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Ап стракт: Жа нр све тов не би о гра фи је ко ји је од ре ђу ју ћи ка да је у 
пи та њу Жи ти је де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа Кон стан ти на Фи ло зо фа 
ука зу је ка ко на ан тич ко на сле ђе, та ко и на ли те рар не кон вен ци је то га до-
ба. Ком по зи ци ја и књи жев ни лик де спо та Сте фа на по твр ђу ју ову прет по-
став ку – кон тра стив ном ме то дом, у ли те ра ту ри нај че шће упо ре ђи ва ној 
са цр но-бе лом тех ни ком, Кон стан тин Фи ло зоф де спо тов лик фор ми ра, 
с јед не стра не, у све тлу по зи ци је вој ско во ђе, рат ни ка, а са дру ге у све тлу 
кти тор ства и про све ти тељ ског ка рак те ра. Ту ма че ћи та кве опо зи ци је и 
ли те рар не по ступ ке (библијскa наратологијa, античкa традицијa итд) рад 
ће ис та ћи аутен тич ност и зна чај овог де ла за це ло куп ну исто ри ју срп ске 
књи жев но сти.

Кључ не ре чи: де спот Сте фан Ла за ре вић, Кон стан тин Фи ло зоф, Жи-
ти је, пор трет, ка рак тер, књи жев ни по сту пак

Де спот Сте фан Ла за ре вић, про све ће ни вла дар, пи сац и ме це на, ини ци-
ја тор књи жев ног пре по ро да у Ср би ји у XV ве ку, аутор је јед ног од нај бо љих 
ко сов ских спи са Нат пис на мра мор ном сту бу, као и По хвал ног сло ва кне зу Ла-
за ру. Де спот је ро до на чел ник син таг ме ко ја је обе ле жи ла го то во од ре ђу ју ћи 
део срп ске исто ри је, жи во та и умет но сти. Ко со во по ста је до га ђај ко јим се де-
ле вре ме на, а од ред ни ца „од Ко со ва“ стал но по ет ско обе леж је ко сов ске те ме.1 

* Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, se na.
mi ha i lo vic @gmail.com

** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028), ко је је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

1 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град, 194
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У Жи ти ју ко је је са чи нио Кон стан тин Фи ло зоф овај вла дар оства ру је 
се и као спе ци фи чан књи жев ни лик.2 Ка рак те ри стич на по фор ми и са др-
жа ју, би о гра фи ја о ко јој је реч по сво јој бо га тој ре то ри ци од го ва ра сти лу 
и из ра зу то га вре ме на, по зна том под на зи вом пле те ни је сло вес. Ори ги нал-
ни текст Жи ти ја ни је се са чу вао; по сто је пре пи си из XV – XVII ве ка. По-
зна то је да је по сле де спо то ве смр ти (1427. го ди не) срп ски па три јарх Ни-
кон на ло жио Кон стан ти ну да на пи ше де спо то ву би о гра фи ју, али је пи сац 
то учи нио тек по сле 1431, ка да му се сâм Сте фан ја вио у сну. Кон стан тин 
Фи ло зоф је је ди ни жи во то пи сац (за јед но са Да ни ло вим на ста вља чем), ко-
ји са ста вља би о гра фи ју вла да ра ко ји ни је по сле смр ти ка но ни зо ван. Отуд и 
ово де ло, по ре чи ма Ди ми три ја Бог да но ви ћа, ни је пи са но као стан дард но 
жи ти је све ти те ља, већ је пу но исто риј ских по је ди но сти. Жи ти је има и ме-
мо ар ски ка рак тер, јер је пи сац де спо тов са вре ме ник, а и све док мно гих до га-
ђа ја. (Уоста лом, Кон стан тин на јед ном ме сту ка же ка ко је са ста вио ле то пис: 
„Ово, да кле, на пи са смо [не] као ње го во жи ти је, не го као ле то пи сац са сви ма 
оста лим [стварима]...“3) 

Ово де ло је ка рак те ри стич но и због са ме ком по зи ци је, од но сно сти ла. 
Има ју ћи за узо ра Плу тар ха, Кон стан тин је на пр вом ме сту ис та као де спо та 
као ви те за и рат ни ка, а на дру гом као пред став ни ка про све ће ног дру штва.

