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СВЕСТИУСРБА
Сажетак:У пе ри о ду ства ра ња пр ве срп ске кра ље ви не, уло га Сте
фа на Не ма ње као ве ли ког жу па на, огле да ла се у ба лан си ра њу из
ме ђу две ве ли ке си ле, од но сно Ис то ка и За па да где је Ср би ја по
ку ша ва ла да раз ви је и за др жи на ци о нал ни иден ти тет. Са чу ва на 
ха ги о граф ска де ла, иа ко схе ма ти зо ва на и пи са на у свр ху ве ли ча ња 
Не ма ње и ње го вих по то ма ка, ипак из ра жа ва ју је дан исто риј ски и 
кул ту ро ло шки кон текст ра не Ср би је, на ро чи то од тре нут ка ка
да по ста је кра ље ви на. У нај ра ни јим са чу ва ним де ли ма ве за ним за 
жи вот и култ Сте фа на Не ма ње, нај ја сни је се мо же са гле да ти 
уло га очу ва ња срп ског иден ти те та и тра ди ци је. Основ на обе леж
ја срп ске кул ту ре, из ме ђу оста лог, би ла су ве за на за је зик и сли ку.

Кључнеречи: Сте фан Не ма ња, Ср би ја, је зик, сли ка.

Увод1

Првасрпскадржава–краљевина2,настајеупериодукадасе
увеликобореИсточнаиЗападнацрквазапревласт.Балан
сирајућиизмеђуоведвевеликесиле,Србија јепокушава

1 Текст јенаписанповодомобележавања900годинаодрођењавеликог
жупанаСтефанаНемање–СветогСимеонаМироточивогиповодом815
годинаодподизањаманастираХиландарасрпскецарскелавре,чијије
ктитор,заједносаСветимСавом,СветиСимеонМироточиви.Текстје
достављенпосредствомизвршногуредника,напозивиздавача,Завода
запроучавањекултурногразвитка,.

2 Деретићнаводидасусрпскилетописципозногсредњегвекарачунали
словенскуисторијуодЋирилаиМетодијаасрпскуодСтефанаНема
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ладаостварисвојутериторијалнуицрквенусамосталност.
Кадасе1054.годинеодвајајуримскаикатоличкахришћан
скацрква,што јесвакакобиодогађајкакоћесеикасније
показати,одсветскогзначаја,српскеземљесувећбилепо
дељененајурисдикцијукатоличкеиправославнеархиепи
скопије.3Мисионарскаделатносткатоличкеалиподједнако
иправославнецрквејеслабиламеђуСрбима,алисууједно
јачалимоћиутицајцариградскогпатријархаиримскогпа
пе.4Међутим,токомнареднихдеценија јачаћеутицајпра
вославневероисповестикаоивизантијскиутицајивазални
односСрбијепремањој.СтефанНемања,последњиунизу
рашкихвеликихжупанаиродоначелникдинастијевладара
Немањића5 уживаћеподршкуВизантијеалићењеговако
лебљиваполитикаизмеђуИстокаиЗапада,каоиборбаза
самосталностиослобађањеизвазалногодносапремаВи
зантији,бити једнаодглавниходредницањеговевладави
не.6Ипак,онјеутропутстварањукраљевинеСрбије(1217)
иаутокефалнецркве(1219)штоћезахтеватииједнуспеци
фичнуиконографијукакоужитијскомвиђењу,писаниход
странењеговихсинова,такоиуцрквенојвизуелнојиконо
графији.Такосеиукњижевностииууметностиобразује
специфичнаидеологијаНемањића.

Ве ли ки жу пан  Сте фан Не ма ња

У11.и12.векутитуласрпскихвладарагласила јевелики
жупан(велиижоупань)ибилајепревођенагрчкимтерми
нима άρχιζουπάνος, μεγαζουπάνος, μεγάλος ζουπάνος, као и
латинскимme ga i u pa nus, mag nus iu pa nus.Порекло водиод
титулежупана,познатеод8.векаиупотребљаваненаширо
комсловенскомпростору.Жупан(жо у пань,грчкиζουπάνος,
латинскиio pan, su pan nus, iup pa nus)јебионазивзанајста
рије представнике власти код Срба. Шаркић7 наводи, на
основуНемањинеповељеХиландарудасетитулавеликог

њеиСветогСаве.Деретић,Ј.(2011)Кул тур на исто ри ја Ср ба,Београд:
EvroGi un ti,стр.69.

