманастирима–тамосеписа
ло,преписивало,преводило.Аликњижевностјенастајалаизбог
манастира.Свакичиноснивања,обнављањаилидаривањанеког
храмапратилојеиздавањеповеље,којаје,иакосписправногкарак
тера,честодостизалаизузетнукњижевнувредност.Збогмана
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стира,изаманастире,писанисуитипици(устави),којисусадржа
валиправилаживотауманастиру.Уоквирутипикапонекадсусе
могланаћиикраткажитијактитораилиигуманаманастиразакоји
јетипиксастављен.Уосталом,првожитијеусрпскојкњижевности
–ЖитијеСимеонаНемање–налазисеуправоуоквируСтуде
ничкогтипикакојијесаставиоСаваНемањићпоузорунагрчки
Евергетидскитипик.Коначно,у,,именскомрегиструˮсрпских
средњовековнихписацанаилазимонаименапопут:Теодосије
Хиландарац,НепознатиРаваничанин(РаваничанинI,Раванича
нинII,РаваничанинIII),НепознатиМилешевац,НепознатиКру
шедолацитд.Свионису,унедостаткуподробнијихбиографских
података,донашихданаосталиупамћениуправопоманастири
маукојимасуживелиистварали.

Промишљањеманастиракаотемесрпскесредњовековне
књижевностипочињепитањем:којеусрпскимсредњовековним
земљамаподизаоманастире?Специфичностсрпскогсредњегвека
јестеуправоживактиторскаделатносткојусунарочитонеговали
владари,какоиздинастијеНемањића,такоиизпотоњихвладар
скихпородица.Ктиторскаактивностједногвладараималаје,разу
месе,сотериолошкисмисао,алијепредстављалаиважнудимен
зијуњеговогвладарскогидентитета.

Окојимманастиримапишусрпскисредњовековниписци,
којимманастиримапосвећујунајвишепажње,икаквупредставу
означајупојединихманастираможемоданасстворитичитајући
деласредњовековнекњижевности?Одговорнаовапитања,чини
намсе,најбољејепотражитиужитијимаиповељама,јерјеуовим
жанровиманајизразитијепрожимањеисторијског,идеолошкоги
књижевног,аурасветљавањустатусаодређеногманастираусред
њовековојкњижевностисватринаведенааспектаподједнакосу
битна.

Заступљеностодређеногманастирауделимасрпскесредњо
вековнекњижевностипроизлази,пресвега,изфункцијекојује
тајманастиримао.Манастирјебиосредиштевладарскогкулта,
извординастичкеидеологије1,местонакојемсусеодигравали
свинајзначајнијиисторијскииполитичкидогађаји.Отудајера
зумљивозаштосуусвестисрпскихсредњовековнихкњижевника,
вековима,привилегованоместоималиХиландар,Студеница,Жича
илиМилешева,иучемујебиозначајГрадца,Бањске,Дечанаили
Раванице.Средњовековнауметностималајесвоје,,меревредно
сти ,ˮдругачијеодданашњих.Затоће,примераради,данашњи

1 ДаницаПоповић,Српскивладарскигробусредњемвеку,Институтза
историјууметностиФилозофскогфакултета,Београд1992,24.
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читалацусредњовековнојкњижевностиизалудтрагатизаописом
Сопоћана.Нећеганаћи.ОподизањузадужбинекраљаУрошаI,
оњеномизгледучијаестетскавредностдалекопревазилазисрпске
оквире,икојуданассматамоврхунцемсредњовековнеархитектуре
исликарства,нијесачуваноникаквосведочанствоуисторијским
изворима,укључујућииделасредњовековнекњижевности.Јер,
,,лепотаˮсредњовековногхрамаподразумевалајемноговишеод
његовогспољашњегизгледаииконографскогпрограма.

Поетикасредњовековнекњижевностизахтевадасеосвему
пишепремаодређенимобрасцима.Билодајеречожитију,или
уводнимделовимаповеље,уописуподизањаманастиранајпресе
истичезаштосеоноснива,односнокаквадуховнамотивација
претходичинуоснивања.Духовнамотивацијанајчешћејепове
занасанекимконкретнимисторијскимтренутком,догађајем,или
саосетљивомполитичкомситуацијом.Какобило,инсистирање
надуховниммотивимакојипокрећуградњухрамабилојеначин
дасеманастирприкажекаосведочанствоорелигиозностињего
вогктитораилиоснивача,алирелигиозностикојанијепасивна
већокренутасветуокосебе.2

Засредњовековнеписцеважноје,такође,иместонакојемсе
манастирподиже.Онајкојеодлучиодаградиманастирместонај
чешћепроналазисам,послекраћегилидужегтрагања,иодмах
гапрепознајекаоодговарајућеместозабудућихрам.Поредместа,
важнојекомејеманастирпосвећен.Храмовнапосветаобичноје
успрезисадуховноммотивацијом,илисадогађајимакојисуне
посреднопретходилиподизањуманастира.3Напослетку,манастир
чинезначајним,иусвестисредњовековнихуметникатрајнопри
сутним,историјскидогађајикојиседоцнијеутомманастируод
игравају,нарочитоакојеречовладарскиммаузолејима,тојест
гробнимцрквамавладара.