Де спот Сте фан Ла за ре вић – др жав ник и ви тез

Кон стан тин Фи ло зоф по чи ње жи во то пис о де спо ту Сте фа ну сле де ћи 
тра ди ци ју срп ских би о гра фа. По зи ва ју ћи се на ли ко ве и до га ђа је из Ста рог и 
Но вог за ве та, пи сац, тех ни ком вр сног при по ве да ча, пре ла зи на ово зе маљ ске 
из дан ке про ми сли Го спод ње, тј. на Бо жи је вер но че до – де спо та Сте фа на.  

2 Кон стан тин Фи ло зоф (Кон стан тин Ко сте неч ки, ка ко сто ји у не ким ње го вим ру ко пи-
си ма) ро дио се у дру гој по ло ви ни XIV ве ка. У на у ци по сто је по де ље на ми шље ња о ме-
сту ње го вог ро ђе ња – не ки сма тра ју да је Бу га рин, из ме ста Ко сте не ца (бли зу Со фи је), 
дру ги, пак, твр де да на осно ву овог из во ђе ња ни је мо гу ће утвр ди ти ње го во по ре кло, 
јер у око ли ни При ле па по сто ји се ло Ко сте нец. Два нај зна чај ни ја књи жев на де ла Кон-
стан ти на Фи ло зо фа је су Ска за ни је о пи сме нех (По вест о сло ви ма) и Жи ти је де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа. Из ње го вог ор то граф ско-гра ма тич ког трак та та Ска за ни је о пи-
сме нех са зна је се да је сво ју мла дост про вео у Тр но ву и да је зна ња сти цао код Ан дро-
ни ка, уче ни ка бу гар ског па три јар ха Јеф ти ми ја. Бе же ћи од „ри чу ће зве ри“ (ве ро ват но 
од прин ца Му се, си на сул та на Ба ја зи та I), до шао је у Ср би ју из ме ђу 1410. и 1413. го ди-
не, за вре ме вла да ви не де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа. Де спот га је ле по при мио; омо гу-
ћа ва му да за вр ши сво је об ра зо ва ње код срп ског па три јар ха и офор ми чу ве ну ре сав ску 
шко лу, по ве ра ва му ва жне ди пло мат ске ми си је итд. 

3 Кон стан тин Фи ло зоф, По вест о сло ви ма, Жи ти је де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, Бе о-
град, 1989, стр. 129.
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У ње гов лик сли ле су се све хри шћан ске вр ли не: по ве ри сли чан са мом Ису-
су Хри сту, а по сми ре но сти и пре му дро сти Со ло мо ну, ус пео је да по пут њих 
из гра ди ста бил ну за јед ни цу, др жа ву ко ја ће одо ле ва ти на па ди ма број них не-
при ја те ља. Ди ви ли су му се и хри шћа ни и ино вер ни.

По сле оп ште по хва ле Сте фа на и оп штег пор тре ти са ња ње го вог ли ка, 
пи сац пре ла зи на кон крет не по је ди но сти, пи ше о ме сту ње го вог ро ђе ња 
и зе мљи ко ја га је от хра ни ла. Го во ре ћи о Ср би ји, Кон стан тин по ка зу-
је из вр сно зна ње ге о гра фи је (нео бич но за не ко га ко не по ти че из ових 
кра је ва); опи су је руд на бо гат ства и при род не ле по те, опи су је оне ко ји 
ту зе мљу об ра ђу ју (оно ста нов ни штво ко је је због сво је чи сто те и бо го-
бо ја жљи во сти из не дри ло Са ву и Си ме о на) и, нај зад, опи су је до стој ног 
вла да ра. „Др же ћи се прин ци па да го во ри пр во о лич но сти ма, а по том о 
до га ђа ји ма, чи ји су оне твор ци или уче сни ци, Кон стан тин Фи ло зоф, по-
сле опи са срп ске зе мље и ње них ста нов ни ка, да је пор трет чо ве ка чи ји ће 
жи вот при ча ти, да би по том не пре ста но, кроз цео опис, тај пор трет до пу-
ња вао и, на кра ју, по ка зао га у це лом ње го вом им пре сив ном и им по зант-
ном ра сту.“4

