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Ап стракт: Жи ти је Сте фа на Де чан ског Гри го ри ја Цам бла ка сво-
јом струк ту ром и са др жа јем пред ста вља за о крет ка мар ти ри ју у по гле ду 
жан ра све тов не би о гра фи је. Сте фа но ва фи гу ра му че ни ка по себ но се по-
ет ски раз ви ја бо га том ре то ри ком у дру гом ли те рар ном жан ру, Слу жби 
Сте фа ну Де чан ском. Рад ће, ба ве ћи се тек сто ло шком ана ли зом ових де ла, 
ис та ћи слич но сти и раз ли ке у из град њи ли ка, функ ци ју сти ла „пле те ни је 
сло вес“ и умет нич ки из раз ауто ра. По себ на па жња по све ти ће се од но-
су ин ди ви ду ал ног и оп штег у свр ху пре ци зни јег од ре ђе ња Цам бла ко вог 
књи жев ног ства ра ла штва у Ср би ји и ње го вог ме ста и зна ча ја у исто ри ји 
срп ске књи жев но сти.

Кључ не ре чи: Гри го ри је Цам блак, Сте фан Де чан ски, ро ман си ра на 
хри шћан ска би о гра фи ја, ре то ри ка, по е ти за ци ја.

Сред њо ве ков не срп ске књи жев не фор ме, сво јом те ма ти ком и сти лом, 
на сле ђе не су из ви зан тиј ске об ред не књи жев но сти. За раз ли ку од књи жев-
но сти дру гих сло вен ских на ро да, срп ска сред њо ве ков на књи жев ност по-
себ но је не го ва ла жа нр би о гра фи је. У на у ци1 се ис ти чу два ти па би о гра фи-
ја: пр ве се пи шу не по сред но по сле до га ђа ја, има ју циљ да про сла ве ју на ка 
(вла да ра или ар хи е пи ско па) и опи шу са вре ме ну исто ри ју, па се на зи ва ју 
вла дар ске или двор ске би о гра фи је, а оне ко је пи шу о до га ђа ји ма ко ји су 
дав но про шли, о ко ји ма је већ би ло пи са но је су мо на шке или ими та тив не 

* 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 ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
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ност Ср би је, Бе о град, 2007, 231.
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би о гра фи је. Циљ дру гих би о гра фи ја је сте ди дак тич ког ка рак те ра, ка кво 
је из ла га ње узор ног све ти тељ ског жи во та. Ова ква ти по ло ги ја са чи ње на је 
по сте пе ну за сту пље но сти исто ри је и ха ги о гра фи је у де ли ма, и мо же слу-
жи ти бо љој си сте ма ти за ци ји жан ра би о гра фи је у на шој сред њо ве ков ној 
књи жев но сти.

Жи ти је Сте фа на Де чан ског Гри го ри ја Цам бла ка пра ви је при мер ими-
та тив не би о гра фи је, су де ћи по по е ти за ци ји глав ног ју на ка. Сво јом нео-
бич ном лич но шћу, лу та лач ким ка рак те ром и иси ха стич ким усме ре њи ма, 
Цам блак је обо га тио књи жев ни жи вот у Ср би ји то га вре ме на, али је од и-
грао ва жну уло гу и у бу гар ској, ру ској и ру мун ској књи жев но сти. Жи ти-
је је ње го во нај о бим ни је и у естет ском сми слу нај у спе ли је де ло. Од свих 
на ших ста рих би о гра фи ја, оно је нај ви ше ха ги о граф ског ти па, са ма лим 
уде лом исто рич но сти и по ли тич ких тен ден ци ја. Не са мо због исто риј ске 
дис тан це (ше зде сет го ди на од ка но ни за ци је Де чан ског), већ, пре све га, 
због окол но сти у ко ји ма је на ста ло, али и лич них уве ре ња ауто ра, Жи ти је 
се раз ли ку је од де ла Цам бла ко вог прет ход ни ка, Да ни ло вог уче ни ка, код 
ко га је Сте фан при ка зан у пот пу но дру га чи јем све тлу. Пре ба цив ши сву 
кри ви цу на овог ју на ка, ано ним ни Да ни лов уче ник Де чан ског сли ка као 
гре шни ка ко ји је пра вед но и за слу же но стра дао због сво јих гре ха, јер се 
нај пре по бу нио про тив оца, а по том по ку шао да узур пи ра и Ду ша нов део 
те ри то ри је. Сте фа но ва по бу на про тив оца и ње го во осле пље ње опи са ни 
су у окви ру Ми лу ти но вог жи ти ја. 