Причаоманастиримаусредњовековнојкњижевностипочиње
саСтефаномНемањом,којинијебиосамородоначелникдинасти
је,владаривеликиктиторвећипрвикњижевнијунакусрпској
књижевности.СватрижитијапосећенаСимеонуНемањи–Сави
но,СтефанаПрвовенчаногиДоментијаново–помињуманастире
којејеНемањаподигао:манастирСветогНиколеуТоплици,ма
настирСветеБогородицеуТоплици,манастирСветогЂорђау
Расу,Студеницу,Хиландар.

2 Исто,170.
3 Охрамовнимпосветамавидети:ВојиславЈ.Ђурић,„ПосветаНемањи

нихзадужбинаивладарскаидеологија”,у:Студеницауцрквеномживотуиисто
ријасрпскогнарода,Православнибогословскифакултет,Београд1987,23.
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ХрампосвећенСветомЂорђу(Ђурђевиступови)првајеве
ликаграђевинакојујеСтефанНемањаподигаоуРасу.Одогађаји
макојисунепосреднопретходилиподизањуманастирадетаљно
пишеСтефанПрвовенчани:храмјеподигнуткаознамењеНема
њинепобедеусукобусбраћом,захваљујућикојојјеонидошаодо
положајавеликогжупана,апосвећенјеНемањиномличномсвети
тељузаштитникукојимусенашаоуневољи.Оугледуовогма
настирасведочиСтуденичкитипик,алиинекеповељеСтефана
Првовенчаног,укојимасеЂурђевиступовипомињукаокраљев
скиманастир.Ипак,кадајеречоНемањинојктиторскојделатно
сти,ЂурђевиступовиостајуусенциСтуденицеиХиландара.У
новојсветлостиовајманастирјавићесеуXIVвеку,кодДанила
Другог,ужитијупосвећеномкраљуДрагутину,владарукојије
управоЂурђевеступовеизабраозасвојугробнуцркву.Такосу
Ступовиусрпскојсредњовековнојкњижевностиосталиупамћени
икаохрамукојемјесахрањенпоследњивладариздинастијеНе
мањићакојијестоловаоуРасу.

УпредстављањубогатектиторскеделатностиСимеонаНе
мањесвињеговиживотописципосебноместонаменилисуСту
деници.КадајеречоСавиномЖитијугосподинаСимеона,тоје
лакообјаснитичињеницомдасеононалазиуоквируСтуденичког
типика,пајепредностСтуденицидатаизразумљивихразлога.
ПоСавинимречима,Немањајеједномприликом,улову,наишао
на,,пустоловиштезвероваˮиодлучиодатуподигнеманастир
,,напокојиумножењемонашкогчина .ˮ4Саваоцанеприказујени
каовладараникаосветитеља,већкаоктитораСтуденице.ИСте
фанПрвовенчанипосебноистичеНемањинумотивацијудаподиг
неовајманастир.Премањеговомказивању,подизањеСтуденице
билојемотивисано,,страхомБожјимˮ(којисесматраоособином
идеалногвладара),алииНемањиномжељомдаподигнеманастир
укојемћепримитимонашкичин(,,Сазидаћуихрампречистеи
непорочнематересвоједобротворке,итућутииспунитизавете
моје,којеизрекошеустамојаˮ).5

НаосновутрижитијапосвећенаСимеонуНемањитешкоје
рећидалијеСтуденицуСимеонзамислиокаосвојугробнуцркву,
алисеСтуденицадоследноистичекаоместодругеСимеонове
сахране(наконштојеСавапренеоњеговемоштиизСветеГоре).

4 СветиСава,ЖитијегосподинаСимеона,у:Сабранисписи,Старасрп
скакњижевносту24књиге,књ.2,прир.ДимитријеБогдановић,Просвета–
Српскакњижевназадруга,Београд1986,97.