Ге не а ло ги ја, тј. ро до слов Не ма њи ћа да је се да би чи та о ци, до бив ши сли-
ку про шло сти, има ли ком пле тан увид у про бле ме са ко ји ма се сва ко днев но 
су о ча вао Сте фан то ком сво је вла да ви не. Сла ве ћи де спо то ве ро ди те ље, Кон-
стан тин пре ла зи на сâм жи во то пис. Већ у пр вим ре че ни ца ма но вог по гла вља 
са зна је се ка ко пи сац ни је од ро ђе ња пра тио од ра ста ње овог вла да ра па су, у 
скла ду с тим, по да ци из нај ра ни јег пе ри о да Сте фа но вог жи во та вр ло оскуд-
ни. Али, оно што не дво сми сле но ис ти че је сте да је све му био са вр шен, би ло 
да је реч о ра то ва њи ма, бе се да ма, умет но сти; чак се и сво јом ле по том ис ти-
цао из над сво јих вр шња ка. 

Де спо то ва вла да ви на опи са на је на дру га чи ји на чин; тон је жи вљи, са 
по ја ча ном емо тив но шћу и ди ја ло зи ма. Ре пре зен та тив на, а ујед но и нај дир-
љи ви ја сце на је сте сва ка ко су срет мла дог Сте фа на са Ба ја зи том, ка да је де-
спот по сле руч ка остао сам у дво ра ни, ли цем у ли це са сул та ном. Упи тан за 
узрок, ре као је: „Го спо да ру, уме сто да ме ко оцр њу је (пред) тво јом мо ћи, 
сам ћу из не ти са гре ше ње мо је, ко је цар ству Тво ме не ки за ме не бе ху са оп-
шти ли ка ко сам од сту пио од слу жбе тво јој др жа ви и да сам друг Угри ма. Ра-
су див ши опет да је ствар не у ме сна, се тих се вас пи та ња, тво је мо ћи и за кле-
тве и до ђох. Ево, жи вот је мој пред Бо гом у тво јој ру ци; шта хо ћеш, учи ни.“ 
Ба ја зит је по сле не ког вре ме на, ди ве ћи се Сте фа но вој сме ло сти и искре но-
сти, од го во рио: „О, ми ли! шта си хтео да успеш са Угри ма? Јер ја сам хтео 
зе мљу узе ти као сво ју. (...) Ко је од оних ко ји вла да ју а (ко ји) при кло ни ше 

4 Ми лан Ка ша нин, Кон стан тин Фи ло зоф, Срп ска књи жев ност у сред њем ве ку, Бе о град, 
1990, стр. 401. 
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гла ву (пред) Угри ма по сти гао што у сво ме го спод ству? (...) Те бе сма трам 
као нај ста ри је га и ва зљу бље но га си на и ја вљам пред сви ма – мо ји ма и ис-
точ ни ма. Јер ко је код ме не у та квој ча сти као ти? Ја сам већ у ста ро сти. За то 
или ћу у бо ју или од бо ле сти умре ти. (...) Мно ги мо ји си но ви ус та ће брат на 
бра та и сва ки од њих сла ће ка те би мо ли о це за по моћ, или са мо за љу бав, а не 
не при ја тељ ство. До че кав ши ово вре ме, одр жа ћеш не са мо сво је кра је ве, не-
го (осво ји ћеш) и дру ге пре де ле око це ле сво је зе мље, и на зва ћеш се ве ли ки 
и пре слав ни вла дар. (...)“5