3 ПоделајеизвршенавећприликомоснивањаОхридскеархиепископије
1018.годинекадајезападнаграницањененадлежностипредстављала
уствариграницуизмеђукатоличкеиправославнецркве.Благојевић,М.
(1989)Ср би ја у до ба Не ма њи ћа: од кне же ви не до цар ства 11681371,
Београд:ТРЗВа јатИРОБе о град,стр.2223.

4 Исто,стр.23.
5 Деретић,Ј.нав.дело,стр.70.
6 ВизантијскавојнапосадасеналазилаусрцуРашкесведо1127.године

авизантијскицарјепостављаоисмењиваовеликежупане.Деретић,Ј.
нав.дело,стр.61.

7 Шаркић,С.(2012)ВладарскетитулеусредњовековнојСрбији,у:Збор
ник ра до ва прав ног фа кул те та,вол.46,бр.2,НовиСад,стр.25.
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жупанаповезујесаНемањинимпрародитељимаисрпском
земљом.Као што је Бог по ста вио Гр ке за ца ре ве, а Угре за 
кра ље ве, та ко је ње го ве прет ке по ста вио за ве ли ке жу па
не.Такође,ауторкаопотврдунаводиипоследњилистХи
лан дар ске пове ље(1198)накомесеналазипечатсагрчким
текстомчијипреводгласи:Пе чат ве ли ког жу па на Сте фа на 
Не ма ње.8

СтефанНемања,најмлађисинжупанаЗавиде,биојевелики
државникалиизачетникбудућесветороднелозеНемањића.
РођенјеуРибници(данашњојПодгорици),око1113.годи
не,гдејекрштенпокатоличкомцрквеномобредусобзиром
на то да тада није било у месту православних свештени
ка.Благојевић9наводидајеповраткомЗавидинепородице
у Рас, Немања крштен поново по православном обреду у
ЦрквисветогПетраиПавла,иакосеуглавномсматрадаје
тозаправобиланекаврстаобредамиропомазања.

ИакојеСтефанНемања,ускладусасредњовековномкњи
жевношћу,представљанкаовеликидржавникисветитељ,у
делимавизантијскихкњижевникатогдобаонјеразнолико
описиван.Тако,уописималичностиСтефанаНемање,који
јесвакакозадаваовеликемукеВизантији,НикитаХонијат
наводидајеСтефанНемањабионео бич но др зак и зао чо век 
ко ји је ме ша ње у ту ђе по сло ве сма трао му дро шћу.Поводом
Немањиног пораза од стране византијске војске, односно
цараМанојла,НикитаХонијатјезаписао:„Кадјевидеода
гацаргони,показаосенабојномпољу,ализакратко,аонда
сесакриоупећинунапланиниикамењемзатрпаоулаз.На
крајујењеговпоносскршенионсеничицепростропред
Манојловимногама.Лежећитакоопружен,великиувели
чини,молиоједаганеударенавеликемуке;стрепеојеод
помислидавишенећеостативладарСрбаидаћесеполи
тичкамоћдатионимакојисуспособнијидавладају,онима
којејеонзбациодабисамвладао”10.

Наконовогпораза,Немањајевраћеннасвојранијиположај
великогжупанауРашкој11,алијепретога,1172,мораосаца
ремдаодеуЦариградиучествујеуњеговомтријумфалном
уласкууградкао по ра же ни вар ва рин ко га је на род вре ђао и 
под сме вао му се.Оболенски,међутимнаводииједнодруго
тумачењеликаСтефанаНемањекоје јеосталосачуваноу

8 Исто,стр.27.
9 Благојевић,М.нав.дело,стр.39.
10Оболенски,Д.(1991) Шест ви зан тиј ских пор тре та.Београд:Просве