5 СтефанПрвовенчани,ЖитијеСветогСимеона,у:Сабранисписи,Стара
српскакњижевносту24књиге,књ.3,прир.ЉиљанаЈухасГеоргиевска,Про
света–Српскакњижевназадруга,Београд1988,73–74.
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ДоментијаниТеодосијеказујудајеСимеонобавезаоСавудапре
несењеговотелоизХиландарауСтуденицу.ТакојезначајСту
дениценаглашениужитијимапосвећенимСветомСави:управо
уовомхрамујеСава,надмоштимасвогаоца,измириозавађену
браћуСтефанаиВукана.6

Паипак,безобзираназначајСтуденице,тешкојеуистори
јисрпскогнароданаћиманастиркојијенапланудуховности,
уметностиикултуреимаовећуулогуодХиландара.Хиландар
представљаосновустаресрпскекњижевности,усвакомсмислу:
икао,,расадникнајвећихсрпскихкњижевникаˮсредњегавека,и
каотемасрпскесредњовековнекњижевности,икаоредак(аконе
ијединитаквеврсте)примердуховногикњижевногсредишта
којејетоликоудаљеноодматице.7Насамимпочецимасрпске
књижевностиналазесетриделакојасунепосредновезаназаосни
вањеманастираХиландара–Оснивачкахиландарскаповељаиз
1198.годинекојујеиздаоСимеонНемања,аусастављањуготово
сигурноучествоваоСава,ХиландарскитипикСавеНемањићаи
тзв.ДругахиландарскаповељаСтефанаПрвовенчаног.Хиландар
је,дакле,изнедриоипрвеписце,алиипрвејунакесрпскекњи
жевности–СветогСавуиСветогСимеона.8

Управосредњовековнажитијаивладарскеповељепоказују
дајепредставаоХиландарукаосвојеврсномцентрудуховности
формиранарелативнобрзо,већупрвимдеценијаманаконњеговог
оснивања.Бројнасуделасрпскесредњовековнекњижевностиу
којимасепомињеХиландар.9СтарањеоХиландарубилојеза
немањићкевладарезначајанелементдефинисањаодносапрема
прецимаиоснивачудинастије,очемуналазимопотврдуупове
љамамногихнемањићкихвладараиздатихзаовајманастир.

6 МестокојеСтуденицаимауделимастаресрпскекњижевностисвакако
бимоглоговоритиуприлогмишљењунекихстручњакадајеречоманастиру
којијенајдубљеурезанупамћењесрпскогнарода.ВојиславЈ.ЂурићјеуСту
дениципрепознаоскинију,,,шаторсведочанстваˮсрпскогнарода.Оваквоупо
ређењеповезаноје,свакако,салепотомсамогхрама,сањеномпосветомБого
родициБлагодетељници(којасеувизантијскојхимнографијичестопоредиса
ковчегомзавета),алипресвегасачињеницомдаСтуденицапредстављаосно
вукултаСимеонаНемање,оснивачасрпскедржаве,којијеСтуденицуучинио
својимгробниммаузолејом(ДејанМедаковић,„МанастирСтуденицауисто
ријисрпскогнарода”,ЗборникМатицесрпскезаисторију,55/1997,7–8).

7 УбогатојлитературиоХиландарукаокњижевномсредиштуиздвајамо
књигуИренеШпадијерСветогорскабаштина–манастирХиландаристара
српскакњижевност(Чигојаштампа,Београд2014)укојојсе,поредновихуви
даипреиспитивањанекихдосадашњихсхватањавезанихзакњижевнутради
цијуСветеГоре,дајеисцрпанувидустаријурелевантнулитературуоХилан
даруиСветојГори.

8 И.Шпадијер,Светогорскабаштина,12.
9 ЈелкаРеђеп,„СтарисрпскибиографиоХиландару”,у:Грехиказна

божија,Прометеј,НовиСад2013.
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УзСтуденицуиХиландар,усредњовековнојжитијнојкњи
жевностипосебнапажњапосвећенајеЖичи,задужбиниСтефана
Првовенчаног.СредњовековниписциистичуСавинезаслугеу
подизањуиукрашавањуманастира,алииуорганизацијибудућег
животаманастираиосмишљавањуњеговеулоге.БраниславТодић
приметиоједасусвинајзначајнијидогађајионогвременавезани
управозаСавуНемањићаиЖичу:тусурукоположенипрвиепи
скопи,тујеСаваодржаопрвисаборнакојемјеизговориобеседу
оправославнојвери,тујекрунисанСтефанПрвовенчани1217.
године,тусупренетеСтефановемоштиизСтуденице,тујеСава
изабраосвогнаследникакадјеодлучиодасеповучесаархиепи
скопскогтрона;изЖичејеСавакренуонасвојепрвоходочашће
уСветуземљу,1229.године.10Стичесе,дакле,утисакдајеопис
подизањаЖиче,иуопштеутицајкојијеовајхрамимаоусвом
времену,уфункцијихагиографскогвеличањаличностиСавеНе
мањића,пренегоСтефанаПрвовенчаног,којијесвојежитиједо
биотекуXVIIвеку(написаогајепатријархПајсије).

