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XIIВЕКА
Сажетак:Раднастојидапрвоодредизначењепојмалажипој
мовеизведенеодњега.Осврћесеинасхватањелажиухришћан
ству, каотемељуевропскецивилизације,односноунововековној
философији. И док хришћанство прави оштру разлику између
истинеилажи,дотлефилософијаовуподелурелативизујеиобе
смишљава(Шопенхауер).РадпотомнаводиописодносаМанојла
КомнинаиСтефанаНемањеубеседамаКонстантинаМанасија
иЕвстатијаСолунског.ОбабеседникауздижуМанојла,дабигау
једномтренуткуизједначилисаБогом.Немањипакдајуепитете
којисеуглавномвежузаСотону.НасупротњимаСтефанПрво
венчаникадапишеЖитијесвомеоцу,лепимбојамаописујеицара
Манојла.Последицецаревихосвајањасуубрзлонесталенестан
комВизантије, а дело великогжупанатериторијалнопрошире
ње,стицањенезависности,оснивањеХиландарајенаставилода
траје.НакрајуНемањајеипостаосветитељ,штоМанојлоније.
Закљученоједалажизреченаодсилнихимоћнихнетрајевечито.

Кључне речи: цар Манојло Комнин, велики жупан Стефан
Немања, Константин Манасија, Евстатије Солунски, лаж,
лажно

Насамомпочеткурада,требалобидаодредимомогућезна
чење појма у контексту који је предмет интересовања. У

ЂОРЂЕ ЂЕКИЋ



13

ЂОРЂЕ ЂЕКИЋ

овомслучају,тојепојам–лаж,каоипојмовикојисеизводе
изњега.

УречникуЈАЗУнаводиседајеоваречпрасловенска,што
указуједасусвестотомештајелажималиСловенијошу
својојпрапостојбнини.Подњомсеподразумева:даоношто
јереченонијеистинаидаонајкојијеизговараимасвесто
томе,дајенештосупротноодистине,дајојјециљдапре
варидруге,којиповерујууњу.ОнасесупротстављаБогуу
изреци–санјелажа,аБогјеистина.Појамлажанобјашњен
јенапримеру:кадасеочељадетуговорионоштоније.Ла
жљивиљудинеидууРај.Одлажисе,лажјунеослобађа.
Оникојиговорелажионекоме,називајусеохоли.1

РечникСАНУтакође даје своје тумачењелажи.Осимне
кихвећизнетихпримера,наводиседа јелажанонај:који
свесно,намерноизносинетачност,којинеодговараствар
ности, погрешан, нетачан, изазваннеискрениммислимаи
осећањима.Појављујесеиизразлаженоша–заоногкоји
преносилажи,амибисмододали–немораточакнисве
снодачини.Такође,наводисеипојамлажикати,односно
говоритинекомдалаже.Збоглажисеународномверовању
сматралодаседобијаипликнајезику,такодакадасенеком
кажедаимапликнајезику,говоримуседалаже.2

Речниксрпскогјезика,којијеиздалаМатицасрпска,кажеда
јелажнамерно,свесно,изреченанетачност,неистина,обма
на,превара.Појамлажанзначинештоилинекогпогрешно,
нетачноприказати.3

У Филозофском речнику лаж је одређена као тврдња су
протнаистини,аизносисесанамеромдаседругидоведе
узаблуду.4

У „Правној енциклопедиjи” појављује се неколико појмо
вакојисеодносеналаж:лажниисказ,лажниновац,лажна
исправа,лажнопредстављањеилажнопријављивање.Све
наведенерадњеспадајуукривичнадела.Лажниисказмо
жедатисведок,вештак,тумач,преводилац.Лажанјеисказ
којинеодговараистини,односнокојимсепотврђујепосто
јањечињеницазакојесеобјективнознаданепостојеили

1 Anonim,Lažlažan,u:Rječnikhrvatskogailisrpskogajezika.Dio5,kipak
–leken,obradioBudmani,P.(1980),Zagreb:JAZU,str.935938.

2 Лаж–лажно,у:Речниксрпскохрватскогкњижевногинародногјекика,
књ.11.кукутка–маква,(1981),Београд:САНУИнститутзасрпскохр
ватскијезик,стр.168173.