Као ни је дан наш сред њо ве ков ни пи сац, Кон стан тин Фи ло зоф умео је 
да отво ре ним и јед но став ним ди ја ло гом ство ри пред чи та о цем дра ма тич ну 
сли ку, на лик на сце ну из по зо ри шта. Цар и ва зал – две не по мир љи ве стра-
не спо је не у јед ној тач ки – тач ки ко нач но сти. Свест о смр ти и су о ча ва ње 
са њом мо гу ћи је сиг нал (ну кле ус) чо ве ко вог са зре ва ња; Сте фан Ла за ре-
вић је то спо знао вр ло млад. Ба ја зи то ве ре чи пред ста вља ју ан ти ци па ци ју 
бу ду ћих до га ђа ја и при мер су до бре ор га ни за ци је це ли не. „(...) Ти ме он 
(Кон стан тин) ви ше и леп ше ве зу је пр ве стра не свог де ла са стра на ма по-
след њим, и по ка зу је ка ко пи шу ћи по че так ми сли ка кав ће и крај би ти, а то 
је у не ку ру ку опет ком по зи ци ја.“6 Овим се, на рав но, не оспо ра ва ва жност 
са ве та ко је сул тан да је де спо ту (фор ми ра ње сна жне вој ске и за во ђе ње ап-
со лу ти стич ке вла да ви не), јер су упра во они би ли глав на обе леж ја Сте фа-
но вог упра вља ња др жа вом.

На гла ша ва ју ћи ову сце ну, пи сац је хтео да оста ви ути сак ве ро до стој-
ног би о гра фа и ука же на по себ ност де спо то вог по ло жа ја. У то ну Ба ја-
зи то вих ре чи не ма дис тан це и хлад но ће свој стве не од но су вла да ра и 
под ре ђе ног. Овај ди ја лог је лир ски ин тер ме цо у мо ру ра то ва, по ра за и 
осва ја ња, а исто вре ме но и осве тља ва ње бит них цр та Сте фа но вог ка рак те-
ра – не у стра шив и хра бар, увек се ди рект но су о ча вао са про бле мом. Та ко 
је опи сан и су коб са Та мер ла ном, тј. бит ка код Ан го ре, ка да де спот, ви-
дев ши да је Ба ја зит оп ко љен, три пу та ула зи у бор бу да га спа си. Ње гов 
не у спех Кон стан тин об ја шња ва Бож јом во љом и у пр ви план ис ти че ср ча-
ност свог ју на ка. 

Ве ћи део Жи ти ја об у хва та оно што се у ли те ра ту ри на зи ва исто ри ја би-
та ка и кра ље ва. Мо жда је то би ло сред ство ко јим се пи сац слу жио у гра ђе њу 
Сте фа но вог ли ка, као што је ве ро ват но да је то чи нио у слу жбу иде а ли за ци-
је. Та ко де спот сво јом де сни цом раз го ни и по хи ља ду Ту ра ка и рас те ру је 
ху си те са мо гла сом о пред сто је ћем до ла ску; по пут од лич ног стра те га, у кри-
тич ним тре ну ци ма зна ка ко да по де ли вој ску и ка ко тре ба при ћи не при ја те-
љи ма. С дру ге стра не, скла па са ве зе у пра вом тре нут ку, не же ле ћи не при ја-
тељ ство са над моћ ни ји ма. 

5 Кон стан тин Фи ло зоф, Нав. де ло, стр. 89. 
6 П. По по вић, Нав.де ло.
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То је, у ства ри, дру га бит на цр та ње го вог ка рак те ра – ди пло ма ти ја, 
ко јом је он при до би јао сим па ти је окол них вла да ра. Ово се нај бо ље уоча ва 
на по је ди нач ним при ме ри ма из Жи ти ја: у Ца ри гра ду га цар Јо ван овен-
ча ва де спот ским до сто јан ством због ње го вих „хра брих де ла и до бро стра-
дал них под ви га“; да не би до шло до про ли ва ња брат ске кр ви и на ру ша ва-
ња уну тра шњег ми ра у др жа ви, у јед ном мо мен ту Ву ку да је на упра вља ње 
област. Ка да принц Му са за тра жи њи хо ву по др шку под ве лом по бо жно-
сти и да ре жљи во сти, Сте фан, му дар и про ниц љив, ша ље вој во ду Влат ка да 
ис пи та си ту а ци ју. 

