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Све ћу вас по истини известити
о ономе што се збило.
(Деспот Стефан Лазаревић)1
Увод: „Нама сија”

Манастир Ресава, касније Манасија, саграђен је између 1407. и 1418.
године. Првобитни назив понео је будући да је подигут у истоименом кра
ју, на обали реке Ресаве, у подножју брда Пасторак и Маћеха, којим се
завршавају огранци планинског масива Јужни Кучај.
Постоје два народна предања о градњи и промени имена Манастира.
Прво се односи на деспота Стефана Лазаревића, који је га је изградио. Када је његов отац кнез Лазар Хребељановић завршио градњу манастира Раванице, неколико година уочи Косовског боја, тада дечачић од
десетак година, каже легенда, гледајући задивљено у очеву задужбину
прозборио му је обећање: „Већи и лепши ја ћу саградити.”
Другим предањем објашњава се зашто је манастир Ресава добио име
– Манасија. Позлаћене куполе и кров цркве Свете Тројице око које су подигнути градски бедеми надалеко су сијали, тако да су житељи околних
насеља говорили да манастир Ресава: „Нама сија”. Каснијом изговарањем те две речи као једне, а затим променом редоследа слогова у новонасталој речи, манастир Ресава постао је – Манасија.2
У историографији је, међутим, прихваћена претпоставка да се манастир „већ врло рано назива и Манасија – највероватније због тога што су деспота Стефана ради његовог сладкоглаголанија називали втори Манасија”3
1

2

3

Стих из „Натписа на мраморном стубу на Косову”; Грковић, Милица (пр.) (1993):
Списи о Косову; Београд: Просвета/Српска књижевна задруга, стр. 154.
„Прохујали су векови од те 1407. године, када је деспот Стефан Лазаревић, почео да
остварује обећање, дато оцу кнезу Лазару, гледајући у већ саздани манастир Раваницу: Већи и лепши ја ћу саградити. И почео да подиже манастир Манасију. Можда
је то мит, полуизмишљена или измишљена прича, коју је – одлика је то сваког мита
– тешко научно проверити. Али је, као и сваки мит, делотворан. Без њега, као једног од оснивачких митова, дакле камена темељаца постојања сваког народа, опстанак Срба и српског национа у универзуму, у бескрајном плавома кругу са звездом у
њему, не би био могућ. Јер, кроз све те векове, та звезда водиља Нама сија и Деспотовим сјајем.” (Милетић, 2015: 9 – 10)
Постоје два тумачења ко је био први Манасије са којим је упоређен Стефан Лазаревић. Према једном, које се износи на веб-сајту Српске православне цркве о
манастиру (види http://manasija.rs/manasija/), реч је о византијскм летописцу Константину Манасији из XII века. Међутим, према тврдњи професора Православног
богословског факултета у Београду др Зорана Ранковића, изнетој у емисији РТС-а
„Моравска Србија – шест векова манастира Манасије” (види https://rtsplaneta.rs/
video/show/430756/) Деспот се „се због своје мудрости упоређује са старозаветним
царем Манасијем” из VII века п.н.е.
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(Томић, 1964: 7), о чему сведочи његов биограф Константин Филозоф4, чије
је дело „Житије/Живот Стефана Лазаревића, деспота српског” најважнији
писани извор о времену српског деспота, који је запамћени и по надимку –
Високи. Тај надимак Деспот није заслужио само својом физичком особеношћу, него, накнадно, и висином у историји српскога народа, коју је, према
мишљењи аутора овог текста, досегло мало српских владара.
1. Стефан Високи: Песник и владар
У полувековном животу (1377 – 1427)5 деспот Стефан Лазеревић био
је државник – владалац, ратник, дипломата, привредник, законодавац –
витез, песник и градитељ.
После Косовског боја и погибије свога оца у њему, малолетни Стефан је, уз помоћ мајке кнегиње Милице, 1393. године постао кнез, али у
османлијском најездом на Балкан и великашком неслогом раздробљеној и онемоћалој Србији. Тек 1402. године, стицањем титуле деспота6,
„која је по свом рангу била одмах испод царске” (Станисављевић, 1994:
90), постаје владалац који обнавља Србију и ствара Српску деспотовину,
последњу српску средњовековну државу. Чини то комбинујући силу, дипломатију, привредни развој и духовно стваралаштво.
4