Цам блак у свом де лу по ла зи упра во од ове епи зо де. Пот пу но су прот-
но те зи Да ни ло вог уче ни ка, Цам блак, сход но сво јим ми зо гин ским схва та-
њи ма ти пич ним за мо на ха иси ха сту тог вре ме на, сав те рет кри ви це сва љу је 
на Си мо ни ду, ко ја је не пра вед но оп ту жи ла Де чан ског за по бу ну про тив 
Ми лу ти на. Овај мо тив ма ће хе-пре љуб ни це по ка за ће се по вољ ним за уоб-
ли ча ва ње и мо ти ва ци ју драм ских де ла књи жев но сти XX ве ка, ка ква је дра-
ма Кра ље ва је сен Ми лу ти на Бо ји ћа.2 У Цам бла ко вом де лу, Си мо ни да је 
опи са на на на чин ти пи чан сред њо ве ков ним пи сци ма. У ка рак те ри за ци ји 
се пи сац слу жи би блиј ском на ра то ло ги јом и Си мо ни ду упо ре ђу је са Иса-
ком по до бром по ко ра ва њу и по слу шно сти, али уз ко мен тар у ко ме је она 
не по сред но до ве де на у ве зу са Евом: „О мо је су зе, што жен ска пре ва ра 
са вла да пра ро ди те ље ву у ра ју ве ли ку му дрост!“3 Ка ко је Ми лу тин већ био 
по што ван као ка но ни зо ван вла дар, Цам блак не уру ша ва ње гов углед и бра-
ни га из об ли ча ва ју ћи „жен ску са гла сност са ђа во лом“, али ипак под ле же 
ма лом уко ру, што је по слу шао њу.

2 Је ле на Па нић, „Мо тив ма ће хе-пре љуб ни це у Жи ти ју Сте фа на Де чан ског Гри го ри ја 
Цам бла ка и Кра ље вој је се ни Ми лу ти на Бо ји ћа“, Phi lo lo gia, бр. 4, 2006, 85-93.

3 Гри го ри је Цам блак, Књи жев ни рад у Ср би ји, Про све та, Срп ска књи жев на за дру га, Бе-
о град, 1989, 50.
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При ме ћу је се да не ма „ис кли зну ћа“ са оп шир ним ре ми ни сцен ци ја ма 
из Би бли је, већ се при по ве дач сво јим ко мен та ри ма не пре ста но вра ћа на 
са му на ра ци ју. Та ко се и ов де, где се Сте фан мо ли Бо гу да уми ло сти ви 
оца и по ми њу ста ро за вет не и исто риј ске лич но сти ко је су та ко ђе под ле гле 
жен ском лу кав ству (Со ло мон и Кон стан тин Ве ли ки), пре ки да на бра ја ње 
и вра ћа „реч на по вест“. 