У не ко ли ко на вра та Кон стан тин ве ли ча де спо та као од лич ног вој ско во-
ђу и ве ли ког чо ве ка, ко ји сво јом чвр стом ми ши цом до би ја бит ке, во ди кроз 
ва тру и во ду до ми ра, а из над све га и пре све га, сво јим мо ли тва ма и ми ло ср-
ђем оба сја ва око ло. Ње му сви кли чу и по здра вља ју га уз зву ке тру бе (ана ло-
ги ја са Хри сто вим ула ском у Је ру са лим), он све тли по пут ме се ца ме ђу зве-
зда ма, ње го во ли це и очи зра че нео пи си вом то пли ном... Слу же ћи се ова квим 
ви зу ел ним ефек ти ма, би о граф же ли и да ука же на ве ро до стој ност по да та ка 
и да још ви ше до ча ра Сте фа но ву ве ли чи ну. 

Про све ће ност и ми ло ср ђе

Кон стан тин се, ка ко је на по чет ку већ по ме ну то, ни је за др жа вао са мо 
на опи су ви те шких осо би на де спо то ве лич но сти. По себ ну па жњу по кла ња и 
ње го вом обра зо ва њу, кти тор ству и по бо жно сти, све му оно ме што је оста ло 
као за лог и за вет бу ду ћим ге не ра ци ја ма ка ко да сле де овог вла да ра. 

Хра бро се су о чив ши са бе за ко њем и без вла шћем, по пут му ње уре ђу је 
зе мљу, уки да беш ча шће, по ста вља на че ло прав де и по бо жно сти у пра во су-
ђу7, та ко да „прав да цве та и до но си плод“. По Ба ја зи то вом са ве ту, оне ко ји 
су све из гу би ли (због не ве ре или ло шег слу же ња) ни је ка жња вао, већ их „по-
ста вља ше на пр во до сто јан ство и по што ва ње па ма кар да су би ли у бед ним 
при ли ка ма – да се ни шти не ли ше ме ста ота ча ско га (...). Јер пре ма суд би на-
ма бо жа стве ним го во ра ше о они ма ко ји су са гре ши ли – да не тре ба да бу ду 
два пут ка жње ни.“8

Иако ус по ста вља од ре ђе ну др жав ну и дру штве ну хи је рар хи ју (ни ко се 
ни је мо гао удо сто ји ти да са гле да ње го ве очи), Сте фан се не ода је пи ћу и 
блуд ном жи во ту, већ жи ви ча сно, сле див ши Бож ја и Хри сто ва на че ла. Ње му 
ни је стра но да сâм, без ика кве за шти те и по мра ку, при ла зи си ро ти њи да-
ру ју ћи ми ло сти њу; не се бич но по ма же ма на сти ре и мо на хе по кла ња ју ћи им 

7 Де спот Сте фан Ла за ре вић, Књи жев ни ра до ви, при ре дио Ђор ђе Три фу но вић, Бе о град, 
1979, стр. 63.

8 Кон стан тин Фи ло зоф, Нав.де ло, стр. 99. 
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нај ску по це ни је да ро ве. Све ове по је ди нач не су сре те и до га ђа је Кон стан тин 
Фи ло зоф осли ка ва пре ци зно и до де та ља, по пут је ван ђе ли ста, ко ји ма је био 
циљ да на ро ду при бли же де лат ност Хри сто ву. Ни ње му (Кон стан ти ну) ова 
„тех ни ка“ ни је би ла стра на.