5

6

„Један од тих странаца-дошљака у Србију био је и Константин Философ (Константин Костенечки). Склонио се, како сам каже, од ᾽ричуће звери᾽, одн. од турске силе
и прибежиш те је нашао у Деспотовој околини. То је било, према посредн им подацима, између 1410. и 1413. г. Био је Бугарин родом, из места Костенец, недалеко
чувеног Бачковског манастира (...). Оригинални текст житија није, нажалост, сачуван. Свакако да је дело настало најкасније до 1431. године, јер се после тог времена
Константину губи сваки траг. Преписи који су до нас дошли настали су у периоду
између XV и XVII в. Постоји опширна (или дужа) редакција житија, сачувана у
четири преписа (два српска и два руска).” (Јовановић, 2007: 8)
Деспот се родио у Крушевцу, а умро на месту Главица недалеко од данашњег Младеновца. Био је једно од осморо деце кнеза Лазара и кнегиње Милице, који су имали
тројицу синова и пет кћери. Њихов првенац, син Добровој, умро је недуго после
рођења. Стефанове старије сестре биле су Мара, Драгана, Јелена, Теодора и Оливера, а млађи брат Вук. Био је ожењен Јеленом (ћерком Франческа II Гатилузија, ђеновљанског господара Лезбоса и сестром Ирине /Евгеније/ Палеолог, супруге византијског савладара, цара и регента Јована VII) са којом није имао деце. Зато је,
годину дана пред смрт, у рудничкој Сребрници одредио свог сестрића Ђурађа
Бранковића за наследника.
Деспот (грч. despótēs – господар) је византијска титула, најпре додељивана синовима или зетовима цара као престолонаследницима. Касније, током позног средњег
века, добијали су је владари у државама које су биле под византијским утицајем,
У првој половини XV столећа постојале су као независне државе Српска, Епирска
и Морејска деспотовина. Кнезу Стефану титулу деспота доделио је Јован VII Палеолог, намесник и савладар византијског цара Манојла II.
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Слика 1: Једна од најстаријих фотографија манастира Манасије
(око 1890)5
Деспот је постао после битака на Ровинама (1395), код Никопоља (1396)
и Ангоре (1402), у којима је учествовао као вазал, али их је, независно од
исхода за Османлије, добијао својом ратничком вештином и храброшћу.
Но, деспотско достојанство је изградио и обновио српску државност, ослоњен на већ посустали Цариград, вештим дипломатским балансирањем
између Турске и Угарске које су се бориле за српско, најпре, подаништво,
а затим и савезништво да би овладале Балканом. И после сламања отпора
завађене властеле, жртвовања рођеног брата Вука и уразумљивања свог
сестрића Ђурађа Бранковића.7
„Силовите противуречности у понашању деспота Стефана нису
ништа друго до последица непоколебљиве постојаности његових циљева
(...). На Ровинама, борио се против влашког војводе Мирче, да му после
буде пријатељ, а код Никопоља против краља Зигмунда, да му потом
буде вазал, као што је у Бици код Ангоре морао бити на страни Турака,
којима је и дотад био највећи противник (...). Наследивши после Косовског боја пољуљану државу, којом је спрва управљао само као један од
чланова породичног савета, постепено је приграбио сву власт у своје руке и поставио границе својој земљи од Дунава и Тимока до Скадарског
језера и Јадранског мора.” (Кашанин, 1993: 55).
7

Преузето из Томић, 1964: 5.
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Слика 2: Деспот Стефан Лазаревић
(фотографија ктиторске фреске из манастира Манасије)8
Стално ширећи границе Српске деспотовине,8Стефан је привредно
обнављао земљу и културно је оплемењивао. Претходно, већ после добијања деспотске титуле, отпочео је административно и војно уређивање
Србије, уводећи управне области (тзв. власти) са војводама које су у тим
областима9 имали сву војну и цивлну власт (види Ивановић, 2016: 42-56).
Економски развој Деспотовине заснивао се на развоју рударства,
пољопривреде и занатства, подизању порушених и обнављању постојећих градова, око којих се развијала трговина у земљи и из којих је почињао извоз сребра и пољопривредних производа у све делове Европе.
„У доба деспота Стефана Лазаревића извозна трговина се све више разгранавала, а по обиму и по вредности промета достигла је до тада невиђене размере.” (Ковачевић Којић, 1982: 269) Највише се извозило сребро из Новог Брда, али и осталих српских рудника.10 Процењује се да је
из Србије годишњи извоз сребра био 5,5 тона, тј. више од петине укупне
производње сребра у Европи (Исто). „Економски напредак никада није
8