та,стр.121.
11НемањајеостаоверанподаникцаревсведоМанојловесмрти1180.го

дине,кадапредстаједапризнајевизантијскувласт.Исто,стр.123.
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беседисолунскогмитрополитаЕвстатијаупућеној1174.ца
руМанојлу,којијесдивљењемговориооНемањиномстасу
идржањуиописаокакојесрпскивладарсизвеснимзадо
вољствомразгледао,уцарскомдворууВлахерни,сликена
којимасубилеприказанеразнеетапењеговепобунеигдеје
исподњеговогликаписалоњеговоиме.12

Сте фан Не ма ња: ра на срп ска  
књи жев ност и за ду жби не

Први текстовиНемањића јављају се у вези са подизањем
манастира Хиландара. Најстарији сачувани Хи лан дар ски 
ти пик јепреписиз13. века.Сматраседасамтипикније
преводиосагрчкогјезикасамоСветиСава,већсуганајве
роватнијесастављаланајмањедвалица.Каораниспоменик
писан на српскословенском језику он садржи најважније
општесрпскенароднеиновације.Упоглављимазакојесе
претпоставља да их јеСава преводио, испољава се поред
књижевног,ичистсрпскинароднијезик,каквимјеговорио
СветиСава,аписацастаквимјезикомнећебитизадугоу
нашојкултури.СамодваСавинаделаписанасучистимсрп
скословенскимјезиком:Жи ти је све тог Си ме о наиСлу жба 
све том Си ме о ну.Остала,пак,дела,Хи лан дар ска осни вач ка 
по ве ља,сватритипикаиПи смо игу ма ну Спи ри до нуписана
су језикомнехомогеногсаставаукомеима,поредсрпско
словенскеосноведостанароднихелеменатакојинамахове
бивајуипреовлађујући.ОдСветогСаве,ипоредпостоја
њаранијеписмености,заправопочињедиглосијаусрпској
писмeности.УСавинимцентралнимсписима–типицима,
каошто је и очекивано, црквени језик преовлађује, али у
њимаипакимаделоваилиелеменатанародногјезика,који
представљајунемалуколичинузбогдужинеовихтекстова.13

Хи лан дар ска по ве љаСи ме о на Не ма ње у којој је изражена
идејаолегитимитетувладарскевластиуједнојетекстуко
меСрбипрвипутговореосебисамимаиосрпскомиден
титету:„Стогапомногојсвојојинеизмернојмилостиичо
векољубљударованашимпрадедовимаинашимдедовима
давладајуовомземљомсрпском,иБогсвакојакоуправља
шенабољељудима,нехотећичовечијепогибли,ипостави
мевеликогажупана,нареченогаусветомкрштењуСтефана
Немању“.14

12Исто,стр.122.
13Савић,В.(2013)Бо го слу жбе на лек си ка у срп ским ти пи ци ма од XII до 

XIV ве ка, (докторска дисертација), Нови Сад: Филозофски факултет
(посећено 10.08.2013). Доступно на: http://www.uns.ac.rs/sr/doktorske/
viktorSavic/disertacija.pdf

14Благојевић,М.нав.дело,стр.56.



