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МИ ЛОШ ЖИВ КО ВИЋ

ДВОР СКА УМЕТ НОСТ У  
СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ

СА ЖЕ ТАК: Рад пред ста вља по ку шај да се у фор ми пре глед
ног члан ка си сте ма ти зу ју до са да шња на уч на са зна ња о фе но ме ну 
срп ске сред њо ве ков не двор ске умет но сти. Па жња је нај пре усме
ре на на исто ри јат стол них ме ста срп ских вла да ра у сред њем ве ку. 
Раз мо тре на је, по том, про бле ма ти ка ве за на за гра ди тељ ско устрој
ство ре зи ден ци јал них обје ка та, осо бе не мо де ле њи хо ве про стор не 
ор га ни за ци је, са чу ва не при двор не хра мо ве и укра ша ва ње дво ро ва. 
Скре ну та је, нај зад, па жња и на ма ло број не са чу ва не за нат ско 
умет нич ке пред ме те ко ји се по у зда но мо гу по ве за ти са срп ским 
сред њо ве ков ним вла да ри ма, као и на скром на ма те ри јал на и пи
са на све до чан ства о по сто ја њу двор ских умет нич ких ра ди о ни ца. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: двор, пре сто ни ца, сред њи век, срп ска умет
ност, ар хе о ло ги ја.

1.

Срп ски сред њо ве ков ни двор, по сма тран у сим бо лич коин
сти ту ци јал ном сми слу, од но сно као сре ди на осо бе ног иде о ло шког 
и кул тур ног про фи ла, имао је, као и у ве ћи ни оно вре ме них европ
ских др жа ва, пре суд ну уло гу за раз вој умет нич ког ства ра ла штва. 
У срп ским зе мља ма су то ком сред њег ве ка упра во са мо др жав ни 
вла да ри би ли глав ни по кро ви те љи гра ди тељ ских, сли кар ских и 
дру гих умет нич ких по ду хва та, а пра ти ли су их, у скла ду са мо гућ
но сти ма, пред став ни ци нај ви ше цр кве не је рар хи је и, по чев од XIV 
ве ка, при пад ни ци вла сте о ског ста ле жа. Срп ски двор је умет нич ким 
де ли ма – пре све га, раз у ме се, зид ном сли кар ству – при сту пао с пу
ном све шћу о по тре би да је зи ком сли ке из ра зи су штин ске аспек те 
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соп стве ног иде о ло шког дис кур са. Већ се по чев од спо ме ни ка из 
вре ме на пр вих Не ма њи ћа у срп ском мо ну мен тал ном жи во пи су 
мо гу уо чи ти мно ги аспек ти сло же не идеј не плат фор ме на ко јој је 
по чи ва ла осо бе на „по ли тич ка фи ло зо фи ја” срп ских вла да ра. Уз 
пред ста ве ода бра них хри шћан ских све ти те ља, на ро чи то Све тог 
Сте фа на као за штит ни ка др жа ве, и вла дар ске кти тор ске пор тре те, 
на срп ским фре ска ма XI II ве ка по себ но ме сто при па да ло је ге неа
ло шким по вор ка ма, идеј но са зда ним на ве ри у све тост за мо на ше
ног осни ва ча ди на сти је – Си ме о на Не ма ње, с вре ме ном пре ра слу 
у ми сао о све то род но сти це ле по ро ди це. У сле де ћем, XIV ве ку 
фор мал но устрој ство пор трет ских це ли на, као и из бор и из глед 
ин сиг ни ја на њи ма, све ви ше се при бли жа ва ју ре пре зен та тив ним 
сли ка ма ви зан тиј ских ца ре ва, од но сно ви зан тиј ском двор ском це
ре мо ни ја лу. У вре ме кра ља Ми лу ти на (1282–1321) уоб ли че на је и 
јед на осо бе на ди на стич ка сли ка – Ло за Не ма њи ћа – ико но граф ски 
са зда на на пред ста ва ма Ло зе ста ро за вет ног Је се ја. То ком по ме ну тог 
сто ле ћа – за пра во епо хе нај ве ћег успо на срп ске др жа ве у сред њем 
ве ку, чи ји нај ви ши до мет пред ста вља про гла ше ње Цар ства 1346. 
го ди не – ли ков ним је зи ком је све че шће ис ти ца но и бо жан ско по
ре кло вла сти, као и из Ви зан ти је при хва ће на иде ја о „сим фо ни ји” 
др жа ве и цр кве, а ре дов но су на зи до ви ма хра мо ва сли ка не и за јед
нич ке пред ста ве осни ва ча ди на сти је и пр вог по гла ва ра Срп ске по
ме сне цр кве – Си ме о на Не ма ње и Све тог Са ве. Са усло жња ва њем 
фе у дал ног дру штве ног ор га ни зма, у пор трет ске ком по зи ци је је у 
то вре ме про ди ра ла и иде ја о хи је рар хи ји вла сти, из ра жа ва на на
ро чи тим од но сом вла дар ских и вла сте о ских пред ста ва. И у по след
њем раз до бљу др жав но сти, у тзв. Мо рав ској Ср би ји, но ви но си о ци 
вла сти су не го ва ли од ра ни је на сле ђен ико но граф ски си стем „вла
дар ске ре пре зен та ци је”, уне ко ли ко га пре о бли ку ју ћи у скла ду са 
соп стве ним по тре ба ма. 