3 Лаж–лажно,у:Речниксрпскогајезика,редиговаоиуредиоНиколић,М.
(2007),НовиСад:Матицасрпска,стр.623624.

4 Zenko,F.Laž,u:Filozofijskirječnik,trećedopunjenoizdanje,redakcijaFili
povića,V.(1989),Zagreb:NakladnizavodMaticeHrvatske,str.187.
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зачињеницекојесезнадапостојеалисенегирањиховопо
стојањеилисепрећуткујуистинитечињенице.Лажанисказ
јелажаникадаједелимичнолаж.5

У литератури која се бави менаџерским кодом, појављује
сетипменаџеракојисеназивалажнимвођом.Онјеодре
ђенкаонекокоимаидејеококојихокупљапристалицеи
успостављасистемкоји,кадасепокрене,недајерезултат.
Основнипроблемјеутомештооннезнаучемусесастоји
посао,односно,оннезнасвојпосаодаради.6

У европском друштву последњих двестотине година при
метна је релативизација појмова – лаж и истина. Тако се
Наполеону Бонапарти приписују речиисторија је низ ла
жисакојимасмосесложили,7аХенријуФорду„целокуп
названичнаисторијајегомилабесмислица.8Ипак,највећу
негацијуистинедосегаојеАртурШопенхауерусвомделу
Еристичкадијалектика.Онјеуовојкњизидаотридесети
осамупутставакакодаселаже,дабисепобедилоуполеми
ци.9Питањеморалности, односно неморалности тј. лажи,
очигледносенијенипостављалозаШопенхауера.Билоје
беспредметно.

Европа је задњих седамнаест векова хришћанска, па то
наводи да тумачење, односно осврт на лаж потражимо у
Библији.

ЛажјезабрањенаиуСтаром10иуНовомзавету.11УСтаром
завету,ђавосеназивалажнимдухом.12ХристосуНовомза
ветудајецеловитијусликуодносађаволаилажикадагово
рисвојимпротивницима:вашјеотацђаво;...онјекрвник
људскиодпочетка,инестојинаистини;јернемаистине
уњему;кадговорилаж,својеговори: јер јелажаиотац
лажи.13

5 Lažniiskaz–lažnoprijavljivanje,u:Pravnaenciklopedija1A–NЈ,redakor
Blagojević,T.B.(1989),Beograd:Savremenaadministracija,str.711718.

6 Ivošević,S.(2010)Menadžersko–liderskikod,vodičzapoznavanjesebe,
ljudi,sistemaisituacija,NoviSad:Fakultettehničkihnauka,str.28.

7 Благојевић,Н.Животи„анђела”,21.јун2015,http://www.fsksrb.ru/fond
strateskekulture/autorskitekstovi/zivotiandjela.

8 Milosavljević,D.„Celokupnazvaničnaistorijajegomilabesmislica”,8.fe
bruar2016,http://losthistory.weebly.com.

9 Šopenhauer,A.(2007)Erističkadijalektikailiumećekakodaseuvekbudeu
pravuobjašnjenou38trikova,NoviSad:Adresa.

10ТрећакњигаМојсијева,гл.19,стих11.
11ПосланицаЕфесцимаСв.апостолаПавла,гл.4,стих25.
12Првакњигаоцаревима,гл.22,стих22.
13ЈеванђељепоЈовану,гл.8,стих44.
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УСтаром завету сепосебно скрећепажњана једнуврсту
лажи.Наиме,Богје,дајућизаповести–законеМојсију,на
Синајскојгори,покојимаЈеврејитребадасевладају,каоде
ветуипретпоследњузаповест,рекао:Несведочилажнона
ближњегасвога.14Дакле,Богпосебноскрећепажњунаову
врстулажи,свакакоимајућиискуствасаљудскимродом.