Судећипоказивањусрпскихсредњовековнихкњижевника,
СаваНемањићјеимаопресуднуулогуиуподизањуманастира
Милешеве11,иаконемасумњедајеманастирподигнутуимење
говогбратанца,краљаВладислава.Ужитијима,међутим,налази
мотекбледасведочанстваоВладиславукаоктиторуМилешеве,
паиоњеговојсахраниуовомманастиру.Својпуниисторијскии
симболичкисмисаоМилешевајеостварилакаоСавинагробница,
манастирукојисупренетењеговемоштиизТрнова.Свидруги
догађајивезанизаовајманастиросталису,баремусрпскојсред
њовековнојкњижевности,усенцитечињенице.Сдругестране,
самооснивањеМилешеведалоје,уочимасредњовековнихписаца,
извеснупредносткраљуВладиславууодносунањеговогстаријег
братаРадослава,очемусведочеЖивотикраљеваиархиепископа
српских(Даниловзборник),укојемДанилоДругиоРадославу
казујесвегаједнуреченицу,докВладиславупосвећујевишепажње,
истичућида,,овајблагочастивикраљВладиславодосноваподи
жебожаственуцрквууимеСпасово,звануМилешеву,гдеположи
теловеликогаархијерејаХристоваСаве,преневши(га)одслав
ногаградаТрнова .ˮ12УманастируМилешевамоштиСветогСаве

10 БраниславТодић,„СветиСаваиманастирЖича”,Повеља,год.XXXVII/1,
Краљево2007,118.

11 ПрегледсхватањакојаговореуприлоговетезедајеД.Поповић(Српски
владарскигроб...,49).

12 ДанилоДруги,ЖивоткраљаУроша,у:Животикраљеваиархиеписко
пасрпских•Службе,Старасрпскакњижевносту24књиге,књ.6,прир.Гордон
МакДанијел,ДамњанПетровић,Просвета–Српскакњижевназадруга,Београд
1988,47.



50

билесусведо1594.године,кадасуоднетенаВрачариспаљене,о
чемууXVIIвекупишепатријархПајсијеуЖитијуцараУроша.13

Усрпскојсредњовековнојкњижевностикаовеликиктитор
представљенјекраљМилутин.ЧитаваједнацелинаЖитијакра
љаМилутинаДанилаДругогпосвећенајенабрајањуманастира
којејеМилутинподигао,обновиоилидаривао,какоусвојојдржа
ви,такоиванграницасрпскеземље,анарочитонаСветојГори.
БезобзиранатоштојекодДанилаДругогМилутинпредстављен
пресвегакаовештратникиспособанвладар,његовктиторскилик
подједнакојеважан,поготовозаразумевањеМилутиновевладар
скеидеологијеукојојјевезивањезапретке–СимеонаиСаву–
билокључно:,,Иудржависвогаотачаствамногебожаственемана
стиреодсамогосноваподиже,иодликовадостоименитомславом,
даваистинубудућиобновљенДухомсветим,обнављашестара
рукоположењародитељаипрародитељасвојихивишеодкорена
свршавашепоБожјемизвољењу.ИсаздацрквуУспењаПресвете
Богородице,званаепископијапризренска14,итакођецрквуБла
говештењапресветеБогородице,којајеепископијаграчаничка15,
ицрквузвануТројеручицауславномградуСкопљу,ицрквусв.
ГеоргијанарециСерави,ицрквусв.КонстантинауградуСкопљу,
ицрквусв.ГеоргијаНагоричскога16,иуместузваномСтуденици,
удомупресветеБогородице,саздацрквунаимесв.праведника
ЈоакимаиАне17,иуДабруцрквусв.мученикаХристоваГеоргија,
уместузваномОраховица,ицрквумученикаХристоваНиките,
близуградаСкопља.ˮ 18

Заразликуодпоменутихманастира,којисесамонабрајају,
безописивањаоколностиподкојимасуподигнути,посебнапажња
посвећујесеподизањуманастираБањска,посвећеногСветомСте
фану,којијеМилутинзамислиокаосвојугробнуцркву.Зани
мљивоједаседуховнамотивацијазаподизањеманастирауовом
случајунепосредновезујезаузоркраљаМилутина–Симеона
Немању.