9

10

Преузето са веб-сајта:
https://www.in4s.net/despot-stefan-lazarevic-vitez-reda-zmaja-video/
Некудим, Крушевац, Смедерево, Голубац, Петрус, Островац, Борач, Теочак, Тишница, Лепенац, итд.
Трепча, Плана, Копорићи, Остраћа, Рудник, Сребреница, Запланина, Ливађе, Авала, Бохорине, Крупањ, Зајача, Беласица и Ковачи.
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могућ без релевантне правне регулативе која треба да створи оквире и
повољне услове за организовање разних привредних грана. Тако је, захваљујући разумевању потреба и са јасним циљем и дефинисаним намерама, настао Закон који се везује за Деспотово име. Закон деспота Стефана који је био намењен највећем рударском граду, Новом Брду, садржао
је изузетно значајан текст којим је требало детаљно правно уобличити
веома важну привредну делатност. Познато је да је рударство у Србији
напредовало од 13. века и да се у време деспотовине налазило на врхунцу
(подвукао аутор), а да су приходи од рудника били велики.” (Марковић,
2008: 69). Реч је о збирци закона познатих као „Новобрдски законик”,
односно „Законик о рудницима”, коју Деспот објављује 1412. године и
која, осим прописа о рударству, садржи и правила о уређењу живота у
Новом Брду, тзв. „Статут Новог Брда”.
У колико-толико политички стабилизованој држави и економски
све развијенијој земљи цветали су култура и уметност својствени епохи.
Посебно јер је њоме управљао једини владар уметник у историји Србије.
Деспот Стефан Лазаревић, витез Змаја Првог реда, био је мецена живописцима, хагиографима, песницима, градитељима, али је и сам био – песник.
„Владалац изразито ратничких и витешких црта, војсковођа који
је учествовао у више битака него иједан његов претходник на престолу, немилосрдни организатор државне власти и умешни експлоататор
сребрних рудника, он је напоредно с тиме био велики зналац уметности,
пасионирани љубитељ књиге и даровит писац. Живећи преко педесет и
владајући преко тридесет година, имао је могућности и времена – мудар
исто толико колико срећан – да се обележи као један од најспособнијих
владалаца и најумнијих људи у историји Срба.” (Кашанин, 1993: 55).
Ако је манастир Манисија назначајније градитељско, Ресавска школа
просветитељско, Београд државничко, онда је најзначајније песничко дело
деспота Стефана свакако „Слово љубве”, настало 1409. године. Написано је
као посланица неименованој блиској особи, сва је прилика млађем брату
Вуку, годину дана пред његову смрт, са којим је био у сукобу око власти.
Ова песничка епистола, у форми коју би данас одредили као поезију у прози, почиње именом аутора: „Стефан деспот...” , има десет неједнаких строфа, чије свако почетно слово, у акростиху, даје њен назив – Слово љубве.11
11