Једанодназива за злељуде јеилажљивисинови.15Свети
апостолПавленазивабогомрскељуде,опадачимаиизми
шљачимазала,16анадругомместуизјављуједајегрлогроб
отворенонимакојијезикомварају.17

Дакле,оноштонамсенамећекаозакључакје:драмаатеи
зацијеогледасеиупитањулагања.Докјеурелигији–хри
шћанствуразликаизмеђуистинеилажитемељнавредност,
атеизацијадоводидорелативизацијеистинеилажи.Дали
тозначидалицакојимајерелигијазанимање–свештеници
говореувекистинуилимањелажу?Какоизгледалагање,у
историјскимизворима?Заовуприликуизнећемо једанпо
нама занимљив и пажње вредан пример: виђење великог
жупанаСтефанаНемањеуделимавизантијскихбеседника,
који су при том били, важно је истаћи, и високи црквени
великодостојници–митрополити.

ВизантијскиписципочевшиодКонстантинаVIIПорфиро
генита,18оставилисуразнасведочанстваоСрбима,каона
родуалииопојединимличностима.19Ниједналичностније
у толикомери негативно описана каошто је то случај са
великимжупаномСтефаномНемањомуделимавизантиј
скихбеседника.

СукобизмеђуВизантије и рашког великогжупанаСтефа
наНемање,утовреме јошудеоногвладара, започео јена
самом почетку Немањине власти јер је Византија у бор
би око престола подржавалањеговог брата Тихомира.Ни
крајграђанскогратанијеозначиопочетакдобриходносаса

14ДругакњигаМојсијева,гл.20,стих16.
15КњигапророкаИсаије,гл.30,стих9.
16ПосланицаРимљанимаСв.апостолаПавла,гл.1,стих30.
17ПосланицаРимљанимаСв.апостолаПавла,гл.3,стих13.
18Ферјанчић,Б.(1959)ВизантијскиизворизаисторијународаЈугослави
је,томII,Београд:ВизантолошкиинститутСАНУ.

19Ферлуга,Ј.,Ферјанчић,Б.,Катичић,Р.,Крекић,Б.иРадојчић,Б.(1966)
ВизантијскиизворизаисторијународаЈугославије,томIII,Београд:
Византолошки институт САНУ; Калић, Ј., Ферјанчић, Б. и Радоше
вић–Максимовић,Н.(1971)ВизантијскиизворизаисторијународаЈу
гославије,томIV,Београд:ВизантолошкиинститутСАНУ;Максимо
вић,Љ.,Ђурић,И.,Ћирковић,С.,Ферјанчић,Б.иРадошевић,Н.(1986)
ВизантијскиизворизаисторијународаЈугославије,томVI,Београд:
ВизантолошкиинститутСАНУ.
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Византијом.Сукобједобионаснази1171.годинеиизбио
јекаоратВизантијесаједне,иМлечана,УгарскеиСрбије
садругестране.Но,ниједуготрајао.Већупролеће1172.
избилајеепидемијаумлетачкојвојсциштојењуизбацило
израта.Мартамесецаистегодинеумројеиугарскикраљ
СтефанIII,штоједовелодозаокретауспољнојполитици
оведржаве.СрбијајеосталасамадаратујенаспрамВизан
тије.ЦарМанојлоКомнинјеубрзокренуоупоходнањуиз
Сердике.Свестанда је покушај оружаног отпора унапред
осуђеннапропаст,великижупанјезатражиопреговореса
царемообустависукоба.20Манојлојепристао,алијеиНе
мањамораодапристаненањегове,крајњенеповољнеусло
ве.У складу сањима, великижупан изашао је пред цара
гологлав, голих руку до лаката, бос, са конопцем везаним
оковрата,самачемуруци.21Избегаојевојнипоразалиније
избегаопредају.