Пр ви ана хро ни зам ко ји се у де лу ја вља је сте пре ме шта ње Сте фа но вог 
осле пље ња у Ов че по ље, уме сто у Ско пље. Узрок то га ту ма чи ви де у по сто-
ја њу хра ма и раз ви је ног кул та све тог Ни ко ле у овом ме сту, а ко је је нео п-
ход но због уло ге ко ја је све ти те љу до де ље на у Жи ти ју. На и ме, св. Ни ко ла 
се ју на ку ја вља три пу та: пр во ноћ на кон осле пље ња, за тим ка да му вра ћа 
вид и по тре ћи пут да му на ја ви смрт. У пр вом ја вља њу у сну, све ти тељ у 
ру ци др жи очи Де чан ског. Овај мо ме нат је „оки дач“ за ка сни је Сте фа но во 
др жа ње; ју нак не оча ја ва прог нан у Ца ри град Ан дро ни ку Па ле о ло гу, већ 
тр пи, ме та ни ше и за хва љу је Бо гу на сва ком усу ду. У ма на сти ру је нај рев но-
сни ји на слу жби, сво јом ми ло шћу је за слу же но оба сут ца ре вом љу ба вљу и 
по ка зу је се као од лу чу ју ћи са вет ник у раз ре ше њу про бле ма са акин ди нат-
ском је ре си. Сте фа нов ути цај у ре ша ва њу вер ских су ко ба у Ви зан ти ји још 
је дан је од ана хро ни за ма у Жи ти ју. Цам блак ју на ку до де љу је ве ли ку уло гу: 
„И та ко је Бог са ве том сво га угод ни ка [цар] очи стио зе мљу на ро да сво га, 
а цр ква је до би ла ве ли ко и не по ко ле би во уми ре ње, и сви грч ки скип три.“4 
Су коб из ме ђу Вар ла а ма и Гри го ри ја Па ла ме ко ји се де ша вао мно го по сле 
Сте фа но ве смр ти раз ре шен је по бе дом иси ха ста па ла ми ста. Ту ма чи се сла-
жу да је овај мо ме нат укљу чен у Жи ти је с ци љем да се што ин тен зив ни је 
осли ка „бо го дух но ве ни“ Сте фан, стра да лац, „нај и зван ред ни ји од дру го ва и 
бра ће“, а Цам блак ис так не ис прав ност сво јих иси ха стич ких те жњи. Мо жда 
се ком плет на ка рак те ри за ци ја ју на ка мо же обе ле жи ти јед ном ре че ни цом 
ви зан тиј ског ца ра: „Ве ли ки муж је ве лик у ра зу му, а на ро чи то мно го ви де-
ћим очи ма, иако су му те ле сне за тво ре не.“5 

Ан ти те за, па ра докс, сим бол, асо нан ца и али те ра ци ја са мо су не ка од 
је зич ко-стил ских сред ста ва ко ји ма при по ве дач обо га ћу је на ра ци ју и чи ни 
га, за јед но са Те о до си јем, а по ре чи ма Дам ња на Пе тро ви ћа, нај бо љим ар ти-
стом у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти. Ан ти те за мно го ви де ће ду хов-
не очи – за тво ре не те ле сне очи по на вља ће се не ко ли ко пу та у Жи ти ју, али 
и Слу жби. 

За иси ха сту ка кав је Гри го ри је Цам блак, све тлост пред ста вља основ-
ни мо тив. Ка ко су очи као огле да ло ду ше и сим бол све тло сти ов де ли ше не 
те сво је функ ци је, Цам блак за ме њу је сим бол очи ју сим бо лом ли ца, ко је 

4 Гри го ри је Цам блак, нав. де ло, 56.
5 Исто. 
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код Де чан ског иси ја ва бла го дет. Ема на ци ја све тло сти као по твр да све то
сти до ла зи са Сте фа но вог ли ца ко је у Бо га гле да „ми сле ним очи ма“. Због 
до брог хри шћан ског вла да ња и не по ко ле би ве ве ре вид ће му би ти вра ћен 
по сле пет го ди на, на дан пра зно ва ња све тог Ни ко ле, ка да се по дру ги пут 
овај све ти тељ ја вља ју на ку. Сте фан то не от кри ва до да на ка да се по но-
во вра ћа на пре сто, већ се по вла чи у ти ши ну и „пре му дро уми шље ње“. 
На во ђе њем осо би не ти пич не за иси ха сте, у пот пу но сти је из ра жен ауто-
ров су бјек ти ви зам у сли ка њу глав ног ју на ка. Сво ја стре мље ња и на зо ре 
Цам блак ће по сред но или не по сред но укљу чи ва ти у при чу, чи ме ће да ти 
соп стве ни пе чат жан ру ка кво је вла дар ско жи ти је, на ро чи то ис ти ца њем и 
из јед на ча ва њем фи гу ре Сте фа на као му че ни ка, и за о кре том од жан ра ви-
те шког ро ма на (ко ме је те жио раз вој срп ске сред њо ве ков не би о гра фи је) 
ка жан ру мар ти ри ја. 