2.

Ка да је пак реч о умет но сти дво ра схва ће ног у ма те ри јал ном 
сми слу – као кон крет на ре зи ден ци ја вла да ра – он да је про стор за 
ар гу мен то ва ну ана ли зу ве о ма огра ни чен. Ис тра жи ва чи се по пи
та њу та ко схва ће не дво р ске умет но сти (ар хи тек тон ског об ли ко ва
ња ре зи ден ци јал них гра ђе ви на, умет нич ког укра ша ва ња ен те ри
је ра, про бле ма по сто ја ња двор ских умет нич ких ра ди о ни ца и сл.) 
су о ча ва ју са це лим ни зом не по зна ни ца и не до у ми ца. Ни јед на гра
ђе вин ска це ли на тог ти па ни је очу ва на у ре пре зен та тив ном об ли ку. 
И ви ше од то га, да нас, за пра во, ни је ла ко уста но ви ти ни тач но ме сто 
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где су се на ла зи ла по је ди на ве о ма ва жна вла дар ска бо ра ви шта срп
ског сред њег ве ка.

У по ку ша ју да се бар ши ре ло ци ра нај ста ри је стол но ме сто 
срп ских вла да ра нај ва жни ји ори јен та ци о ни обје кат сва ка ко пред
ста вља Цр ква Све тог Пе тра у Ра су, код да на шњег Но вог Па за ра. 
Не ма по у зда них по да та ка о вре ме ну из град ње тог древ ног хра ма, 
али се нај у те ме ље ни јом чи ни прет по став ка да се то де си ло убр зо 
на кон по кр шта ва ња Ср ба за вла да ви не кне за Му ти ми ра (851–891). 
Нај ста ри ји слој фре са ка мо гао би да по ти че из вре ме на ње го вог 
на след ни ка, Пе тра Гој ни ко ви ћа (892–918). На осно ву по да тка из 
Спи са о на ро ди ма (De ad mi ni stran do Im pe rio) ви зан тиј ског ца ра Кон
стан ти на VII Пор фи ро ге ни та (913–959), по ко јем је по ме ну тог кне за 
Пе тра по ку шао да сврг не Кло ни мир, син кне за Стро ји ми ра, та ко што 
је по до ла ску из Бу гар ске не у спе шно оп се дао Дeстиник (Дoстиник), 
има ми шље ња да је упра во по ме ну ти град у то вре ме био упо ри ште 
срп ског вла да ра. Та квој мо гућ но сти иде у при лог и чи ње ни ца да 
је у истом из во ру Де сти ник по ме нут на пр вом ме сту ме ђу на се ље
ним гра до ви ма тзв. „Кр ште не Ср би је”. У но ви је вре ме је Де сти ник 
опре зно по и сто ве ћен са ар хе о ло шким ло ка ли те том Вр се ни це код 
Сје ни це. 

С ви ше си гур но сти се мо же го во ри ти о ме сти ма у ко ји ма су 
сто ло ва ли ду кљан ски вла да ри то ком XI сто ле ћа. Пре ма Бар ском 
ро до сло ву, двор Јо ва на Вла ди ми ра (†1016) на ла зио се „на Кра ји ни”. 
По све му су де ћи, реч је о ме сту на об рон ку Ру ми је с ју го и сточ не 
стра не Ска дар ског је зе ра на ко јем се и да нас на ла зи Цр ква Бо го ро
ди чи ног Ус пе ња („Пре чи ста Кра јин ска”), чи ји нај ста ри ји, три кон
хал ни ис точ ни део нај ве ро ват ни је по ти че из вре ме на по ме ну тог 
кне за. Осни вач ди на сти је Во ји сла вље ви ћа сто ло вао је, по све му 
су де ћи, у Сто ну, то јест у обла сти сво је по стој би не (по је ди ни ви
зан тиј ски пи сци га на зи ва ју „Тра ву ња ни ном Ср би ном”). Прет по
ста вља се да је реч о утвр ђе ној ре зи ден ци ји ко ја је би ла са гра ђе на 
на уз ви ше њу на ко јем је Сте фан Во ји слав († oко 1050) по ди гао сво
ју за ду жби ну, Цр кву Ар хан ђе ла Ми ха и ла, ко ја и да нас по сто ји. 
Та ква уби ка ци ја стол ног ме ста ду кљан ског вла да ра за сни ва се и 
на по да ци ма да су у „Ста ром Сто ну”, од но сно на бр ду Све тог Ми
ха и ла, и у ка сни јим вре ме ни ма ре зи ди ра ли стон ски кне зо ви, све 
до про да је Пе ље шца Ду бр ов ни ку 1333. го ди не, на кон че га је, не што 
се вер ни је, са гра ђен „Но ви Стон”, ис под бр да Под визд. Стол на 
ме ста Во ји сла вље ви ћа по ме ра ју се с вре ме ном на југ. Пре ма при
лич но по у зда ним ви зан тиј ским из во ри ма, по зна то је да су се дво
ро ви кра ља Ми ха и ла на ла зи ли у Ко то ру и Пра прат ни, а поп Ду
кља нин све до чи да је Ми ха и лов на след ник Кон стан тин Бо дин за 
сво ју пре сто ни цу ода брао Ска дар, ко ји је и у по то њим вре ме ни ма 
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слу жио као бо ра ви ште срп ских вла да ра (кра љи ца Је ле на Ан жуј ска 
по сле смр ти Уро ша I, Сте фан Ду шан као мла ди краљ). 