Царусамапредајанијебиладовољна.Одлучиоједавеликог
жупанаповедеусвојупрестоницуидагаутријумфалној
поворцикрозЦариградспроведекаозаробљеника.22Тоније
биопрвислучајдајецарМанојлонекоганатајначинпони
зио.ТакојепоступиоипремаантиохијскомкнезуРајналду.
Кнезје,каоиНемањапослењега,каопораженастрана,сти
гаоуцаревлогоргологлав,бос,саконопцемоковрата,но
сећимачулевојруци.Манојлојепонизиоијерусалимског
краља.Наиме,приликомуласкауАнтиохију1159.године,
царјејахаонакоњусасвимсвојиминсигнијама,докјејеру
салимскикраљбиоутојистојповорци,алидалекоизањега
ибезикаквихинсигнија.Антиохијскикнезјебиододатно
пониженјошвишеодкраља:ходаојепоредцараињеговог
коњадржаозастреме.23

МанојловпоходпротивНемањејеописануделимаистори
чараЈованаКинама24иНикитеХонијата,25алииубеседама

20Калић, Ј.СрпскивеликижупаниуборбисаВизантијом,у:Историја
српскогнарода,првакњига,однајстаријихвременадоМаричкабитке
(1371),уредникЋирковић,С.(1981),Београд:Српскакњижевназадру
га,стр.210211.

21Калић, Ј., Ферјанчић, Б. и Радошевић–Максимовић, Н. нав. дело,
стр.103.

22Исто,стр.209214.
23Острогорски, Г. (1983) Историја Византије, Београд: Просвета,

стр.362363.
24Калић, Ј., Ферјанчић, Б. и Радошевић–Максимовић, Н. нав. дело,

стр.101–104.
25Исто,стр.147148.
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КонстантинаМанасије26 и ЕвстатијаСолунског.27Устанак,
његовтокипредајанасликанисуинафрескамауЦаригра
ду.28Беседасеодређујекаопроповед,хомилије,панегирик,
слово, а што би се могло најједноставније објаснити као
свечаниговоручастнекогаилинечега,штоподразумеваи
претеранохваљење.29

КонстантинМанасијасе,иначе,сматраједномоднајзначај
нијихличностилитературеикњижевностиXIIвека.Биоје
чландипломатскихмисијацараМанојлаКомнинадабисе
затим замонашио.Прво је постао епископ, а потом ими
трополитНавпакта.Аутор је хронике која је почињала од
стварањасветаидопираладо1081.године,акојајеполови
номXIVвекапреведенанасловенскијезик.Великогжупана
СтефанаНемањуспомињеиизносисвојазапажањаоњему
упанегиричкомговорупосвећеномМанојлуКомину1173.
године.30

Описвеликогжупанадајесесамосталноалииповлачењем
паралеласацаремМанојлом,којисесупротстављаНемањи.
ЦарсеназиваХристовимпомазаником,изабраником,вели
кимиславнимпобедником,чакгаписац називаисвеви
шњимиакојетопојамкојисекористизаБога.Офизичким
особинамацара,Манасијакажедаиманесавладиву,непо
бедиву,челичну,десницу.31Онјеватрен,крилат,брз,сејач
страшнесмртикојичитавеградовесаземљомсравњује.32

Пишућиоњимадвојицикажеда,акоНемањапокушапобе
ћи,бићеухваћенистићићегацаревастрела;сакријелисе
умраку,ватромћебитиспаљен.ЦарјелекаркојиНемањи
дајеблагилекдагаизлечиодгнојнеране.Царобрезујера
нуиспаљујејеусијанимжелезом.33Царволидасешали,па
писацзаНемањукаже:Плећатибик,даиподмалимбичем,
равнопутемиде.34Неуспелоскривањеумракутребадапо
кажедацарвидииутами.Тагнојнаранаје,подсетимосе,
жељаНемањиназасамосталношћусопственедржаве,аспа
љивањеране–спречавањегангрене,штаједругодоспреча
вањедањеговадржавадобијенезависност.Плећатибик,је

26Исто,стр.209214.
27Исто,стр.218220.
28Исто,стр.220.
29Трифуновић, Ђ. (1990) Азбучник српских средњовековних појмова,

Београд:Нолит,БИГЗ,стр.28,232234,323326,364.
30Исто,стр.207208.
31Исто,стр.213.
32Исто,стр.214.
33Исто,стр.212.
34Исто,стр.214.
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свакакоалузијанаНемањинизглед,алиинатокакавтрет
манНемањаимауочимацаревим.Малибич,којинаводи
бикадаидеправимпутемтребадапокажекакосеНемања
далакоукротити.