438

В. Ц. ОЦОКОЉИЋ и Т. ЦВЕТКОВСКИ

Такође, прва књижевна деланастају у служби стварањаи
ширењаНемањиногкултакаосветитеља:Слу жба и жи ти је 
све тог Си ме о на(СветиСава)иЖи ти је Св. Си ме о на(Сте
фанПрвовенчани).15ДеретићнаводиречиСавиногбиогра
фаТеодосијагдесеможданајјаснијеговориокултуСавеи
Немање:„(...)Јављахусеипредпуковимасрпскихскиптара
Божјианђелиувидулика,њихованапомоћубиткама,тако
дасумногиодвојникаговорили:‘ВидесмосветогСимеона
исветогСавупредњимаупукукакојезденакоњима,ито
једногаусмерностииночкогаосијања,адругогаукрашена
усветлесветитељскеодоре’”.16ПоредРасткаНемањића,на
следникСтефанаНемање,СтефанПрвовенчани(11951227)
остављаунаслеђеЖи ти је све тог Си ме о на(1216)којимон,
измеђуосталог,постављаосновуминејскогилисинаксар
скогоригиналногжитијаусрпскојсредњовековнојкњижев
ностисасвимелементиматипичнимзаовајхагиографски
жанр:пролог,биографскисадржај,похвалуичуда.17Лазић18
наводипрвитропарпетепесмеСавинеСлужбесветомСи
меону:„Каомногоплодналоза,гроздпроцвета,очеСимео
не,штодобродетељимабожанственимпокајањавиноизли
ва,штомаглустрастиоддушанашиходгони,исрцаверних
весели“.Ипак,штосетичеприродеизвора,онисупретежно
хагиографски,намењенипрослављањуделаСветогСавеи
његовог оца светог Симеона.Историјска тачност и обим
ностиаконисузанемарљивинисубилиглавнициљ19.

Немањинасвевећаприврженостисточномхришћанствуви
дисеипоманастиримакојејеосноваопоРашкој.Дванај
ранијаманастирасууТоплици(манастирпосвећенсветом
НиколииманастирпосвећенБогородици),уисточномделу
земље,трећи,односноЂурђевиступови,саграђенје1170
71.годиненабрдунедалекоодРаса.Немањајеубрзопотом
постаовеликижупанисаградиојечетвртиманастир,назван
СтуденицапоречициСтуденици,којијебиокрунањеговог
дела.КадајезапочеојошједнубиткупротивВизантије,Не
мања се, пообичајима свог времена, заветоваоХристуда
ћесаградитихрам пре чи сте и пре не по роч не ма те ре ње го ве 
до бро твор ке и да ће ту ис пу ни ти за ве те сво је.Студеница
јепоредсвојенеобичнелепоте,убрзостеклаивеликиуглед
јерћеуњојкаснијепочивати„часнемоштисрпскогсветите
љаизаштитникасрпскедржавесветогаСимеона–Стефана

15Деретић,Ј.нав.дело,стр.81.
16Исто,стр.83.
17Лазић,М.(1994)Пра во слав на есте ти ка Сте фа на Пр во вен ча ног,При

зрен:Епархијарашкопризренска,стр.9.
18Исто,стр.10.
19Оболенски,Д.нав.дело,стр.126.
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Немање” те је због тога названа и великом лавром светог
Симеона.20Студеницајеповрхсвегапосталаузорзавелике
краљевске задужбинекоје субитнодопринелеблиској са
радњицрквеидржаве,такокарактеристичнојзасредњове
ковнуСрбију.21

СтуденицајеживописанапослеНемањинесмрти,старањем
СветогСаве(120809).Натписинафрескамасунасловен
скомјезикуанационалнаоријентацијасеогледаиусликама
изсрпскеисторијекоја,представљајућипортретеНемањи
нихсинова,ВуканаиСтефана,затимСветогСавеипрено
шењемоштијусветогСимеона,којичинепочетакиконогра
фијеНемањићагдејеиауторитетСтуденицекаомаузолеја
првогсрпскогсветитеља,постајеврловеликиузорзаостале
српскекраљеветоком13.века.22Милићевић23,наводидаје
најлепшаодсвихњеговихзадужбинауправоСтуденицако
јујеподигаоучастБогородици„инамениојезасвојукоп,
завечитукућукостимасвојим”(...)Самправовераннаучио
јеидругеправојвери;црквејеосветио,намастиресаздао;
светитеље слатко слушао, свештенике поштовао, а према
духовницимабиосмераниљубазан“24.Византијскислика
ри,највероватнијеизЦариграда,радилисупоупутствима
Растка Немањића, будућег првог српског архиепископа и
потомСветогСаве,који јетокомживотаимаоприликеда
сусреће најпознатије византијске уметнике као и њихово
стваралаштво.Другадвојицасинова,ВуканиСтефан,били
суктиторифресакауочевојзадужбини.25