У сле де ћој ета пи раз во ја срп ске сред њо ве ков не исто ри је, ка да 
је област Ра са по но во по ста ла др жав но сре ди ште, уоб ли чен је је
дан из ра зи то осо бен мо дел ре зи ден ци јал ног ком плек са. На том 
про сто ру се, то ком XII и XI II сто ле ћа, све до осва ја ња кра ља Ми
лу ти на и пре се ље ња др жав ног сре ди шта на про стор да на шњег Ко
со ва и Ме то хи је, на ла зи ло стол но ме сто срп ских ве ли ких жу па на 
и, по том, кра ље ва. У на у ци се уста ли ло гле ди ште по ко јем у Ра су 
ни је по сто јао је дан, већ ви ше вла дар ских дво ро ва. На осно ву дра
го це них, иа ко не и до вољ но де таљ них опи са у са вре ме ним ви зан
тиј ским из во ри ма (Јо ван Ки нам, у опи су по хо да Ма ној ла Ком ни на 
(1143–1180) про тив Ср ба по ми ње „згра де на ме ње не ар хи жу па ну 
за вла дар ско сре ди ште”, ко је је ви зан тиј ски цар спа лио), као и два 
ве ка мла ђих све до чан ста ва о из гле ду дво ро ва на Ко со ву, прет по
ста вља се да су па ла те у Ра су би ле уоб ли че не као не у твр ђе не ску
пи не др ве них обје ка та, за шти ће не са мо др ве ном огра дом. Јед но 
од тих стол них ме ста на ла зи ло се нај ве ро ват ни је у Де же ви, се лу 
ко је под тим име ном и да нас по сто ји. На по ми сао да је реч о јед ној 
од срп ских пре сто ни ца на во де пи са ни из во ри раз ли чи тог ка рак
те ра (по у зда на све до чан ства ар хи е пи ско па Да ни ла II о Де жев ском 
са бо ру 1282, на ко ме је краљ Дра гу тин пре дао вр хов ну власт у 
др жа ви свом мла ђем бра ту Ми лу ти ну; пре да ње да су у Де же ву 
„ста но ва ли” срп ски вла да ри, ко је је у XVII ве ку за бе ле жио Ду бров
ча нин Ни ко ла Бо шко вић), као и по сто ја ње ар хе о ло шких оста та ка 
јед не јед но брод не цр кве са при пра том без куполe, чи је је из град
ња да то ва на у пр ву по ло ви ну XI II ве ка. Вој но упо ри ште обла сти 
Ра са, од но сно „вла дар ски ре фу ги јим”, као део ком плек са пре сто
не обла сти, иден ти фи ку је се са твр ђа вом на уз ви ше њу из над ушћа 
Се бе чев ске ре ке у Ра шку. Прет по ста вља се да је, на кон што је то 
утвр ђе ње на пу ште но по сле ра за ра ња при ли ком та тар ског по хо да 
кроз срп ске зе мље (1242), функ ци ју „вла дар ског ре фу ги ју ма” обла
сти Рас пре у зе ла твр ђа ва Је леч на обр он ци ма Ро го зне.

Обра зац уста но вљен у обла сти Ра са по но вљен је, по свој при
ли ци, и на кон што је пре сто на област срп ских зе ма ља пре ме ште на 
на Ко со во, у бли зи ну да на шњег Уро шев ца. О том ре зи ден ци јал ном 
ком плек су го то во да не ма ре чи ти јих ар хе о ло шких по твр да, али 
се рас по ред вла дар ских дво ро ва мо же ре кон стру и са ти на осно ву 
до ста че стих по ме на у пи са ним из во ри ма. Је дан од дво ро ва, са 
Цр квом Све тог Јо ва на Пре те че, на ла зио се у Свр чи ну. У на уч ној 
ли те ра ту ри пре о вла ђу је ми шље ње да се двор у Свр чи ну на ла зио 
на остр ву је зе ра, по што је на не ко ли ко за пад но е вроп ских ка ра та 
XV–XVII ве ка јед но је зе ро на Ко со ву упи са но баш под тим име ном. 
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Дру ги двор у бли зи ни да на шњег Уро шев ца на ла зио се у Па у ни ма. 
По ва жно сти се, за тим, из два јао и двор у Не ро ди мљи, са гра ђен 
не што се вер ни је, а по сто је и све до чан ства о ре зи ден ци ји у обли
жњем Шти мљу, где и да нас по сто ји исто и ме но се ло. Функ ци ју вла
дар ског ре фу ги ју ма у но вом др жав ном сре ди шту има ла је, по све му 
су де ћи, твр ђа ва Пе трич.