Но,тоМанасијиниједовољно.ОнНемањуназива:шкор
пионом, мрачњаком, потајним одметником и варварином,
затим разбојником, тврдоглавацем, змијом, отпадником,
окорелимробом,коровом,надувенком,охолим,незграпним
старцем,рђом.Семтога, каже,да седржаоодметништва,
имаозленамере,свакакопремацару,којидругеподстичена
непријатељствопремаВизантији.Описујућињеговоспро
вођењеуЦариградибораваку заробљеништву,Манасија
кажедајеНемањазверкојујецарзатвориоукавез.Једини
појамкојикористизањега,акојинијеувредљивјеплећат
човек.35

Ништамањенисузанимљиванипоређењакојаправи.На
водида је великижупанлављукожу замењиваолисичјом
тј. борбу је замењивао лукавством, односно преговорима,
затим Немању одређује као оштрозубог вепра који бучно
грокће.Поредигачакисамајмуном.Наиме,коментаришу
ћинеуспеоустанакипредајуНемањину,Манасијанаводи
пословицу„старисемајмуннехватаумрежу”,дабизатим
додао„хватасе,временом,хвата”.36Осимпоређењасажи
вотињамапоредигаисаљудиманпр.сафараономкојисе
супротстављаоМојсију.37

Када се упореди опис цара и великогжупана, јасно је да
негативнеквалификацијекојесубројне,каоинегативнаи
увредљивапоређења,требадабудууфункцијиуздизањаца
раМанојла.Нагласакјеочигледнонасупротностикоја,за
Манасију,постојиизмеђуњихдвојицеичемуонпосвећује
изузетновеликупажњу.Докцарачакназивасвевишњим–
епитетомкоји секористисамо заБога,дотлевеликогжу
пананазивазмијом,тј.ономживотињомучијемобликусе
ђавопрвипутприказаочовеку.Дакле,разликаизмеђуцара
ивеликогжупанајеколикаиизмеђуБогаиђавола.

ЕвстатијеСолунскиваспитаванјеуЦариграду,уманастиру
Св.Еуфимије.БиојеђаконцрквеСв.СофијеуЦариграду,
затимпрофесорнапатријаршијскојвисокојшколи,што је
повлачилозасобомзвањемајстораретора.Личнијеприја
тељсаМанојломКомнином.Црквенукаријерунаставиоје
каомитрополитСолуна.Писаојекоментареантичкихдела

35Исто,стр.209,211214.
36Исто,стр.211.
37Исто,стр.212.
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нпр.ИлијадеиОдисеје,анакондоласкауСолунипанеги
ричкеговоре.ОСтефануНемањипишеуговорупосвеће
номМанојлу1175.године.38

Српскомвеликомжупанупосвећујемногомањепажњеод
свогпретходникаи, заразликуодМанасије,неградиње
говликнасупротностисаМанојловим.Требарећиидаму
јеНемања измамио сјајне речи,39 јер га је задивио својом
висиноминаочитимизгледом.

Но,ипоредтога,називагаодбеглимробом.Кажедајене
штострахом,авишеранамапреваспитаннадобро.

Највећи део описаНемање иМанојла у беседи Евстатија
Солунског,приказанјекрозпричуукојојсевеликижупан
сакриваодсвогагосподара,дабизатимтражиодагавиди,
каонекокоизмракабежинасветлост–Сунце.Византијски
царгаблагонаклонопримаидајемумилосткаогосподар.
ТакодаНемања,којинијесмеонипосопственојземљида
газибезбедно,садагазицарицомградова,радостанштога
гледацар.Ропскијепокоранцаруи,притом,самјесебије
мацисведок.40