Ако се ма ло бо ље осмо тре чи ње ни це и на чин пи шче вог из ла га ња, уоча-
ва ју се из ве сне пра вил но сти – по пут сли ка ра ко ји на плат но на из ме нич но 
ста вља цр ну и бе лу бо ју, та ко је и ово Жи ти је са ста вље но из ни за кон траст-
них од но са: рат – мир, тј. по бе да – по раз, ру ше ње – гра ђе ње, са мо стал ност 
– ва зал ство, па ана ло шки мо же мо из ве сти још јед ну опо зи ци ју: де спот пред 
на ро дом – Сте фан у цр кви. 

На том све том ме сту, у хра му Го спод њем, чо век се осе ћа нај бли жи Бо гу 
и нај за шти ће ни ји, али и нај ра њи ви ји исто вре ме но, јер се су о ча ва са са мим 
со бом. Пред на ро дом не у стра шив и хра бар, а пред Бо гом гре шан и не до-
сто јан, Сте фан до пу шта да га емо ци је пре пла ве: на Ве ли ки че твр так, у то ку 
бо го слу же ња, оне кул ми ни ра ју; де спот по чи ње да ри да и да се ка је због гре-
хо ва (при се ћа се кри ви це ко ју је по чи нио сре бре нич ким ру да ри ма). У ова-
квим та на ним за па жа њи ма Кон стан ти на Фи ло зо фа от кри ва се Сте фа но ва 
осе ћај на, искре но по бо жна и људ ска при ро да.9 

Од тог тре нут ка, ка ко бе ле жи би о граф, он по ста је да ре жљи ви ји пре ма 
убо ги ма, гра ди цр кве, да је при ви ле ги је гра ђа ни ма, а 1407. го ди не по чи ње да 
зи да „мол чал ни цу“ – сво ју за ду жби ну, Ма на си ју. 

О Сте фа но вом гра ди тељ ству и ви зи ји ко јом је оста вио за со бом све 
сво је прет ход ни ке чи та мо у де ло ви ма по све ће ним Бе о гра ду, на ко ји пи сац 
обра ћа по себ ну па жњу. Ства ра ју ћи пред очи ма иде ал ну сли ку гра да, чи та-
о ци сти чу ути сак о по сто ја њу ра ја Бож јег на зе мљи, чи ји је тво рац упра во 
бла го че сти ви де спот. Го во ре ћи о сед мо вр хом гра ду, Кон стан тин га упо ре-
ђу је са Је ру са ли мом, од но сно Си о ном: „(...) од сви ју окол них зе ма ља не пре-
ста но из да на у дан по че ше до ла зи ти (ста нов ни ци) и убр зо се тај град ве о ма 
гу сто на се ли. Али уко ли ко ве ћи би ва ше, уто ли ко се ду го ру ки (тј. де спот) не 
на си ћи ва ше. Њи ма још и од сво јих зе ма ља пре пи са, са бра и на се ли (га), као 
Је ре ми ја не кад у Је ру са лим.“10 

Све ово је од ли ка Сте фа но вог обра зо ва ња и про све ће но сти. Он је, ако 
се та ко мо же ре ћи, но си лац мо дер не ми сли и са вр шен по зна ва лац умет но-
сти, ре то ри ке и оби ча ја. 

Иако у пр ви план ста вља де спо то во ис ти ца ње у ра то ва њу и ру ко во ђе њу 
др жа вом, Кон стан тин Фи ло зоф ни ка ко не за не ма ру је ни овај дру ги аспект 
– про све ће ност и по бо жност. То су, уоста лом, два по ла јед не ег зи стен ци је, 
нео п ход на за ус по ста вља ње рав но те же и хар мо ни је у гра ђе њу јед ног та квог 
ли ка ка кав је Кон стан ти нов де спот Сте фан. 

9 Де спот Сте фан Ла за ре вић, Нав. де ло, стр. 126.
10 Кон стан тин Фи ло зоф, Нав. де ло, стр. 102. 
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За кљу чак

Ве ли ко је пи та ње, као што је и ве ли ка за го нет ка сле де ће: шта чи ни лик 
де спо та Сте фа на то ли ко осо бе ним и зна чај ним, што је и до да на шњег да на 
бит на те ма ка ко кри ти ча ра, те о ре ти ча ра и на ро чи то исто ри ча ра књи жев но-
сти, та ко и мно гих ства ра ла ца?