Немањасезамонашиомарта1196,послетридесетшестго
динавладавинеиодрекаосепрестолаукористдругогсина
познатог каоСтефанПрвовенчани.Очинуњеговогмона
шењаМилићевићнаводиследеће:„(...)речевладициКали
нику:ЕсаддовршиитионоштотиГосподзаповеда,ишто
јажелим.Светитељ, певајућицрквенепесме, узеножице,
пострижега,инададемуимеСимеунМонах,25Марта,на
Благовести1196,послечитавоганизагодинањеговавлада
ња(...)ИженањеговаАна,бившагоспођасвесрпскеземље,
покалуђерисетајистидан,идобиимеАнастасија”.26

20Благојевић,М.нав.дело,стр.5051.
21Исто.стр.126.
22Деретић,Ј.нав.дело,стр.79.
23Милићевић,М.(1913)Сте фан Не ма ња и Све ти Са ва,Београд:Држав

наштампаријаКраљевинеСрбије.
24Исто,стр.13.
25Благојевић,М.1989,нав.дело,стр.40.
26Милићевић,М.нав.дело,стр.27.
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Стефан, сада монах Симеон, најпре је ступио у братство
својезадужбинеСтуденицедабипослеосамнаестмесеци27
кренуонапутуСветуГору.СимеонНемањаумиреуХи
ландару13.фебруара1199.годинекадајеимаоосамдесет
ишестгодина.ИзСавиногописаопелакојејеслуженопо
смртињеговогоцаможесевидетикосмополитскикарактер
СветеГорекрајемдванаестогвека:убогослужењусупева
лигрчки,грузијски,руски,бугарскиисрпскикалуђери28.У
Хи лан дар ској по ве љи Си ме о на Не ма њеогледасеизавешта
њеХиландаразабудућапокољења,јеронкаже:„Исвешто
дадохманастирууСветуГору,данетребанимомедетету,
нимомеунучету,нимомерођеноме,нимакомедругом.Ако
лисеовоизмени,дамуБогсудиидамујесветаБогородица
супарницанастрашномсудуономијагрешникСимеон”.29

Савајевероватноузиму12067.године,праћенгрупомка
луђераизХиландара,пошаоуСрбијусочевимпосмртним
остацимакојесуњеговатрисинасахранилаугробницукоју
језасебеприпремиоуСтуденици.Вероватнојету,убрзопо
преносуњеговихмоштију, биопроглашен за светитеља, а
СветомСавијестављеноудужностдасачинислужбуБо
жијууњеговучаст.Подржавајућикултсвогоца,СветиСава
јешириоуверење,свесрдноприхваћеноусредњовековној
Србији,дамирибезбедностземљезависеодприсуствамо
штију његовог светог оснивача30. Захваљујући мирисном
уљузакојекажуда јечудеснотеклоизњеговихмоштију,
СветиСимеонјебрзоупоређиванснајчувенијимсветите
љем наИстоку обдареним истом способношћу, то јест са
СветимДимитријемМироточивим–заштитникомСолуна.

Фре ска: Пре нос мо шти ју и ка но ни за ци ја  
Си ме о наНе ма ње

ПортретиСтефанаНемања,насликанизавремењеговогжи
вотанисуосталисачувани.Сматраседа јењеговпортрет
каомонахасачуванувидуједнеполовинелицауманастиру
Милешева,око1225.године,кадајесећањенањегавероват
нобилојошувекживо,највероватнијеаутентичан.31

27Премадругимизворима,провеојеуСтуденицидвегодине.Хиландарац,
С.(1997)Исто ри ја ма на сти ра Хи лан да ра. Успо ме на на се дам сто го ди
шњи цу осни ва ња.(прев.Калик,С.),Београд:НароднабиблиотекаСрби
је.

28Оболенски,Д.нав.дело,стр.131136.
29Благојевић,М.нав.дело,стр.57.
30Оболенски,Д.нав.дело,стр.140141.
31Благојевић,М.нав.дело,стр.55.