Упркосспецифичностимасвакогодпоменутихманастира,и
ономештосуониусвестисредњовековнихсрпскихписацапред
стављали,тешкојеотетисеутискудајеприповедањеоманасти

13 ПатријархПајсије,ЖитијецараУроша,у:Сабранисписи,Старасрпска
књижевносту24књиге,књ.16,прир.ТомиславЈовановић,Просвета–Српска
књижевназадруга,Београд1993,102.

14 ЦркваБогородицеЉевишке.
15 Грачаница.
16 ЦрквапосвећенаСветомЂорђууселуСтароНагоричане,северноод

Куманова.
17 ТакозванаКраљевацрква.
18 ДанилоДруги,ЖивоткраљаМилутина,у:Животикраљева...,133.
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римаусредњовековнојкњижевностиувексведенонасхемукоја
сепонавља,итосајаснимциљем:дасеманастирпредставикао
,,атрибутˮсвогоснивача,ктитора,игумана,илинекедругезаслу
жнеличностиокојојсепише.Свејето,реклибисмо,ускладус
поетикомсредњовековнекњижевности,којајесвауопштиммести
ма,схемама,шаблонима.Ипак,отворимолибилокојуантологију
старекњижевности,нећемоуњојнаћитекстовекојиличеједанна
други,већнапротив,текстовеукојимасепрепознајеиндивиду
ализованиизраз,нештоштоизмичепоетичкимнормамаизадатим
обрасцима.

Ваљанамсе,онда,запитати:којисутосредњовековниписци
доданасосталиупамћенипоописунекогманастира?Или,другим
речима,којисусетоманастириусрпскојсредњовековнојкњи
жевностииздвојилипосвомкњижевномопису,анесамопофунк
цијикојусуималиупрошлости?

Хиландар

МеђубројнимописимаХиландаразаснованимнапохвалама,
величањуисмештањуовогхрамауклишеизиранепејзаже,један
приказХиландарапосебносеиздваја.Речјеоописукаталанских
нападанаХиландариСветуГорукојиналазимоуЖитијуархи
епископаДанилаДругогодДаниловогученика.УовомделуХи
ландарнијепредстављенсамокаодео,,рајскогпејзажаˮвећкао
,,тврђаваˮкојајенападнута,ањеговигуманДанилокаоратник
којитутврђавусвимсиламабрани:

ЈеровизавојевавшидођошесасвојимсиламауСветуГору,и
опколившије,разграбившисвабогатствасабранауњој,искоро
јесвуопустеше,атосветоместозваноХиландар,билојевеома
оскрбљеноиувеликојтесностиоднападајабезбожника.Аунутра
уграду,побожниибогобојажљивимужевибехудржаниодњих,
међуњимаиовајгосподинмојивеликамножинасветскихљуди
државетогаманастира,којибехуунутраприбеглисаженамасво
јимидецом.Итегодинедођељућезлонаовозло,дајецеород
људскигинуоодглади,ицеотакавмногобројнинародзадуговре
менахраниосеодтогаславногаманастираХиландара.Великоје
билострадањетакверане,ипочеше,дакле,људиисвеживотиње
скончаватиодглади.Јерумрлимматерамадецасисајућидојкесама
умираху,иљудиодгладизијајућисударахусеипадахукаопијани,
иобузетиглађу,нисумоглинигледати.Адругиодњихничицеле
жећи,каоиживотињатравузубимакидајући,издисаху.Амноги
одмонахакојисубилиутомманастиру,немогућитрпетитакве
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туге,оставишеовогагосподинамојегапреподобногаигуманакир
Даниласамога,исамибежаху.19

Реткасу,заиста,деласредњовековнесрпскекњижевностиу
којимасенаовакодраматичанначинприповедаонекомдогађају.
УправотајутисакнаводинапомисаодајеДаниловученикокојем,
нажалост,незнамоготовоништа,могаобитиједанодхиландар
скихмонаха.20БезсликехрамакојигрчевитобраниДанилобибио
самојошједанунизумањевишетипизиранихјунакасрпскихсред
њовековнихжитија.Овако,каобранилацХиландара,манастира
скојимјесједињенуневољи,Данилојеузрастаодојединственог
књижевногјунакаусрпскојсредњовековнојкњижевности,асам
Ученикје,каописац,мождаинајпознатијиуправопоовомопису:21