Да би се ова ве ли ка ак ту ел ност мо гла од го нет ну ти, по треб на су ви ше-
стру ка ис тра жи ва ња ко ја би осве тли ла лик и де ло овог све тле ћег де спо та без 
ка нон ске кру не све ти те ља. Кон стан тин Фи ло зоф је онај ко ји је нај ви ше учи-
нио да се не са мо по твр ди та кав сред њо ве ков ни ви тез и пе сник, већ је, на 
не ки на чин, тво рац овог нео бич ног књи жев ног ли ка, де спо та и др жав ни ка 
по сле нај ве ћег сло ма срп ске др жа ве и срп ског на ро да.

Аутен тич ност ко ја кра си Жи ти је де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа Кон-
стан ти на Фи ло зо фа је сте јед на од нај ве ћих вред но сти пи сца и глав ног ју на-
ка, ако се има у ви ду пот пу на бли скост и при ја тељ ство из ме ђу ове дво ји це 
ко ја су обе ле жи ла пр ву по ло ви ну XV ве ка. Иако нај пре исто ри чар, ово де ло 
Кон стан тин ни је пи сао су во пар но, са чи ње ни ца ма ко је би основ ну есте ти ку 
јед ног књи жев ног де ла по кло пи ле, већ је исто рич ност и ве ро до стој на хро-
нич ност да ла са мом де лу, а и ли ку де спо та Сте фа на ди на ми ку и „кре та ње“. 
Ми лан Ка ша нин пи ше о том ши ро ком про гра му Кон стан ти но вог Жи ти ја, 
са мим тим о ши ри ни са мог де спо та Сте фа на, о на дах ну том зна њу из мно-
гих обла сти: исто ри је, по ли ти ке, еко но ми је, при вре де и по љо при вре де, ру-
дар ства, ет но ло ги је и ан тро по ло ги је, ра то ва ња и су ђе ња, као што зна ча јан 
до при нос оста вља и оно што је ду хов на лич ност де спо то ва – од је зи ка до 
пра вог пе сни штва. Чи ни се по не кад да све што је Сте фан по чи њао или за вр-
ша вао, ра дио је као из у зе тан умет ник – пе сник или сли кар, али са зна чај ним 
та лен том, са Бо жи јим да ром.

Та ди на ми ка вред но сти, као ни јан си ра ње пор тре та, не за вр ша ва се у 
то ку не ког под ви га де спо то вог, већ се до пу њу је но вом им пре сив но шћу из 
да на у дан, из по гла вља у по гла вље. То пли на то га ду хов ног „ра ста“ („вер ти-
кал ног уз ра ста ња“, ка ко би ре као Јо ван Ма јен дорф), из ви ре из сва ке ре чи 
Кон стан ти но ве. И, не би се мо гло ре ћи да је лик у Жи ти ју иде а ли зо ван, или 
да је то су бјек тив ни став ауто ра, као не ког ко је ти ме прав дао го сто прим-
ство на дво ру и у са мој др жа ви. Ту ма чи овог спи са че сто се сла жу да је он 
пи сац са цр но – бе лом стил ском ори јен та ци јом; Ср би су ису ви ше по зи тив-
ни (на ро чи то де спот), оста ли (Тур ци, нај пре) да ти са ма ло сна ге и људ ско-
сти. То се мо же узе ти по ло вич но, има ју ћи у ви ду оп ште при хва ћен ство рен 
став пре ма де спо ту у це лој та да шњој Ср би ји. 