Од епи зо де са вра ћа њем ви да па све до кра ја, при ме ћу ју се на гла ше не 
ди дак тич ке на ме ре и че шћа упо тре ба па ра ле ла са лич но сти ма из Би бли је. 
„Но ви То вит“ ве ћи је по му че ни штву од Јо ва, јер из др жа ва сва стра да ња, 
а при нај ве ћој ту зи, ка да му уми ре нај мла ђи син, по ка зу је се као тр пе љив и 
љу ба зан. Сво јом љу ба вљу, бла го шћу и ра зу мом по сра мио је оца ко ји од ње га 
тра жи опро штај, и са ко јим се ми ри дир љи вим ре чи ма: „Оче, за по ве ђе но ти 
из вр шио си, јер ни је пре по доб но ни пра вед но да ко не по слу ша ка да Бог за-
по ве ди, по што ти ни си узрок ни мо ме ро ђе њу на свет, ка да он не би дао. За-
то смо, оче, – ре че – обо ји ца ду жни да бла го да ри мо оно ме ко ји је те бе хтео 
да спа се слу же њем цар ства, а ме не да удо сто ји ми ло сти гу бит ком ви да.“6 

Ми лу ти но ву смрт Цам блак сме шта у Бањ ску, иако је по Да ни ло вом 
збор ни ку краљ умро у свом дво ру у Не ро ди мљу, на Ко со ву, а убр зо ње го ве 
мо шти пре не те у Бу гар ску. Аутор то чи ни с те жњом да се до дат но сим бо ли-
зу је и са кра ли зу је све то ме сто ка кав је ма на стир Бањ ска, ко ја је Ми лу ти но ва 
за ду жби на. По сле оче ве смр ти, Де чан ски се вра ћа на пре сто, ски да по вез 
са очи ју (из њих са да иси ја ва по себ на све тлост) и до би ја по др шку вел мо жа, 
чи нов ни ка и вој ске.

Пре су ко ба са Кон стан ти ном, бра том по оцу ко ји са вој ском хо ће да му 
от ме пре сто, кру ни ше се у цр кви да би по твр дио уло гу вла да ра-кра ља као 
Бож јег иза сла ни ка на зе мљи. По ку ша ва да пи смом уми ло сти ви бра та: „Не 
бој се, јер ја сам Бо жи ји. Ви са ве ћа сте о ме ни зло, а Бог са ве ћа о ме ни до-
бро.“7 Ни је Ка ин бра то у би ца, већ Јо си фов друг бра то љу бац. Кон стан тин се 
оглу шу је о до бру во љу и су ко бља ва се са Сте фа ном. Нео п ход но је на гла си ти 
да је чин бор бе об у хва ћен са мо јед ном ре че ни цом: „И ка да су се су да ри ле 
обе стра не, би по бе ђен онај ко ји је по шао да чи ни не прав ду.“8

6 Гри го ри је Цам блак, нав. де ло, 62.
7 Исто, 63. 
8 Исто.
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Ка ко се не би на ру ши ла фи гу ра Сте фа на-му че ни ка ко ју Цам блак гра ди 
од са мог по чет ка Жи ти ја, за раз ли ку од опи са бор би у оста лим вла дар ским 
жи ти ји ма на ше сред њо ве ков не књи жев но сти, ов де је су коб при ка зан у јед-
ној је ди ној ре че ни ци, а исто риј ски Сте фан-рат ник пот пу но сме штен у дру ги 
план, чак по ти снут. То је би ла до бра при пре ма за да ље опи си ва ње под ви га 
ју на ка, ко је је пу но ви со ко пар не ре то ри ке, по е ти за ци је и по на вља ња, не би 
ли што на гла ше ни ја би ла ис кљу чи во ду хов на стра на лич но сти овог вла да ра, 
за ко ју се аутор опре де лио у гра ђе њу ли ка.

На су прот ши ре њу цар ства ко је је опи са но као „бо го у год но упра вља ње“, 
Де чан ски се по вла чи у „смер но му дро ва ње“, чи ме се по ка зао са вр ше ни јим 
од Со ло мо на, Ро во а ма, Аха ва и Ози је. Ср би ја под ње го вом вла шћу опи са на 
је као иде ал но ме сто, lo cus amo e nus, у ко јој вла дар си ја као сун це сво јом до-
бро на мер но шћу. 