ДошавшинаовогаблаженогакирДаниласавеликомпобедом,
великамножинањихпочешесећивратаградаславногаманастира
Хиландара,адругидеопозадињихразбијахузидовеграда,хотећи
ућиунутра.Јерстрелепадахукаокапљедажда,пуштанерукама
безбожника,иратнетрубекликтаху,исамиједногласноседераху
устремљујућисенапред.Јерстрашнобешевидетињиховубојни
строј.Иовајгосподинмој,храбрадуша,чијојсеуздржљивости
чудим,дивимсетрпљењууболовимаиудивљавамседобромпре
бивањуумолитви,аузтонеизмернојгладиижеђи,каодајестано
ваоутуђемтелу.Јерпротивтогаљутогаратаостаденепоколебим,
каонезлобиваовцагледајућинаклањесасвојимакојисутубили.
Јермушкиборећисесабезбожницимаодјутрадовечера,вапио
јеиздубинедушекаОномекојигаможеспасти.22

Градац

МанастирГрадацподиглајекраљицаЈелена,супругаУроша
I,првасрпскавладаркакојајеподизаламанастиреусвојеиме,по
угледунамушкевладаре.23ИаконекиподациуказујудајеГрадац
саградиокраљУрош,ЈеленинживотописацДанилоДругизаслугу

19 Даниловученик,ЖивотархиепископаДанилаДругог,у:Даниловина
стављачи.Даниловученик,другинастављачиДаниловогзборника,Старасрпска
књижевносту24књиге,књ.7,прир.ГордонМакДанијел,Просвета–Српска
књижевназадруга,Београд1989,88–89.

20 И.Шпадијер,Светогорскабаштина,91.
21 Исто.
22 Даниловученик,ЖивотархиепископаДанилаДругог,у:Даниловина

стављачи...,88–89.
23 СветланаТомин,СрпскакраљицаЈелена–владаркаимонахиња,Пла

тонеум,НовиСад2014,37.
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заподизањеовогманастираприписујеискључивоЈелени.Штавише,
читаваконцепцијаликакраљицеЈеленеуовомжитијунеодржива
јебезманастираГрадца.Безобзиранатоштојеисторијскипознато
дајекраљицаЈеленабилактиторкамногихкатоличкихманастира
уПриморју,ДанилопомињесамоподизањеГрадца,настојећида
истакнекраљичиневезесаправославнимсвештенствоми,коначно,
данапишежитијекатолкињекојајепосталаправославнасветица.
ОсамомподизањуГрадцаДанилоостављанеуобичајенодетаљно
сведочанство,истичућинајпреЈеленинумотивацијудаподигнеза
дужбину:,,Евовидимсвојимочимабожаственецрквеисветема
настире,штоподигошехристољубивимужевиодосноварадисла
вословаБожјега,асебинавечанспомен.Затотребаијадасебринем,
даијаузпомоћБожјуподигнемхрамуимепресветеБогоматере,
небилимиОнабиламолитвеназаступницаудансудњи.ˮ 24

Пронашавшиместонакојемћезидатихрам,Јелена,,поче
зидатицрквууимепресветеБогородицепразникБлаговешћења,
наместузваномГрадац.Самаподвизавајућисе,неимајућипоко
јанидањуниноћу,какобисамосауспехоммогласвршититакво
дело,којејепочела(...)Заповедилеједасесакупесвинародињене
државе,икадајетоучинила,изабралајеодњихнајбољеуметнике,
хотећидаподигнупредивноуздизањетогахрама,многозлато
нештедицедајућисвимарадницима,даникоодњихнебудеувре
ђеннасиљем,илидаконегодује,каомудрииразумнистројитељ.
Оваблаженадавашеимхрануузгодновреме,умирућисрдачном
љубављу,икајањемумилившисе,јерблагодатБожјабешеона,
којајеговорилањезинимустима(...)Иумнимочимагледајући
коликоДухсветипомагашедасеовајхрамбрзосврши,госпођа
овамојаподвизавашесевесељемдуше,бринућисеоовомсветом
храму,акобигамоглабрзосвршитиусвомеживоту.ˮ 25

Дечани

Највећибројантологијскихтекстовастаресрпскекњижевно
стиодносисенаВисокеДечане.СамаДечанскахрисовуљаједин
ственједокументусрпскојдипломатици,чијајевисокауметничка
вредностпотврђенаумногимантологијамастаресрпскекњижев
ности.Унајлепшестраницесрпскесредњовековнекњижевности
сврставасеиДечанскаповељакнегињеМилице–монахињеЈевге
није,уоквирукојесеналазиимолитва,улитературипознатакао
МиличинаДечанскамолитва.