По по врат ку са јед не од мно го број них ми си ја, Кон стан тин бе ле жи ова кав 
де спо тов при јем: „Кнез Сте фан опет оде у сво је ота ча ство и до ђе сво јој ку ћи 
ча шћу укра шен, не са мо од ово га (ца ра) не го и од сви ју ње го вих ве ли ка ша,  
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и кроз це лу др жа ву ње го ву и од сви ју на ро да ко је Исма иљ ћа ни ба ци ше под 
сво је но ге; (био је) ди ван и по ча ство ван љу ба вљу од сви ју њи хо вих, а сви хри-
шћа ни су из ду би не ср ца мо ли тве уза ши ља ли, што Го спод уз ви си рог иза бра-
ни ка сво га.“11

На зи ва ју ћи га „бла го че сти вим“ го спо да ром, Кон стан тин на го ве шта ва то-
пло и пле ме ни то об лич је Сте фа но вог ли ка, чи ја љу бав кра си хри шћан ску, тј. 
пра во слав ну при пад ност, као што је то пра во вер је и љу бав нај ја ча ње го ва вр-
ли на ко јом је „осва јао“ ка ко при ја те ље, та ко и не при ја те ље. Ода тле по ти че ње-
го ва пра вич ност, хра брост и ми ло ср ђе, ода тле по ти че ње гов све вре ме ни лик. 

Кон стан тин за вр ша ва Жи ти је упра во да ју ћи нај ви ше што чо ве ка по пут 
де спо та Сте фа на кра си: да је био не ки но ви Да вид, нај крот ки ји; го сто љу бив 
као во ђа (Аврам), по ле по ти дру ги (Јо сиф), „ме сто пше ни це зла то да ва ше“; 
рат ник у по бе до но сним бор ба ма по пут Сам со на, нај бо љи узор. Био је дру ги 
Јов, „бо гат у да ва њу, то че ћи сви ма без за ви сти“12; по знат ро ду по за го нет но-
сти сво јих очи ју, ко ја је слич на сун цу и сун ча ној све тло сти. Сте фан је гла ва 
све тло и за бра ни ма. Ње го ва смрт је опи са на као цвет ко ји ра но пре цве та и 
от пад не. Кон стан тин тра жи од Бе о гра да да опла ку је гу би так Сте фа на као 
сво ју по там не лост.

По твр да ове вред но сти и уза јам не љу ба ви је сте и ри да ње це лог срп ског 
ро да због пре ра не Сте фа но ве смр ти. 

А по твр да вред но сти са мог Жи ти ја је сте тра ја ње кроз ве ко ве, као и жи-
во ин те ре со ва ње за Кон стан ти на Фи ло зо фа, пи сца и на уч ни ка ко ји је као 
рет ко ко умео да слу ша и да по у чи.
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Se na MI HA I LO VIĆ MI LO ŠE VIĆ 

LI TE RARY CHA RAC TER OF THE dE SPOT STE FAN 
LA ZA RE vIĆ IN THE LI vES OF CON STAN TI NE  

PHI LO SOP HER

Sum mary

Li ves of the De spot Ste fan La za re vić of Con stan ti ne Phi lo sop her is, as the aut hor 
says, the first exam ple of se cu lar bi o graphy in the old Ser bian li te ra tu re. By aspi ring 
af ter the pre ci se ness of hi sto ri ans, and with styli stic tra di tion of me di e val bi o grap-
hers, Con stan ti ne’s work re pre sents a fi nal sta ge in the de ve lop ment of our old bi o-
grap hi es from ha gi o grap hi es to ward the hi story. The aut hor puts in the cen tral plan 
the per so na lity of de spot Ste fan with all its con trasts, wis dom and cha rity, pa tro na ge 
and en lig hten ment, and cru elty and firm ness in the strug gle we re emp ha si zed. 

The wri ter re vi ves his tel ling by the plenty of per so na li ti es and events, espe-
ci ally cho sen epi so des, and bac kgro und of hi sto ric events. Thus, his sen se for the 
de tail is be ing ex pres sed, and the fi gu re of de spot Ste fan, ideal ru ler, re ma ins the 
cha rac te ri stic li te rary cha rac ter of me di e val li te ra tu re.

Key words: de spot Ste fan La za re vić, Con stan ti ne Phi lo sop her, Li ves, por tra it, 
cha rac ter, li te rary pro ce e ding. 

Рад је пре дат 21. ма ја 2012. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