Из ве сне слич но сти са ре зи ден ци јал ним мо де ли ма у Ра су и на 
Ко со ву уо ча ва ју се и у слу ча ју вла дар ских бо ра ви шта бо сан ских 
сред њо ве ков них вла да ра у бли зи ни да на шњег Ва ре ша. У вре ме 
ба на Стје па на II Ко тро ма ни ћа (1322–1253) по чео је да се уоб ли ча
ва не у твр ђе ни двор ски ком плекс у Кра ље вој Су тје сци, гра ђен од 
ка ме на, ко ји је с вре ме ном пре ра стао у ве ћи двор ски ком плекс, са 
Цр квом Све тог Гр гу ра, за штит ни ка бо сан ске др жа ве, и фра ње вач
ким са мо ста ном. По чев од ше сте де це ни је XIV сто ле ћа, као утр
ђе но вла дар ско бо ра ви ште ко ри шћен је обли жњи за мак у Бо бов цу, 
са вла дар ским па ла та ма и дво р ском ка пе лом ко ја је слу жи ла и као 
гроб но ме сто кра ље ва. У Бо бов цу се чу ва ла и кра љев ска кру на.

Oсим по ме ну тих не у твр ђе них ре зи ден ци јал них це ли на, по
зна то је и не ко ли ко дво ро ва срп ских сред њо ве ков них вла да ра ко ји 
су би ли сме ште ни у окви ру фор ти фи ка ци ја. Има ми шље ња да се 
је дан двор кра ља Уро ша I (1243–1276) на ла зио у твр ђа ви у Бр ња
ци ма, где је ка сни је сто ло ва ла ње го ва удо ви ца, за мо на ше на кра љи
ца Је ле на Ан жуј ска. По чет ком XIV сто ле ћа утвр ђе ње Зве чан je 
по вре ме но слу жио као стол но ме сто кра ља Ми лу ти на. На осно ву 
дра го це ног опи са Алек сан дар Ф. Гиљ фер дин га, чи ји је пу то пис о 
Хер це го ви ни, Бо сни и Ста рој Ср би ји об ја вљен 1859, по зна то је да 
су у њој по сто ја ли оста ци ре зи ден ци јал ног дво спрат ног зда ња гра
ђе ног опе ком, у ме ђу вре ме ну уни ште ни.

По се бан тип срп ских сред њо ве ков них пре сто них ме ста пред
ста вља ју утвр ђе не ре зи ден ци је у гра до ви ма. По пут ду кљан ских 
вла да ра, и Сте фан Не ма ња је по све му су де ћи имао двор у Ко то ру, 
ко ји је као „кра љев град” по ми њан и мно го ка сни је. Ко тор, ме ђу
тим, ни је био трај на пре сто ни ца Сте фа на Не ма ње јер се она сва ка ко 
на ла зи ла у Ра су. Тек се по чев од XIV ве ка, ка да су осво је не ур ба
ни зо ва не ви зан тиј ске обла сти, мо же го во ри ти о град ским пре сто
ни ца ма срп ске др жа ве. У то вре ме је стол но ме сто кра ља Ми лу ти
на би ло у Ско пљу. Као пре сто ни ца Ср би је, тај је град озна чен и 
на јед ном пор то ла ну из 1339, а ту се на ла зио и глав ни двор кра ља 
и ца ра Ду ша на. Нај моћ ни ји срп ски вла дар је у Ско пљу кру ни сан 
за ца ра, на Вас крс 1346, а ту је, три го ди не ка сни је, све ча но про гла
шен ње гов за ко ник. То ком XIV ве ка се и При зрен у ви ше на вра та 
по ми ње као ре зи ден ци ја срп ских вла да ра. У са мом гра ду, па ла та 
се на ла зи ла нај ве ро ват ни је на де сној оба ли Би стри це, на ме сту 
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да на шње Мех медпа ши не џа ми је (Бај ра кли), ме дре се и би бли о те ке. 
По сто ја ла је, уз то, и ре зи ден ци ја Риб ник, сме ште на у не по сред ној 
бли зи ни гра да. И При шти на се, на да ље, у из во ри ма по ми ње као 
дво р ско сре ди ште по је ди них срп ских вла да ра и об ла сних го спо
да ра (Сте фа на Ду ша на, Уро ша, Ву ка ши на, Ву ка Бран ко ви ћа). Зна 
се, та ко ђе, да је цар Ду шан са гра дио је дан двор у При ле пу, гра ду 
у ко јем је ка сни ји ре зи ди рао краљ Ву ка шин, а пр ви срп ски цар је 
ве ро ват но по вре ме но сто ло вао и у Се ру, где се про гла сио за ца ра 
с је се ни 1345. и где су пет го ди на ка сни је вр ше ни ра до ви на фо р
ти фи ка ци ји акр о по ља (са чу ва на је тзв. Оре сто ва ку ла). У том гра
ду, као цен тру ши ре обла сти, на ла зи ла се по сле Ду ша но ве смр ти 
ре зи ден ци ја ње го ве су пру ге кра љи це Је ле не, а по том и де спо та 
Јо ва на Угље ше.