„Слово љубави је дело деспота Стефана нађено у једном рукопису за који се према
воденим знацима може тврдити да је из прве половине петнаестог века. Први издавач овог дела Ђура Даничић био је уверен да је ово деспотов аутограф, а Стојан Новаковић у то није био сасвим сигуран него је претпостављао да је дело могао написати неко из деспотове околине али под његовим надзором. Претпоставља се да је
Слово љубави писано у Београду. На жалост, рукопис је изгорео у пожару Народне
библиотеке у Београду 6. априла 1941. године.”
https://www.rastko.rs/istorija/spisi_o_kosovu_c.html#_Toc707
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Поред, данас бисмо рекли „Речи о љубави”, у којој преовлађују два
мотива – „мотив чулне и мотив духовне љубави, чују се као дует кроз
целу песму, колико на дискретан толико на имперсиван начин” (Исто: 69)
– Деспот је у српску књижевност заувек уградио још два песничка дела.
Прво је „Похвално слово кнезу Лазару” (1403/4), а друго „Натпис на
мраморном стубу на Косову” (1404). Већ из наслова ових поетских дела
јасно је о коме, у првом, и о чему, у другом, делу Деспот пише.
„Деспотово слово је тачно оно што му наслов каже Похвално слово
светоме и многомученику Христову Лазару – песнички спис изразито глорификаторског карактера, у којем су чињенице замењене алузијама и
символима, и у којем се не говори у биографском и наративном, него
химничком облику. Не само по емотивности, него и по стилу, оно је блиско текстовима црквене поезије, службама написаним у част Срба светитеља; инвокација њеног беседника је иста као у појаца црквених служби.
(...) Али су разлике још веће. Једна од њих је већ у томе што су раније
похвале биле саставни део животописа и обично се налазиле на крају
његовом. Деспотов спис је независна, посебна целина, готово један нови
род књижевни.” (Исто: 63)
„Натпис на мраморном стубу на Косову” је песнички казана повест
о, за српски народ, судбоносном Косовском боју. Насто је после Ангорске
битке и већ првим речима наговештава нове прилике у земљи – Човече,
ти који на српску земљу ступаш (...) – почетак обнове српске државе после Бајазитовог пораза и смрти у монголском заробљеништву, догађаја
који су проузроковали вишегодишњи рат Бајазитових синова за османлијски трон и омогућиле Деспоту много активније државничко делање.
Овај натпис слави храброст не само кнеза Лазара, него и српских витезова који су се храбро супротставили агарјенској најезди: Зато сложно
и безбројно мноштво заједно с добрим и великим господином, храбре душе
и најтврђи у вери, као на лепи дворац и на опојни пир, на непријатеља се
устремише и правог змаја згазише, убише дивљу звер и противника великог
и незасити ад који прождире све, кажем вам, Мурата и сина његова, пород
аспиде и гује, штене василиска и лава, а с њима других, не мало. (...) Све
ово речено заврши се 6897. године, дванаестог индикта, петнаестог дана
месеца јуна у уторак, био је шести или седми час. Не знам. Бог зна12. Осим
песничко-уметничке вредности, овај натпис има велики историографски значај, јер представља једну од првих интерпретација тока и исхода
Косовског боја, на којем је израстао Косовски мит, као услов опстанка
српског народа од пада Српске деспотовине до Првог српског устанка,
и као оснивачки мит на којем је настала, у политичком смислу, српска
нација током XIX столећа.
12

https://www.rastko.rs/istorija/spisi_o_kosovu_c.html#_Toc707
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Слика 3: Границе Србије у време деспота Стефана13
У време настајања ових поетских дела деспот Стефан Лазаревић био
је и неуморни градитељ.13
Обновио је и проширио тврђаву у Београду, који је први пут у историји (1404/5) постао српска престоница, са визионарском намером да од
Белог града начини српски Јерусалим. „Идеја Новог Јерусалима, формирана у Старом завету, развијан је у средњовековној књижевности, уз
поштовање свих њених аспеката. Архетипски град-мајка, град-заштитник, стоји попут кичменог стуба у Житију деспота Стефана Лазаревића
Константина Филозофа. Деспот гради свој Београд по угледу на Цариград. Простире се на седам узвишења попут Јерусалима, у њему живи
13

Преузето са веб-сајта: ”
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_
%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D0%BD%D0%B0#/media/File:Serbian_Despotate_(1422)-sr.svg
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изабрани народ, са својим богомданим владаром као предводником пастве, попут цара Давида.” (Канић, 2010: 495) Све до смрти Деспот је био
посвећен новој српској престоници у којој је, истовремено градећи бројне профане објекте, обновио манастир посвећен Богородици и подигао
две цркве посвећене светим Три Јејарха и светом Николи.
Његова најзначајнија задужбина је, међутим, манастир Манасија,
коју је градио у овоземаљском животу за свој вечни живот. У сваком случају, за вечно почивалиште, што је, са великом вероватноћом, потврђено
тек у савремено доба, почетком овог миленијума14.
2. Утврђење: Српски средњовековни град
Манастир Манасија јединствена је целина српског средњовековног
града коју чини утврђење за одбрану, православни храм у његовом средишту, манастирска трпезарија, конаци, ћелије и пратећи објекти за
духовни и свакодневни живот, а могуће и – деспотова резиденција (види
подвучене делове у следећем цитату).
Ктиторска повеља није сачувана и све што је остало из тог времена
јесте запис Константина Филозофа, који у 52. глави Житија пише о зидању
Манастира, наводећи да Деспот: „(...) обилажаше горе и поља и пустиње
тражећи где би могао жељену обитељ, стан ћутања noдuћu. Нашавши
најприкладније и најбоље где je требао дом бити (подвукао аутор), помоливши се приступи делу и положи основ у име Тројице, сведржавнога божанства. И свуда дакле, сваком журбом и најлепшим стварима и многочасним највештијим радницима, најискуснијим живописцима, ако их je
14