ИакосеможечинитинапрвипогледдасеЕвстатијеводнос
премаНемањинеразликујеодКонстатниновогтоипакни
јетачно.Морасенаиме,иматиувидудаонпишебеседуу
којојсепридржававизантијскеидеологије.ТодајеМанојло
господарНемањинјечињеница,приказивањеМанојлакао
Сунца,последицајевизантијскеидеологије,милостМаној
лова јетакођечињеница.Изјаваданијесмеослободнода
ходапосвојојземљиодносисеначињеницудабипоњој
биогоњенодМанојла,међутим,Немањасепредаопаније
нидошаоутуприлику.ТодајеуЦариградууповорци,је
такођечињеница.ДајеНемањабиоодбеглироб,да јера
нама,анестрахомпреваспитан,указивалобидајеНемања
мученнаконзаробљавања,очемудругиизворићуте,даје
НемањарадостанштогледаМанојла,свакакосупретерива
њаЕвстатијевакојамогубитиразумљивазабеседу.Послед
њештокажеједајеНемањасамсебијемацисведок,што
можемо схватити као похвалуНемањи.Немања није слао
некогдругогдабудењегов јемац,никодругинијебиони
сведокјемства,већонуобаслучаја.

Према томе, његов опис, иако на моменте нетачан и
претеран,уосновијевећимделомконстатовањечињеница.

38Исто,стр.215217.
39Исто,стр.218.
40Исто,стр.219.
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Овајустанак,његовтокипредајазабележенисуинасли
кама.ДанассепретпостављанафрескамауВеликојпалати
уЦариграду.ЕвстатијеСолунскинаводида јевеликижу
пандоведендаличногледаовепредставеидаихјегледао
са одобравањем, а фрескописцу је једино замериошто уз
његовоимениједописаороб.41

ИКонстантиниЕвстатијепишућибеседу,какотозахтева
самкарактербеседеморалисудахвалеМанојла, алично
образовањеимјеомогућилодаторадеуметафорама.При
томсуобојицабилимитрополитиикаотаквиморалисуда
имајунаумупретпоследњупоредоследу,алинеипознача
ју,Божијузаповест–несведочилажнонаближњегасвога.
Тосуипакурадилинанеједнакначин.Манасија,повређен
Немањинимустанком,осветничкигаприказујеунајгорим
бојама,штогадоводидокршењаБожијезаповести,докЕв
статијеостајемногоумеренији,чакдонеклеНемањиодаје
признање.

КадабинамовеликомжупануСтефануНемањибилиса
чувани само говори ове двојице митрополита, беседника,
мибисмооСтефануНемањимоглидастекнемоуглавном
лажнупредставу.Унајбољемслучајуједнострану.

Међутим,оњемусусачуваниидругиподациуделимаСв.
Саве, Стефана Првовенчаног, Доментијана, Теодосија, да
споменемосамосрпскеауторе.Овиауторипружајуоњему
сасвимдругачијуслику.

Притом,никоодсрпскихписацасукобвеликогжупанаса
царемнинеспомиње.Предају,којајеомогућиладасеспасу
животињеговимвојницима,атојеуправооноштојеучи
ниопрењегадукљанскикнезВладимирпредајућисебугар
скомцаруСамуилу42иштоједопринелостварањукнежевог
светитељског култа43 а која би сигурно помогла стварању
Немањиногкулта,каодогађај,никонијезабележио.

Ипак,српскиизворибележецараМанојла.СпомињегаСте
фанПрвовенчаниуЖитијукојејепосветиосвомоцу.Спо
мињесусретцараМанојлаиудеоногвладараНемање,при
ликомкојејеНемањадобиоодцарапољубац,царскисани
Дубочицу,стимдаДубочицумогунаследитисамоњегови

41Исто,стр.220.
42Кунчер,Д.(2009)GestaregumSclavorum,томI,Београд,Никшић:Исто

ријскиинститут,манастирОстрог,стр.124125.
43Ђекић, Ђ. Библијски мотиви у повести (гести или житију) о Јовану

Владимиру,у:Тематскизборникрадова,НаучнискупСрпскинародна
БалканскомполуострвуодVIодXXвекаодржануНишу19.септем
бра2013.године,приредиоНедељковић,С.(2014),Ниш:Филозофски
факултет,стр.57.