Као по себ ну по ја ву у раз во ју срп ских сред њо ве ков них пре сто
ни ца ис тра жи ва чи из два ја ју утвр ђе не вла дар ске зам ко ве у окви ру 
пре сто них град ских се ди шта, за сни ва не у не мир ним вре ме ни ма 
тур ске опа сно сти по срп ске зе мље. Утвр ђе но бо ра ви ште кне за 
Ла за ра у Кру шев цу по сма тра се као сво је вр сно пре ла зно ре ше ње, 
а као са свим раз ви је ни при ме ри тог за срп ске при ли ке но вог ре зи
ден ци јал ног ти па ту ма че се дво р ски ком плек си у Бе о гра ду и Сме
де ре ву. За вла да ви не де спо та Сте фа на Бе о гра дом (1405–1427), двор 
је из гра ђен у окви ру гор њег гра да твр ђа ве. На осно ву ар хе о ло шких 
ис тра жи ва ња и уз по моћ опи са у пи са ним из во ри ма, тај вла дар ски 
за мак се ре кон стру и ше као утвр ђе на ре зи ден ци ја са ста вље на од 
два оде ље ња. У ње го вом пред њем де лу би ле су сме ште не по моћ не 
про сто ри је, а од њих је по себ ним зи дом и мо ну мен тал ном дон жон 
ку лом био одво јен стам бе ни део дво ра – де спо то ва па ла та у ужем 
сми слу. До не кле слич но то ме, сме де рев ски за мак, из гра ђен у вре ме 
де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа за са мо две го ди не (1428–1430), пред ста
вљао је за себ ну ре зи ден ци јал ну фо р ти фи ка ци ју (Ма ли Град) у 
окви ру Сме де рев ске твр ђа ве. Су де ћи по не ким пи са ним све до чан
стви ма, про јек тант тог утвр ђе ног дво ра тро у га о не осно ве био је 
Ге ор ги је Па ле о лог Кан та ку зин, брат де спо ти це Ири не Бран ко вић. 
Уз очу ва не би фо ре не ка да шње са ле за ау ди јен ци је и де ко ра тив не 
ра до ве у опе ци, укљу чу ју ћи и нат пис о зи да њу гра да, по себ ну 
за ни мљи вост умет нич ког укра са зи ди на Сме де рев ског гра да пред
ста вља ју ан тич ке спо ли је, ме ђу њи ма и скулп ту ре ан тич ких бо
жан ста ва.

Са ста но ви шта исто ри је умет но сти, у окви ру срп ских сред њо
ве ков них пре сто ни ца по себ ну па жњу при вла че ма ло број не при двор
не цр кве. Цр ква Све тог Ми ха и ла у Сто ну је скро ман јед но брод ни 
храм из ве ден у ду ху пред ро ма нич ког гра ди тељ ства. Ку по ла над 
цен трал ним тра ве јем на о са и ку лазво ник на про че љу до да нас ни су 
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са чу ва ни. Зид но сли кар ство, очу ва но са мо фраг мен тар но, при па да 
ро ма нич ком сли кар ском из ра зу. По себ но се ис ти че пор трет вла да
ра, нај ве ро ват ни је Сте фа на Во ји сла ва, са ин сиг ни ја ма за пад њач
ког ти па и са мо де лом хра ма у ру ка ма. Као пан дан том пор тре ту, 
на се вер ном зи ду цр кве при ка за на је фи гу ра Све тог Ђор ђа са ису
ка ним ма чем, што све до чи о не го ва њу рат нич ких иде а ла у кру гу 
осни ва ча ди на сти је Во ји сла вље ви ћа. О том аспек ту дво р ске ре пре
зен та ци је дра го це но све до чан ство пред ста вља и нат пис на ла тин
ском је зи ку, ко ји се не ка да нај ве ро ват ни је на ла зио из над ула за у 
твр ђа ву. Сми сао тог тек ста је да ис так не не бе ско по кро ви тељ ство 
па тро на хра ма, ар хан ђе ла Ми ха и ла, у кти то ро вим по бед нич ким 
бит ка ма про тив Ви зан ти на ца („Ро ма на”). Сле де ћа у ни зу са чу ва
них срп ских сред њо ве ков них „двор ских хра мо ва” би ла би цр ква 
у Де же ви – јед но брод ни храм ма лих ди мен зи ја, ве ро ват но на ме њен 
са мо за вла дар ску по ро ди цу и дво ра не. Не до вољ но су ис тра же ни 
оста ци цр кве у су сед ном се лу Ми шчи ћу, ко ја би та ко ђе мо гла да 
пред ста вља јед ну од при дво ри ца у обла сти Ра са. На осно ву по да
та ка из Жи ти ја кра ља Дра гу ти на од Да ни ла II, по зна то је да се 
двор ска цр ква на ла зи ла и у окви ру дво ра тог „срем ског кра ља” 
(1282–1316) у Де бр цу, из ме ђу Бе о гра да и да на шњег Шап ца. На осно
ву не ких ка сни јих из во ра мо же се по ми шља ти на то да је би ла 
по све ће на Све том Пан те леј мо ну. О зна ча ју при двор них двор ских 
хра мо ва по себ но упе ча тљи во све до чи Цр ква Све тог Јо ва на у Свр
чи ну у ко јој је 1331. Сте фан Ду шан кру ни сан за кра ља. На жа лост, 
ка ко је ра ни је по ме ну то, тај храм ни је са чу ван. Је ди на при двор на 
цр ква у пот пу но сти очу ва ног ори ги нал ног гра ди тељ ског скло па 
је сте јед но брод на цр ква Све тог Сте фа на (Ла за ри ца), за ду жби на 
кне за Ла за ра (1371–1389) у окви ру „вла дар ског зам ка” у Кру шев цу. 
Реч је о ти пич ном при ме ру ар хи тек тон ских схва та ња не го ва них 
у тзв. Мо рав ској Ср би ји, при че му је по се бан ак це нат на де ко ра тив
ној пла сти ци екс те ри је ра. По све та хра ма све том Сте фа ну – за штит
ни ку срп ске сред њо ве ков не др жа ве – упе ча тљи во по ка зу је ам би
ци је кти то ра и же љу за оства ри ва њем кон ти ну и те та у од но су на 
тра ди ци је ди на сти је Не ма њи ћа. Дво р ска цр ква у Сме де ре ву ве
ро ват но се на ла зи ла у окви ру зи ди на Ве ли ког гра да, у ње го вом 
ју го и сточ ном де лу, где су от кри ве ни оста ци јед ног јед но брод ног 
хра ма са пев ни ца ма. 