Опи си ва ње при ро де око ма на сти ра Де ча ни, Сте фа но ве бу ду ће за ду-
жби не је, по ре чи ма Јо ва на Де ре ти ћа, нај по е тич ни је ме сто у на шој ста рој 
књи жев но сти.9 Због ове епи зо де Цам блак се сма тра нај ве ћим ар ти стом у 
срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти, за јед но са Те о до си јем, „пе сни ком 
све тло сти“. При по ве дач ис ти че са мо стал но Сте фа но во опре де ље ње за иде-
ал ни хво стан ски пре део, чи ме се по твр ђу је чу до Све тог Ни ко ле – вра ћа ње 
ви да, а са мим тим је и по ку шај оправ да ња за упра вља ње др жа вом (по ви зан-
тиј ској вла дар ској прак си, сле пи вла дар ни је мо гао да оста не на пре сто лу). 
То „кра сно“ ме сто ле жи на нај ви шим ме сти ма, опа са но је „мно го гра на тим 
и мно го плод ним“ др ве ћем, а ода свуд те ку нај сла ђе во де. На ро чи то је за ни-
мљи во ле ко ви то свој ство ко је при по ве дач до де љу је во ди: „Ту из ви ру ве ли ки 
из во ри и на па ја га би стра ре ка, чи ја во да пре уку са да је ве ли ко ру ме ни ло ли-
цу, а по сле уку са до бро рас по ло же ње те лу, та ко да се ни ко не мо же на си ти ти 
на сла де и во де.“10 Ту Де чан ски по ди же град с ви со ким ку ла ма и ће ли ја ма за 
мо на хе, у сре ди ни се на ла зи ве ле леп ни храм са сту бо ви ма, а спо ља је са ста-
вљен од цр ве ног и бе лог мра мо ра, са вр ше но из ва ја ног ка ме на. По Де ре ти ћу, 
ова кви опи си при ро де и ма на сти ра „пред ста вља ју оте ло тво ре ње исте оне 
све тло сти у ко јој Цам блак на ла зи нај ви ши из раз све то сти свог ју на ка и ан ти-
те зу све ту на си ља у ко јем он жи ви и од ко је га стра да“11. Не тре ба за бо ра ви ти 
да је сва де ла ко ја је на пи сао у Ср би ји Цам блак ства рао са по зи ци је игу ма на 
у ма на сти ру Де ча ни, те су ове из ван ред не ре че ни це све до чан ство ути ска о 
ме сту у ко ме бо ра ви, али и о зе мљи ко ја му је пру жи ла уто чи ште. 

Да је Ср би ју осе ћао сво јом до мо ви ном, по твр ђу је се и у епи зо ди бит-
ке на Вел бу жду, где се Сте фан су ко бља ва са бу гар ским ца рем Ми хај лом. 

9 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град, 2004, 184-185.
10 Гри го ри је Цам блак, нав. де ло, 66.
11 Ј. Де ре тић, нав. де ло, 184.
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Пи сац се пот пу но опре де лио за срп ску стра ну, окри вив ши бу гар ског вла-
да ра за рат. Као и на мно гим ме сти ма, и ов де је бит ка и су ро ва смрт про-
тив ни ка про ту ма че на Бож јом во љом и по мо ћи ко ју је „по бе ди тељ“ Сте фан 
усрд ном мо ли твом из не дрио. 

На ста вља ју ћи тра ди ци ју сред њо ве ков них пи са ца ка да је реч о на ја ви 
смр ти пра вед ни ка и ње го вом уми ра њу, Цам блак по тре ћи пут уво ди лик 
Све тог Ни ко ле Мир ли киј ског ко ји ју на ку са оп шта ва да се при пре ми за ско-
ро уми ра ње. Вест о ско ром пре се ље њу у цар ство веч ног жи во та при мље на 
је са ра до шћу иси ха ста, без стра ха. Оту да је и стра да ње и по гу бље ње ко је је 
сти гло од нај ро ђе ни јег, од си на Ду ша на, до че ка но са тр пље њем и без по бу-
не. Онај ко ји је му че нич ки жи вео, му че нич ки је и умро, уда вљен у Зве ча ну, 
чи ме аутор по тен ци ра све ти тељ ску при ро ду Де чан ског.