24 ДанилоДруги,ЖивоткраљицеЈелене,у:Животикраљева...,92.
25 Исто,92–93.
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Малојеусредњовековнојкњижевностиописаприродеза
којебисмомоглирећидасу,,проживљени .ˮИпак,акопостојиу
српскојкњижевностиовогдобаопискојије,,натопљенˮемоцио
налношћу,ондајетоЦамблаковописДечанауЖитијуСтефана
ДечанскогспочеткаXVвека.Заместонакојемјеманастирподиг
нутЦамблаккажеда,,лежинанајвишимместима,сачишћеносва
кимдрвећем,многогранатимимногоплодним,ауједноравнои
травно,аодасвудтекунајслађеводе.Туизвирувеликиизвории
напајагабистрарека,чијаводапреукусадајевеликоруменило
лицу,апослеукусавеликодоброрастворењетелу,такодасени
конеможенасититинасладеводе.Сазападнестранезатварајуга
највишегореињиховестрмине,иотудајетамоздравваздух.Са
источнестранеовомесеприуподобљававеликопоље,наводња
ваноистомреком.Таквоједаклеместочасноидостохвалнозапо
дизањеманастира.ˮ 26Наконштојеподигаоград,Дечанскијеусред
таквогпејзажасаградиоихрам:,,Апосредсвегаовогаонподиже
добролепниибоголепнихрам,којиунутраимавеликудужинуи
ширину,ависинутолику,дасеумарајуиочионихкојигледају.
Држегастубовиодмрамораизвајани,иишаранјеразнимсводо
вима.Аспољасастављенјемногочудноодуглачаногмрамора,
црвеногаиуједнобелога(...)Толикиитакавхрамсаздавши,пре
дадеБогуСведржитељу.ˮ 27

Раваница

Утзв.косовскимсписимапрвогтематскогкруга,насталим
усврхупрослављањакнезаЛазараивеличањањеговемученичке
смртиуКосовскомбоју,манастирРаваницаимаистакнутоместо,
пресвегакаозадужбинакнезаЛазара,апотомикаоњеговагробна
цркваукојујекнежевотелопренетоизПриштине.СамаРаванич
каповељакојујекнезЛазариздаоприликомоснивањаманастира
показујеколикојезакнезаЛазарабилобитнодасе,управокроз
својуктиторскуделатност,представикаонастављачнемањићке
традиције.

Необичнодетаљаниуправостогадрагоценописзадужбине
кнезаЛазараналазимоуЖитијусветогакнезаЛазараРавани

26 ГригоријеЦамблак,ЖитијеСтефанаДечанског,у:Књижевнираду
Србији,Старасрпскакњижевносту24књиге,књ.12,прир.ДамњанПетровић,
Просвета–Српскакњижевназадруга,Београд1989,66.

27 Исто.ОпитањухрамовнепосветеВисокихДечанаусветлостивладар
скеидеологије:СмиљаМарјановићДушанић,ВладарскаидеологијаНемањића
–дипломатичкастудија,Српскакњижевназадруга–Светиархијерејскисинод
СПЦ–Clio,Београд1997,155;СмиљаМарјановићДушанић,Светикраљ–култ
СтефанаДечанског,БалканолошкиинститутСАНУ–Clio,Београд2007.
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чанинаI.Овајнепознатираваничкимонахдаоједодетаљанопис
храма,његовогживописа,алиибогатствањеговеризнице,захва
љујућикојемједанасмогућно,баремделимично,реконструисати
сликуунутрашњостихрамаизоногвремена:

Подижеихрамодосновеуславуономештосеуславивазнео,
ХристуБогунашем,наместузваномРаваница,висиномилепотом
штозадивљујеиначетиристубаутврђен.Иозаригаживописом,
цртежимаисликама–ваплоћењасинаБожијаипречистењегове
матереисветихњеговихинеизбројивихчудесаистрадањаодко
јихпострадазбогнасдабинасузнеоупрводостојање.Златоми
различитимбојамаукрасигаиразличитимсасудимасребрними
позлаћенимобогатига.(Дароваму)потире,дискосе,кадионице,
кације,рипиде,бљуда,чашезаслужење,дверцасребрнапозлаћена,
свећњакенаистиначин,иконевеликеималеокованеипозлаћене,
крстовечаснеокованеипозлаћенеибисеромикамењемдрагим
украшене,завесеразнеодвисона,порфиреизлатаизаткане.Једном
речју,свимоблицимадобродетељнимукрасигаиулепша.Идоданас
стојикаонекицветнеувели,дагагледајуивидесвиштодолазе.28