3.

У не до стат ку очу ва них ре зи ден ци јал них гра ди тељ ских це ли
на, о умет нич ком укра ша ва њу ен те ри је ра срп ских сред њо ве ков них 
дво ро ва да нас се мо же са мо до ми шља ти, уз из ве стан ма те ри јал ни 
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осло нац у ви ду са чу ва них по је ди нач них пред ме та, те су ге стив не 
и ма њеви ше ин фор ма тив не по дат ке ко је ну де ма ло број ни пи са ни 
из во ри. Ка да је о све до чан стви ма са вре ме ни ка реч, пр во ра зре дан 
зна чај има ју два ви зан тиј ска из во ра. Пр ви је опис дво ра кра ља 
Уро ша I, на стао на осно ву ути са ка чла но ва ви зан тиј ске де ле га ци
је ко ји су 1267–1269. пре го ва ра ли о уда ји Ане, ћер ке ви зан тиј ског 
ца ра Ми ха и ла VI II Па ле о ло га (1258–1282), за Ми лу ти на, мла ђег 
краљeвог си на. Ви зан тиј ски исто ри чар Ге ор ги је Па хи мер за бе ле
жио је да том при ли ком Ро ме ји ни су ви де ли „ни шта до стој но сви те 
и од го ва ра ју ће (кра љев ске) вла сти”, те да је све на дво ру срп ског 
вла да ра „би ло при про сто и си ро ма шно”. Тој оштрој кри ти ци срп
ског двор ског ам би јен та се у на уч ној ли те ра ту ри нај че шће су прот
ста вља је дан дру ги, афир ма ти ван опис, на стао три де се так го ди на 
ка сни је. Реч је о дра го це ном све до чан ству о из гле ду скоп ске ре зи
ден ци је кра ља Ми лу ти на из пе ра Те о до ра Ме то хи та, пред вод ни ка 
ви зан тиј ског по слан ства ко је је са срп ским вла да ром до го во ри ло 
ње го ву же нид бу са Си мо ни дом, ћер ком ца ра Ан дро ни ка II Па лео
ло га (1282–1328). Од ло мак о ко ме је реч оби лу је по хва ла ма на ра чун 
лук су за срп ског дво ра и све ча ног из гле да срп ског кра ља. Од пред
ме та ко ји су укра ша ва ли ен те ри јер дво ра по је ди нач но се, нај пре, 
на во де сви ле не и зла том ве зе не тка ни не. Ме то хит по ми ње и злат но 
и сре бр но по су ђе, не да ју ћи де таљ ни ја за па жа ња о ње го вом из гле
ду. У по ку ша ју да се бар за ми сли лук су зно об ра ђе но тр пе зно по су ђе 
на Ми лу ти но вом дво ру и на оста лим срп ским сред њо ве ков ним 
дво ро ви ма, ва жно све до чан ство пред ста вља ју ма ло број ни са чу ва
ни зла тар ски ра до ви ко ји би се мо гли по ве за ти са по је ди ним срп
ским вла да ри ма. У На род ном му зе ју у Бе о гра ду чу ва се сре бр на 
ча ша са име ном ца ра Сте фа на Ду ша на, за ко ју је ра зло жно прет по
ста ви ти да је не ка да при па да ла тр пе зном по су ђу јед ног од ње го вих 
дво ро ва. Из ве сна сли ка мо же се, та ко ђе, сте ћи на осно ву на ла за 
тр пе зне ке ра ми ке из твр ђа ве Ма глич и Сме де рев ског гра да, од но
сно по је ди них ма на сти ра, по пут Сту де ни це и Ра ва ни це. По себ ну 
екс клу зив ност пред ста вља ју фраг мен ти по су ђа од зе ле ног ки не
ског пор це ла на са Бе о град ске твр ђа ве. Уко ли ко ти дра го це ни на
ла зи за и ста по ти чу из вре ме на сто ло ва ња де спо та Сте фа на у Бео
гра ду, то би био вре дан до каз о ви со ким стан дар ди ма кул ту ре ста
но ва ња на дво ру по ме ну тог вла да ра. У Бе о гра ду су, та ко ђе, про на
ђе ни и уве зе ни ка сно го тич ки свећ ња ци, ко ји, уз оне из ма на сти ра 
Де ча на и Со по ћа на (пр ва по ло ви на XV ве ка), та ко ђе до при но се 
ства ра њу из ве сне пред ста ве о за нат скоумет нич ком мо би ли ја ру 
на срп ском дво ру у по след њој ета пи сред њо ве ков не др жав но сти. 
Ка да је реч о по је ди ним пред ме ти ма у окви ру двор ског ен те ри је
ра, по себ но ме сто и пр во ра зред ни сим бо лич ки зна чај сва ка ко је 
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мо рао при па да ти вла дар ском пре сто лу. Ка ко ни је дан трон срп ског 
вла да ра ко ји би по ти цао из не ког од по зна тих дво ро ва не по сто ји, 
ве ли ки зна чај у том сми слу при па да вла дар ским се ди шти ма у 
срп ским сред њо ве ков ним хра мо ви ма. И њих је, ме ђу тим, са свим 
ма ло. Вла дар ски тро но ви са чу ва ни су са мо у Де ча ни ма, а са чу ван 
је и је дан мер мер ни фраг мент тро на кра ља Сте фа на Ду ша на, про
на ђен у ма на сти ру Сту де ни ци. Нај зад, о сли ка ној де ко ра ци ји срп
ских вла дар ских па ла та да нас се мо гу из но си ти са мо прет по став ке. 
Ра зло жно је по ми сли ти на то да су ре пре зен та тив не про сто ри је у 
окви ру срп ских вла дар ских ре зи ден ци ја, раз у ме се са мо оних гра
ђе них од ка ме на и опе ке, мо гле су би ти и осли ка ва не. О то ме су, 
на жа лост, до ку мен то ва не ма те ри јал не по твр де са свим рет ке, по
пут тра го ва фре скомал те ра ко ји је А. Ф. Гиљ фер динг за па зио на 
зи до ви ма па ла те у Зве ча ну. 