У на у ци се ду го рас пра вља ло о раз ло зи ма по сто ја ња пот пу но су прот-
ста вље них жи ти ја. До шло се до за кључ ка да су оба од јек вре ме на у ко ме су 
на ста ла: Жи ти је Да ни ло вог уче ни ка пи са но је за вре ме вла да ви не Ца ра Ду-
ша на, а дру го се дам де сет го ди на по сле, на кон ка но ни за ци је Сте фа на Де чан-
ског. Сма тра ло се да ни је би ло мо гу ће оста ви ти на ро ду сли ку све ца ко ји ра-
за ра др жа ву су прот ста вља ју ћи се оцу и си ну, сли ку гре шног чо ве ка и ло шег 
узо ра. Јел ка Ре ђеп на во ди да су но ве дру штве не и исто риј ске при ли ке ко је 
на ста ју у зе мљи по сле Ду ша но вог про гла ше ња за ца ра и по ста вља ње па три-
јар ха до ве ле до од лу че ња срп ске цр кве од грч ке и ана те ме, што се Ду ша ну 
узи ма ло за ве ли ки грех и до при не ло не га тив ном ста ву срп ске цр кве пре ма 
ње му. Оту да он ни је про гла шен за све ца, а вре ме ном ће се у исто ри о гра фи ји 
тај грех по ми ња ти као раз лог про па сти срп ског цар ства.12 

За Цам бла ка је краљ Сте фан жр тва мр жње, без у мља и по хле пе, зло-
срећ ник ко ји је цео жи вот не ду жан па тио. „Ва и сти ну Сте фан по ка за де ла 
до стој на ве ре, а ве ру укра си де ли ма, а де ла ве ром за пе ча ти, а та де ла су ово: 
ве ра, на да, љу бав, не зло би је, про сто та, ми ло сти ња, кре пост, ду го тр пље ње, 
пра во су ђе, бри га за си ро те и удо ви це, под виг за по бо жност и што је нај ви-
ше: смер ност. Јер ову при ло жив ши оста лим до брим де ли ма као не ка кри ла, 
до сти же вре ме на над свет ска, на ста њу ју ћи се као ве ли ко му че ник са му че ни-
ци ма.“13 На овај на чин ком пле ти ра на је сли ка жи вог Сте фа на, вла да ра ко ји 
је у Цам бла ко вом Жи ти ју при ка зан ис кљу чи во у све тлу пра во вер но сти и 
ми ло ср ђа, без ве ли ког освр та ња на ствар не исто риј ске чи ње ни це и де ша ва-
ња, чи ме се отво рио про стор за пра ву на ме ну пи са ња де ла. 

По ка зав ши се као ис ку сан пи сац и по зна ва лац фор ме жи ти ја, он по сле 
при че о смр ти го во ри о чу ди ма све ти те ља на кон упо ко је ња, где се у нај-
ве ћој ме ри огле да ди дак тич ка и мо рал на вред ност и функ ци ја овог жан ра. 

12 Јел ка Ре ђеп, „О гре ху и ка зни бо жи јој као жан ров ским осо бе но сти ма“, Збор ник Ма ти-
це срп ске за књи жев ност и је зик, вол. 50, бр. 1-2, 2002, 50-51. 

13 Гри го ри је Цам блак, нав. де ло, 74. 
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Ње го во не тру ле жно, све ти тељ ско те ло ис це љу је убо ге бо ле сне и за шти та је 
ма на сти ра и са бра ће од зло чи на ца. 

Де ре тић, по ред ре ли ги о зне и мо рал не, ис ти че и со ци јал ну под ло гу Цам-
бла ко ве кри ти ке зла у све ту: „Он пр ви уво ди у књи жев ност ли ко ве гра бљи ве 
вла сте ле, сли ка вој не на ме сни ке ко ји не ми ло срд но тла че под вла шће не, (…), 
оштро из об ли ча ва зло чи не вла да ра.“14 Два чу да Сте фа на Де чан ског опи са-
на су го то во на ту ра ли стич ки, де таљ но и жи во: ти чу се дво ји це узур па то ра 
ма на сти ра и зло ста вља ча мо на ха, Иво ја и Јун ца. И је дан и дру ги су во љом 
све ти те ља су ро во ка жње ни – пр во ме за би ја „два ве ли ка гво жђа“ у гр ло, од 
че га је убр зо у му ка ма умро, а дру го ме те ло тру ли се дам не де ља и ра не се 
отва ра ју упра во на ме сти ма где га је у сну уда рио Сте фан. Цам блак опо ми-
ње оне ко ји се бо ре са Бо гом и же ле да угра бе цр кве не ства ри да то не чи не.