21

ЂОРЂЕ ЂЕКИЋ

синови, алинеи сродници.ЦараМанојланазивабогољу
бивим,којијесацарскомљубављупримиоипољубиоНе
мању.Немањасасвојестранехитаусусретцару.Накрају
СтефанПрвовенчанидодаједасуНемањуцаревиљубили.44
Можесеприметитидаписацжитија,нијеодабраопричуо
сукобусацаремдабинањојградиоликНемањин,већпри
чуиликградинасцениоњиховој сарадњиимеђусобној
љубави.УЖитијукојејетребалодаувеличановогсветите
љаМанојлодобијаепитетбогољубиви,астичесеутисакда
суониНемањабилиунајбољиммогућимодносима.

ПрошлесугодинеодНемањињепредајеињеговогодвође
њауЦариград.УмројецарМанојло,умројеиСтефанНе
мања.Царјеуспеодапрошириграницецарстваназападу,
нарачунРашке,Угарске.Наистоку јепотчинио Јермени
ју,Атниохијскукнежевину,потчиниомусеијерусалимски
краљБалдуинIII.Резултатовихосвајањајебилаизолована
иекономскиисцрпљенаВизантија.Семтога,двадесетиче
тири године наконМанојлове смрти,Византијскоцарство
јенестало.45

Судбинавеликогжупанајебиладругачија.Наконсмртица
раМанојла,онјепрошириосвојудржаву.46Иакоједоживео
поразубицинаМорави1190.годинеодцараИсакаIIАн
ђела,успеоједаостваризнатнедобитке.Прво,државаму
јепосталанезависна.Византија јепонудила,авеликижу
пан је прихватио да сењегов средњи син,Стефан, ожени
синовицомвизантијскогцара–Евдокијом.Иако је српска
државасимболичнопотчињенаВизантији,устварностије
порастаоугледСтефануНемањиињеговојпородици.Не
мањисупризнатаосвајањауДукљиипремаВеликојиЈу
жнојМорави.47КадајеИсакизгубиопресто,ановицар,Ев
докијинотац,АлексијеIIIAнђеојесвомзетуСтефанудао
титулу севастократора и обезбедиому да наследи престо.
Тиме јеНемањинсин,постаопрви српскивладаркоме је
таствизантијскицар.48

44Стефан, П. (1988)Сабрани списи, приредила ЈухасГеогријевска, Љ.,
Београд:Просвета,Српскакњижевназадруга,стр.65.

45Острогорски,Г.нав.дело,стр.365370.
46Стефан,П.нав.дело,стр.7273.
47Калић,Ј.БорбеитековиневеликогжупанаСтефанаНемање,у:Исто
ријасрпскогнарода,првакњига,ОднајстаријихвременадоМаричке
битке(1371),(1981),Београд:Српскакњижевназадруга,стр.259260.

48Ћирковић,С.УнутрашњеиспољнекризеувремеНемањинихнаслед
ника,у:Историјасрпскогнарода,првакњига.Однајстаријихвремена
доМаричкебитке (1371), (1981),Београд:Српскакњижевна задруга,
стр.263264.
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Ни силаском са престолаНемањин успешниживотнипут
сенезавршава.СасиномСавом,осниваХиландаруСве
тојГори.Дотадасу,одправославнихнародасвојманастир
тамо имали Грци, Бугари, Руси и Грузијци. Овом списку
народа, захваљујућииНемањиињеговимсиновима,при
додатисуиСрби.Одобрењеиповељуооснивањуиправ
номстатусуманастираиздајеимвизантијскицарАлексије
IIIAнђео.Хиландарјетакопостаоцарскалавраидобиоод
царадозволудасамбирасвогигумана.49

КадајеНемањаумрокаомонахСимеон,првикојисумупе
валибилисуГрцикакоњеговсинСава,називаВизантинце.
Симеон јепостаосветитељосамгодинапослесмрти.Ње
говотело,целоинеповређено,СавајепренеоуСтуденицу.
ТакојеНемања–Симеонпостаоисветитељ,аизњегових
моштијупотеклојемиро.50

Тектадасезавршиоживотникругвеликогжупана.Царево
дело,когасубеседницинеизмернохвалили,називалигаи
свевишњим,којијепонижаваоидруге(анитохијскогкнеза,
јерусалимскогкраља)релативнобрзојенестало.Светитељ
нијепостаоникада.