4.

На осно ву бо га те га ле ри је срп ских сред њо ве ков них вла дар
ских пор тре та, са чу ва них на зи до ви ма цр кве них зда ња, мо же се 
пра ти ти исто ри јат вла дар ских ин сиг ни ја и ко сти ма, већ од XI II 
ве ка за сно ван на пре у зи ма њу мо де ла из Ви зан ти је (ку пол на кру на, 
са кос, ло рос итд). Ни јед на од срп ских сред њо ве ков них ре га ли ја 
ни је, на жа лост, са чу ва на. Чак су и дру ги до да нас са чу ва ни пред
ме ти при ме ње не умет но сти чи ји су вла сни ци би ли срп ски сред
њо ве ков ни вла да ри са свим ма ло број ни. Oд при ме ра ка тек сти ла 
мо же се по ме ну ти са мо ха љи на про на ђе на у ки во ту са мо шти ма 
кне за Ла за ра. По зна то је, уз то, и не ко ли ко при ме ра ка пр сте ња 
ко ји су при па да ли чла но ви ма срп ских вла дар ских по ро ди ца. Из 
пред не ма њић ког раз до бља са чу ван је је ди но пе чат ни пр стен кне
за Стро ји ми ра († ве ро ват но пре 896), а из зре лог сред њо ве ков ног 
раз до бља пр стен кра ља Сте фа на Пр во вен ча ног (жу пан 1196–1217; 
краљ 1217–1227), ве ре нич ки пр стен ње го вог си на кра ље ви ћа Ра
до сла ва, као и пр стен про на ђен у јед ној гроб ни ци у ка то ли ко ну 
ма на сти ра Бањ ске, ко ји је, по нај но ви јој прет по став ци, при па дао 
Кон стан ти ну, мла ђем си ну кра ља Ми лу ти на. Ни дру га умет нич
ка де ла ко ја су би ла у лич ној сво ји ни срп ских вла да ра да нас се не 
мо гу по у зда но иден ти фи ко ва ти. О њи ма се за то мо же су ди ти са мо 
на осно ву са свим рет ких пи са них из во ра. У ко лек ци ји дра го це
но сти ко ју су син кра ља Вла ди сла ва (1234–1242), жу пан Де са, и 
ње го ва мај ка Бе ло сла ва де по но ва ли у Ду бров ни ку по пи са но је, 
1281. го ди не, по ред лук су зних цр кве них са су да и књи га, чак два
де се так ико на. О по сто ја њу умет нич ких, од но сно за нат скоумет нич
ких ра ди о ни ца на дво ро ви ма срп ских сред њо ве ков них вла да ра 
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са зна је се са мо на осно ву пи са них из во ра и скр ом них ма те ри јал
них оста та ка. Из ра ног не ма њић ког раз до бља дра го цен је на лаз 
ка лу па за из ра ду ико не Бо го ро ди це са Хри стом, про на ђен на гра
ди ни Рас, што би мо гло да све до чи о по сто ја њу зла тар ске ра ди о ни
це у твр ђа ви. „У пе ћи ни у гра ду Ра су” је око 1200–1202. за ве ли ког 
жу па на Сте фа на пре пи са но и укра ше но ми ни ја ту ра ма јед но је
ван ђе ље, ко је је ка сни је при па ло ње го вом ста ри јем бра ту Ву ка ну 
(Санкт Пе тер бург, Ру ска на ци о нал на би бли о те ка, Fn I 82). По свој 
при ли ци, на ста нак те илу ми ни ра не књи ге тре ба ве за ти за пе ћин ски 
ма на стир Ар хан ђе ла Ми ха и ла у не по сред ној бли зи ни вла дар ског 
ре фу ги ју ма, на па ди ни уз ви ше ња на ко јем је твр ђа ва са гра ђе на. 