Ресава

Урепрезентативнијеописеманастираусрпскојкњижевности
свакакосеможесврстатииописподизањаманастираРесаве,за
дужбинедеспотаСтефанаЛазаревића.Одеспотовојодлуцидапо
дигнеманастиропширноговорињеговживотописацКонстантин
Филозоф:

Жељашедаразговарасапустињацимаивеомарадобиваше
сањима.Јеркадабилокогаоваљубавбожаственежељеобузме,
(онага)брзоузима,носииподижегоре.Ирадовашесе,дакле,због
њих(пустињака)ислатко(их)примаше,вишенеголионајКрис
богатимризницама,златнимсудовимаиврчевима,игледашеда
ихсвагдасасобомима.Изнајућидајећутањеодређенодасвакога
доведедовеликечастида(може)видетиисагледати,обилажаше
гореипољаипустињетражећигдебимогаоподићижељенуоби
тељ,молчалницу.Нашавшинајприкладнијеинајбоље(место),где
јетребалодабудецрква,помолившисеприступиделу;иположи
основуимеСветеТројицесведржавногабожаства.Исвуда,дакле,

28 РаваничанинI,ЖитијесветогакнезаЛазара,у:СписиоКосову,Стара
српскакњижевносту24књиге,књ.13,прир.МилицаГрковић,Просвета–Срп
скакњижевназадруга,Београд1993,122.
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сасвеколикомжурбоминајлепшимстваримаимногочаснимнај
вештијимрадницима,најискуснијимживописцима,ако(их)јегде
било,имногимзлатнимицветнимшарама(украсије).(...)Итако
семногиминеисказанимтрошкомсвршииукрасицркваиград
около–изванреднистановизаопштежиће.Асабраодсвудавеома
умне,изванреднеинокеинастаниту.Ададеиприложиселаиви
нограде,апосвимасвојимкрајевима,потписавши,даде(слободу).
Ризницеовдеизданауданполагаше.Начинитусебигробницу,
гдеускоробиположен.29

Наведениодломакозначенјекаопосебнозначајануновијим
изучавањимаконцептаНовогЈерусалимакодправославнихСло
вена,будућидасеуњемуинтегришумотивградаипустиње,од
носнопоистовећивањеградаиманастира(пустиње)30,паовајопис
којиостављаКонстантинФилозофпружамогућностзадубље
промишљањењеговихкњижевнихузораиобразовањауопште.

Наведенипримерипоказујудасусредњовековниписциуспе
валидаготовосвеврлинекојебитребалодапоседујеједнаузор
наличност,билодајеречовладаруилицрквеномвеликодостој
нику,ратникуилиходочаснику,изразекрозодностеличности
премахраму.Манастирјесведочанстворелигиозности,средство
везивањазапредачкеузоре,местонакојемправиратникмоли
твомзапочињесвојубитку,местозбогкојегходочасникполази
напутовање,местонакојемсветитељичудотворењемобзнањују
својусветост.Ипак,безобзиранатоштосеосредњовековној
књижевностинајчешћенеговорикаоокњижевности,,сопственог
израза ,ˮсредњовековниписцинисусеувекпокоравалибезличној
правилностиканона,очемуубедљивосведочеодабраниодломци.
ОписиХиландара,Градца,Дечана,РаваницеиРесавесамосунеки
одпримераоригиналнихкњижевнихостварењазахваљујућико
јимасуњиховиауторипосталипрепознатљивиипризнати.

*

Сваказагледаностудалекупрошлостотварапитањакојасе
тичусадашњегтренутка.Таквојеипитањеспочеткаовогтекста,

29 КонстантинФилозоф,ЖитиједеспотаСтефанаЛазаревића,у:Повест
ословима(Сказанијеописменех)•ЖитиједеспотаСтефанаЛазаревића,Ста
расрпскакњижевносту24књиге,књ.11,прир.ГорданаЈовановић,Просвета
–Српскакњижевназадруга,Београд1989,103.

30 ЈеленаЕрдељан,Изабранаместа.КонструисањеНовихЈерусалимакод
православнихСловена,Православнибогословскифаклутет–Институтзатео
лошкаистраживања,Београд2013,184.
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којиинијеништадругонегоприликадасеоодносупрошлости
исадашњостизапитамонадодабранимпримеримаизсрпскесред
њовековнекњижевности.Акопостојиишташтосавременомчовеку
јошувекможедаприближисредњивек,ондајетосредњовеков
ниманастир.Засредњовековнеписцелепотаједногхрамабилаје
лепотањеговогсмисла.Алисмисаосенепрестаномења,акњижев
ноделочуваоноштоможедатрајевековима:храмвиђеночима
уметника.