Великижупан,којијелажнопредстављанипоређенчаки
сазмијом,ономзмијомкојасимболишеђавола,надживеоје
себе.Државу,којајејошзањеговогживотапосталанеза
висна,његовинаследницисујошвишепроширили,стаби
лизовалиипрославили.Онсамјенаконсмртиканонизован
подименомСв.СимеонМироточиви.Вишеодтоганијемо
гаодапостане.

Онајкојига јепонизиокаосрпскогвладараикодСрба је
остаозабележенлепимречима–каобогољубивицар,који
поштујеиуважавадруге,награђујемудростсвојихсуседа.

ТакосуречиМанасијебеседника,митрополита,којесуима
лезациљдаунизеСтефанаНемању,донајвећихмогућих
граница, да гаомаловаже,исмеју, једномречјудауниште
његовликморално,промашилесвојциљ.Лажјуциљније
остварен.Показало се још једном да оношто је изистин
скивредно,ниједналаж,ниједноомаловажавање,неможе

49Доментијан,ЖивотСветогаСавеиживотСветогаСимеона,превод
Мирковић, Л., приредила Маринковић, Р. (1988), Београд: Просвета,
Српскакњижевназадруга,стр.8793.

50Ћоровић,В.(1928)СписиСв.Саве,Београд–СремскиКарловци:СКА,
стр.171173;Стефан,П.нав.дело, стр.8789;Благојевић,М.иМеда
ковић,Д. (2000)Историјасрпскедржавности,књигаI,Однастанка
првих држава до почетка српске националне револуције, Нови Сад:
САНУогранакуНовомСаду,Беседа,ДруштвоисторичараЈужнобачког
исремскогокруга,стр.128.
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трајноуништити.Оноштовреди,увекнађеначинадазасија
пунимсјајем,макарипослеизвесногвремена.

Беседник, јавни (културни) радник, митрополит, показало
се,даједоброовладатинаукомкојасеуСрбазовелажовлук.
51Ахваљеницар,којиједобиоепитетзаживотакојиседа
јесамоБогу,постаојеоно,штобисесрпскиреклолажни
светац.52

Аакобисмотребалидаодговоримонапитањедалијевели
кижупан,биолажнивођаилине,можемодаодговоримода
јењеговонаслеђе,његова светородност,његова династија
даладовољноубедљиводговор.

Неможемо,адасенеприсетимодајецарДавидусвојим
псламима, молио Бога да га заштити од људи који су од
овогасвета.53
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THOUSHALLNOTBEARFALSEWITNESSAGAINST

MANUELKOMNENOSANDSTEFANNEMANJAINTHE
WORKSOFTHE12THCENTURYBYZANTINERHETORICIANS

Abstract

First,thepapertriestoestablishameaningoftheconceptoffalsehood
and the deriving notions. There are references to understanding of
falsehoodinChristianityasthefoundationoftheEuropeancivilization
i.e.ofthemodernandcontemporaryphilosophy.AndwhileChristianity
makes a clear cut distinction between falsehood and truthfulness,
philosophy renders this distinction relative and meaningless
(Schopenhauer).Furtheron,thepaperportraysarelationshipbetween
Manuel Komnenos and Stefan Nemanja as given in the texts of
ConstantineManassesandEustaceofSalonika.Bothofthemcelebrate
ManueluptoapointwheretheycomparehimwithGod.Ontheother
hand,NemanjaisattributedepithetsrelatedtoSatan.Contrarytothat,
whenwritinghisfather’sbiography,StefantheFirstCrownedportrays
theEmperorManuelingoodlight.TheconsequencesoftheEmperor’s
conquestssoondisappearwhentheEmpireceases toexist,while the
GrandPrince’sfeats–theterritorialexpansion,winningindependence
andfoundingHilandarremain.Intheend,Nemanjabecomesasaint,
whileManueldoesnot.Thefinalconclusionisthatafalsehooduttered

bythepowerfulanddominantdoesnotlastforever.

Keywords:EmperorManuelKomnenos,GrandPrince
StefanNemanja,ConstantineManasses,EustaceofSalonika,false

hood,false