С кра ја истог сто ле ћа по ти че јед но мо гу ће све до чан ство о по сто
ја њу умет нич ке ра ди о ни це на дво ру кра ља Дра гу ти на у Де бр цу, 
ко ји се на ла зио из ме ђу Бе о гра да и да на шњег Шап ца. На та кав 
за кљу чак мо гле би да упу ћу ју ре чи ар хи е пи ско па Да ни ла II, ко ји 
при ли ком опи са по се те срем ском кра љу по ми ње „мно го зла то и 
све ти тељ ске оде жде”, као и „злат не па на ги ја ре” ко је му је краљ 
по кло нио. Пре ма све до че њу истог пи сца, мај ка кра ља Дра гу ти на, 
кра љи ца Је ле на, до во ди ла је на свој двор у Бр ња ци ма си ро те де
вој ке ко је су ту об у ча ва не руч ним ра до ви ма. С дру ге стра не, не ма 
сум ње у то да су мно ге лук су зне умет нич ке пред ме те срп ски вла
да ри на ру чи ва ли из Ви зан ти је и за пад но е вроп ских умет нич ких 
цен та ра. Та ко је, ре ци мо, по у зда но уста но вље но да је је дан лук су зни 
дип тих ко ји је краљ Ми лу тин да ро вао ма на сти ру Хи лан да ру из
ра ђен у не кој ве не ци јан ској ра ди о ни ци. Нај бо га ти ја са чу ва на „вла
дар ска” ко лек ци ја умет нич ких пред ме та по ти че из дру ге по ло ви не 
XIV ве ка. Њи хов на ру чи лац, исти на, ни је био срп ски са мо др жац, 
већ је дан ве о ма мо ћан об ла сни го спо дар, али се на осно ву из гле да 
тих лук су зних умет ни на мо гу за ми сли ти и они ко ји су при па да ли 
вла да ри ма. У све то гор ским ма на сти ри ма Ла ври и Ва то пе ду чу ва 
се не ко ли ко ску по це них бо го слу жбе них пред ме та (па те не, ди скос, 
пу тир) и јед на ико на Хри ста Пан то кра то ра ко је су ма на сти ру Бо
го ро ди це Га ва ли о ти се код Во де на да ро ва ли епи р ски де спот То ма 
Пре љу бо вић (1366–1384) и ње го ва су пру га Ма ри ја Па ле о лог. У 
шпан ском гра ду Ку ен ки чу ва се и је дан ре ли кви јар у ви ду ико не 
– дип ти ха, ко ји је Ма ри ја Па ле о лог на ру чи ла 1382–1384. Не ма по
у зда них до ка за о то ме да су не ки од по ме ну тих ар те фа ка та из ра
ђе ни на де спот ском дво ру у Ја њи ни, али је та ква прет по став ка са
свим ра зло жна. Ка да је, на кра ју, реч о умет нич ком укра су књи га 
ко је су мо гле при па да ти двор ским би бли о те ка ма, по ми шља се нај
че шће на ру ко пи се ви те шких ро ма на. Два по зна та илу ми ни ра на 
при мер ка ро ма на о Алек сан дру Ве ли ком („Срп ска Алек сан дри да”), 
с кра ја XIV од но сно пр ве че твр ти не XV ве ка, за и ста би сво јим 
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са др жа јем при ли чи ла вла дар ским би бли о те ка ма. То се, ме ђу тим, 
да нас не мо же до ка за ти, а на опрез на во ди и скро ман ква ли тет ми
ни ја ту ра у по ме ну тим ру ко пи си ма.

Ми лош П. Жив ко вић
Ис тра жи вачса рад ник, 
Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 
mi los.ziv ko vic @vi.sa nu.ac .rs 