441

В. Ц. ОЦОКОЉИЋ и Т. ЦВЕТКОВСКИ

Благојевић сматра да млади хришћански народи, попут
српског,нисуималивременанитиприликедауранојфа
зиучвршћивањавереизнедреапостоле,мученикеицрквене
оцевећсусветитељетражилиипрепознавалиусопственој
локалнојсредини.Међутим,дабисеобавилаканонизација,
доказисветитељстваморалисусепронаћиунетрулежно
стителаизкогћепотомпотећимирокаоиувидуразличи
тих исцељења,што ће и бити потврђено. „Канонизацијом
СтефанаНемање,премачврстомверовањусрпскивладари,
државаинароддобилисусвог‘заступникапредБогом’ко
јићеихштититииизбављатиизневоља”.32Убрзосеовом
култупридружујеикултСветогСаветакодаћесењихова
улогапрвенственоогледатиутомедапредстављајусимбо
лесрпскогнародаалиињиховеполитичкеицрквенесамо
сталности.УнукСтефанаНемање, краљРадослав је у ју
жној капели дозидане спољашњеприпрате наложио да се
око1235.годиненасликајучетирисценепосвећенењему,од
којихјеопсталанајочуванијакомпозицијанасеверномзиду
надулазом,укојојјеприказанодочекивањеНемањинихмо
штијуизХиландарапредСтуденицом.Нафресцисупред
стављени синовикаконосеочеводар, студеничкимонаси
саикономБогородице, каоиБогородичинацркваимана
стирскибедемиупозадини.33Овуприпрату,краљРадослав
јеначиниозавремеигуманаСпиридонаипозамислисвог
стрица архиепископаСавеПрвог. „Каошто је уСтудени
ци,1208.године,насталапрвабиографијаНемањина,коју
јенаписаоСава,такосуту,ујужнојкапелиприпратекраља
РадославапоСавинимидејама,настале1234.године,прве
фрескекоје глорификујусветогСимеона”34.Циклуснајва
жнијихдогађаја,увидукомпозиција,изњеговогживотаје
овдепредстављен:одлазакнаСветуГору,исмртипренос
моштијуизХиландарауСтуденицу.Текомпозиције,излазе
изоквираконвенционалнихрелигиознихтемаипрвенстве
нопредстављају„световносликарствоусвомуметничкоми
документарномизгледуизначају”.35

За кљу чак

УдобастварањаСрбијекаокраљевиневеликуулогујеод
играла управо лоза Немањића са својим оснивачем вели
кимжупаномСтефаномНемањом.Србија је сталнопред
стављаламестонакомесусеповезивалеираздвајалесиле

32Исто,стр.59.
33Исто,стр.58.
34Кашанин, М., Кораћ, В., Тасић, Д. иШакота, М. (1969)Сту де ни ца.

Београд:Књижевненовине,стр.22.
35Исто.
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ИстокаиЗападатесуињиховиутицајинавладареистанов
ништвоувекбилидвојаки.СнажанутицајВизантије,који
ћесенајдубљеизразитиудобаНемањићаистовременосе
огледаоупокушајимасрпскихвладарадаизбегнувазални
положајалиидаследекултуролошкивизантијскиобразац.
Овајутицајогледаћеседубокоукњижевностииликовној
уметностисредњовековнеСрбије.Буђењенационалнесве
стиитренутаккадаСрбипрвипутуписанојформиговоре
о свомпореклу, најважнији је искорак у историји српског
народа.Такође, стварање сопственихправославних култо
ва,светитеља,обредаиуношењелокалнихелеменатауце
локупнуиконографију,допринелојејачањусамосталности
новостворенекраљевинекаоињенихподаника.Народкоји
јесвојомзаслугомдобиопрвогсветитељауликуСветогСи
меона као заступника предБогом и првог светитељапро
светитељаСветогСаве, добио јепривилегијудаисповеда
православљенасебисвојственначинкаоидапостанедео
ширегхришћанског,православногсвета.Самостварањеи
примена српскословенског језика које ће се испољавати у
ранимсписиматакођесеможеанализиратикрозуверење,
какоОболенскинаводи,дајезиккојислужикаосредствоза
хришћанскуслужбуБожијупостајепосвећенидасенарод
којињиме говори уздиже на статус народа посвећеног да
служиБогу36.