На кра ју се, још јед ним стал ним ме стом – по зи вом на про сла вља ње све-
ти те ља, ње го ве „све о све ће не успо ме не“ и по што ва ње вр ли не, по твр ђу је 
жан ров ска осо бе ност жи ти ја, а пи сац ста вља у дру ги план и успе шност де ла 
оправ да ва Бож јом во љом.

Због сво је ком по зи ци је и сти ла Жи ти је Сте фа на Де чан ског до би ло је 
по се бан зна чај у исто ри ји ста ре срп ске књи жев но сти, док је дру га чи ја ствар 
са Слу жбом Сте фа ну Де чан ском, де лом пи са ним са прак тич ном на ме ном, 
усло вље но фор мом и у окви ри ма стан дард не ви зан тиј ске хим но гра фи је. 
Она (Слу жба) спа да у оп шир не слу жбе са тек стом за ма лу и ве ли ку ве чер-
њу, са си нак сар ским (про ло шким) жи ти јем. Овај спе ци фи чан бо го слу жбе-
ни текст ис та као је у пр ви план Сте фа нов бо го у год ни жи вот и за слу ге за 
хри шћан ство, из о ста вио чи та ве епи зо де из жи во та или ис та као не ке ко јих у 
Жи ти ју не ма, а чи ме је пи сац же лео да по твр ди пра во вер ност ју на ка. Ка да је 
о про ло шком жи ти ју реч, за ка зну осле пље њем Сте фа на Де чан ског ни ко ни-
је био оп ту жен, већ се са мо кон ста ту је да је био окле ве тан да си лом хо ће да 
от ме цар ство. Та ко ђе, пи сац је Сте фа ну до де лио исту уло гу у за бра ни акин-
ди нат ске је ре си, ни ти Ми лу ти на на па да за вар вар ски по сту пак пре ма си ну.15

Слу жба Сте фа ну Де чан ском је пре све га за ни мљи ва због по е тич но сти, је-
зи ка и сти ла. Цам блак се слу жи ле о нин ским ри ма ма, асо нан цом, али те ра ци-
јом, дво стру ким епи те ти ма и по на вља њи ма, и по то ме ово де ло спа да, као по-
ет ско оства ре ње, у нај леп ше тек сто ве у свом жан ру. Без об зи ра на уче ста лост 
фра зи ра ња, сâмо на бра ја ње нај че шће ко ри шће них син таг ми упо тре бље них за 
опи си ва ње Сте фа на го во ри о бо гат ству је зи ка и ар ти зму. Де чан ски је: „од го-
ни тељ не ча шћа“, „не по ко ле бљив стуб свом ота ча ству“, „Хри стов уче ник не ла-
жни“; „бо го са зна ња кра со та, сми ре но у мља ви со та“, „гор до сти низ ло жи тељ“, 
„Јо сиф дру ги у на па сти ма, Да вид дру ги у кро то сти ма, Со ло мон у пре му дро сти,  

14 Ј. Де ре тић, нав. де ло, 183.
15 Дам њан Пе тро вић, у: Књи жев ни рад у Ср би ји, 32-36. 
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Или ја у рев но сти“, „нај по у зда ни ји чу вар Хри сто вих за по ве сти“, „зве зда не за ла-
зна и мно го све тла“, „Сте фан ве ли ко и ме ни ти“, „све то га ко ре на још све ти ја гра-
на“, „ру жа бла го во на“, „све тло злат на грив на цр кве“, „не ве шта стве на све тлост“…

Жан ров ска усло вље ност у ка рак те ри за ци ји ли ка јед но је од ва жних обе-
леж ја сред њо ве ков не књи жев но сти, и по сма тра се ка ко из син хро ниј ске, 
та ко и ди ја хро ниј ске пер спек ти ве. Уло га сред њо ве ков них књи жев них де ла 
у мо мен ту на ста ја ња ве зи ва ла се за мо рал ну, ре ли ги о зну, до не кле и исто риј-
ску функ ци ју, а у по то њим ак ту е ли за ци ја ма би ла по вод за ис тра жи ва ња је зи-
ка, умет нич ког из ра за, ства ра лач ке (пи шче ве) има ги на ци је и исто риј ску, тј. 
чи ње нич ну ве ро до стој ност.