УдобамонашењаСветогСавенаСветојГорибилисумо
насиразличитихнародности,којисуималисвојеманасти
ре:Грци,Грузијци,Бугари,Руси,Италијаниаубрзосуим
сепридружилииСрби.Оболенскинаводида јемеђуњи
мабилонајвероватнијеинационалненетрпељивости, али
да је изгледа ипак осећање солидарности било укорење
ноузаједничкојтрадицијиаскетизмаидуховностикоје је
преовладавало.„Свесниреалноститенаднационалневезе,
Византинци теразне етничке заједницеуСветојГорини
су називали ‘народима’ већ су их звали ‘језицима’37. Та
квокосмополитскосхватање,којесејошчвршћеуврежило

36Оболенски,Д.нав.дело,стр.24.
37ГаркавиутумачењунаједномместупомињедасумеђуСловенимабила

иплеменапаганска(язычни ки)којасеклањајусунцу(сол це по кло ни ки)
којаживепоредвеликерекекојатечесаистоканазапад,каоиплемена
којаспаљујусвојемртвеиклањајуимсеиимајумногеградове,храмо
веинекуврстуклепала(наликхришћанским).Язычни кисусетумачили
каонародикојиневерујууједногБогаинепоштујуњеговзаветодно
сноСве то пи смо, док су сенародиуСве том пи сму називалиязыка
ми,односнољудимакојисуговорилинаразним језицимаиразумели
семеђусобно.Гаркави,А.1870.Ска за ния му сульман ских пи са те лей о 
Славянах и Рус ских (с по ло вины VII ве ка до кон ца X ве ка по Р.Х.).Сан
ктпетербургь: ТупографіяИмператорскойАкадеміиНаукь. Грищенко,
В.(2009)Славянскоеязычествоимифология,Выпуск1(13).Доступно



443

В. Ц. ОЦОКОЉИЋ и Т. ЦВЕТКОВСКИ

каснијеусредњемвеку,начинилојеодСветеГорезначајно
вреловизантијскекултурезаразнеправославнеземљеИс
точнеЕвропе”38.

Ипак,појединачни,мањијезицичестосадржезаборављена
знањаипојмовекојиунутарсебеимајунизразличитихкул
турнихидруштвенихпојаваобједињенихкрозвишевекова.
Тако„губитакјезиканосисасобомгубитактрадиционалног
знањакојеможебитикорисночовечанству“.39

Улогаиважностсопственогјезика,каоииконогафијакоја
јевеличаласрпскинационалниидентитетпредстављајува
жанмоменатусрпскојсредњовековнојкултурнојисторији.
Борбазанезависност,усветовномидуховномсмислу,која
сеогледалаусвимаспектимастварањаранесрпскекултуре,
каода трајеиданас.СрбијаостајенараскршћуИстокаи
Запада,изновапокушавајућидазадржисопственекултурне
вредности ињене главне атрибуте, прижељкујући снажне
владаресасвешћуосопственомпореклу.Међутим,поред
дарапроповедањаречинеретко,анарочитотумаченеуре
лигијскомсмислу,добијајуимоћисцељења.ТакоуЈе ван
ђе љу по Мар купише:„Азнационимакојивјерујубићеови:
именоммојимизгонићедемоне;говорићеновимјезицима”
(Мк.16,17).
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STEFANNEMANJAANDTHENATIONAL
SERBIANAWAKENING

Abstract

During the creation of the first Serbian kingdom, the role of Stefan
Nemanja as agreat prefectwas reflected in thebalancebetween the
twogreatpowers,i.e.theEastandtheWest,whereSerbiawastrying
to develop and maintain a national identity. Preserved hagiographic
works, although schematized and written to celebrate Nemanja and
hisdescendants,however,expressahistoricalandculturalcontextof
theearlySerbia,especiallythatprecedingthetimeofthekingdom.In
theearliest survivingworks related to the life and thecultofStefan
Nemanja, we can most clearly see the role of preserving Serbian
identityandtradition.ThemainfeaturesoftheSerbianculture,among

others,relatedtotheconceptsoflanguageandimage.

Keywords: Stefan Nemanja, Serbia, language, image