Су прот ста вља ју ћи се ми шље њу Љи ха чо ва у ту ма че њу Ска за ниа о рас-
про стран не ии хри сть ян ства на Ру си и По хва ле кне зу Вла ди ми ру, Рад ми ла 
Ма рин ко вић пред ла же ди фе рен ци ја ци ју у по ет ском ту ма че њу ли ка на осно-
ву на чи на из ла га ња де ла. Код де ла ко ја су на ме ње на усме ном са оп шта ва њу, 
као што је слу чај са Сло вом, „при ме њу је се бо га та ре то ри ка ко ја лик раз ви ја 
по ет ски, али ње го ву су шти ну не ме ња. Кад се на ме њу је по је ди нач ном чи-
та њу, као Ска за ни је, на ра ци ја се раз ви ја да би се на ве ле све рас по ло жи ве 
чи ње ни це, те се ства ра ши ро ка исто риј ска сли ка са по е ти зо ва ним ли ком у 
сто же ру, он се обо га ћу је чи ње нич ки, али не гу би сво је основ но од ре ђе ње.“16 
По е ти за ци ја је по чи ња ла од ре ђи ва њем оп штег ти па ко ме при па да лик, па ра-
ле лом са би блиј ском или исто риј ском лич но шћу. 

Уко ли ко се раз мо три ова по де ла у од но су на Цам бла ко ве спи се о Сте-
фа ну Де чан ском, до би ће се ста бил на кон струк ци ја са про та го ни стом – му-
че ни ком, вла да ром без пре тен зи ја на ово зе маљ ске ства ри, све ти те љем без 
све ште нич ке одо ре, али са вр ше ни јег од мно го број них би блиј ских лич но сти. 

Број ни ана хро ни зми у де ли ма о ко ји ма је реч при мер су по и гра ва ња са 
исто риј ским чи ње ни ца ма у свр ху по тен ци ра них осо би на ли ка, а раз ви је на 
ре то ри ка и ускла ђе ност ком по зи ци је на чин ње го ве по е ти за ци је. Оту да се, 
по ред свих раз ли ка, мо же го во ри ти о си ме три ји сли ка ња глав ног ју на ка, чи-
ји је лик обо га ћен раз ли чи тим ва ри јан та ма тог из ла га ња.

Сте фан Де чан ски Гри го ри ја Цам бла ка по то ме је нај по е ти зо ва ни ји лик 
у ста рој срп ској књи жев но сти, чи ме је не за о би ла зна ве ли ка и зна чај на пи-
шче ва уло га у до пу ни мо за и ка све то род не ло зе.
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Se na MI HA I LO VIĆ MI LO ŠE VIĆ 

STE FAN dE CAN SKI IN CAm bLAK’S LI VES  
ANd SER VI CE

Sum mary 

Writings on Stefan Decanski by Grigorije Camblak, as per the author’s view, 
were assessed as the most poetic oeuvres of the Serbian medieval literature. By its 
poetic images, numerous rhetorical parts and wealth either at semantic or at mor-
phological level, Lives and Service to Stefan Decanski confirmed the artist Camblak 
as the glorifier of light and the writer of subtle sound. His Stefan Decanski, contrary 
to the tradition, from sinner and usurper became the biggest martyr among saints, 
isihast and miracle worker. He was presented as triple martyr: he is suffering from 
his father, king of Milutin, Brother Konstantin, and son Dusan. The qualification 
like this conditioned a turning point at genre’s level from biography to martyrium, 
where the topos of sin and God’s punishment has great importance. Each act or 
deed of Stefan Decanski is measured in the relationship toward the other, and his 
conspicuous figure of the victim became a cause for dramatization of some oeuvres 
of the contemporary Serbian literature. 

Key words: Grigorije Camblak, Stefan Decanski, fictionalized Christian biogra-
phy, rhetoric, and poetization.
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