Недоумица где је сахрањен деспот Стефан Лазаревић, са научног становишта, ни
данас није отклоњена. Најпре се сматрало да се Деспотови посмртни остаци налазе
у манастиру Копорину, у близини места где је преминуо. Током реконструкције
цркве Свете Тројице у Манасији почетком овог века, на месту где се, канонски,
сахрањују ктитори, откривени су земни остаци за које већина експерата сматра да
припадају деспоту Стефану. Урађена је ДНК анализа тих остатака и њом је утврђено, са 99,9% тачности, да је реч о сину кнеза Лазара. Али ком сину: Стефану или Вуку? Логично би било да ту почива Деспот, градитељ Манасије и ктитор храма. Но,
питање је да ли се логика може довести у везу са метафизичком и непоновљивом
личношћу деспота Стефана у физичком животу у којем је написао већ поменуто
„Слово љубве”, за које се верује да га је посветио брату Вуку. ДНК анализа костију пронађених у Копорину, није урађена, јер надлележни владика СПЦ није дао
сагласност за њено обављање. Према мишљењу аутора овог текста, Деспот је Манасију градио да у њој буде сахрањен, подижући један од најзначајнијих споменика
средњовековне Србије. Да ли у Манасији почива он или његов брат Вук, секундарно
је питање у односу на значај Манасије у српској културној историји.
Српска православна црква је деспота Стефана Лазаревића прогласила за свеца 1927.
године.
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Слика 4: Тлоцрт Манасије са анализом одбрамбеног система15
игде било, и златом многим и шарама цветним — а слаше чак и на острва
и посвуда — и тако многим и неизреченим трошком сврши се и украси дом
(подвукао аутор) и град око њега и општежићу.” (према Томић, 1964: 15)
Једино градитељско име које Стефанов биограф спомиње јесте „Петар из
Приморја”, а остали су и стихови из најстаријих јуначких песама о зидању
Манасије: „Цркву гради српски цар Стефане на бријегу крај воде Ресаве,
мајсторије од Ерцеговине, два шегрта сина Богданова, пред њима je Петар
Неимаре (...)” (према Николић, 1964: 47).15
15

Преузето са веб-сајта:
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Saopstenja/Saopstenje-XXIV 1992/
Saopstenje_XXIV_1992_Despotova_kula_u_Resavi.pdf Toc707
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Слика 5: Могући изглед ресавског утврђења y XV веку
(цртеж арх. Д. Тодоровића)16
Манастир Манасија спада у врхунска остварења српске архитекту
ре касног средњег века, а манастирско утврђење је данас најочуванији
одбрамбени комплекс из средњовековне Србије. Чини га 11 кула, повезаних дебелим одбрамбеним зидинама.16
Највећа кула је Деспотов пирг, у народу прозвана Деспотова кула (тзв. донжон кула – тврђава у тврђави, место последње одбране града). Подигнута је у северном делу утврђења, квадратног облика, висока
преко 30 метара, са приземљем, пет спратова, само једним улазом на
10 метара од тла, тестерастим врхом и 19 машикула (отвора, ограђених
испуста из којих се могло бацати врело уље или вода, камење и сл. на
нападаче у подножју). Испод приземља налази се просторија кружног
облика за коју се претпоставља да је била складиште, у коме се могло
похранити 20 тона жита, залиха које су биле довољне за једногодишњу
исхрану стотину бранилаца.
Остале куле су четвороуганог, осим две неправилног шестоуглог облика
и, са зидинама, уквирују земљиште од близу једног хектара. Свака има приземље и шест спратова, а са четвртог спрата сваке могло се ићи на бедем
који их све међусобно повезује, осим потпуно изоловане Деспотове куле у
коју се није могло ући са бедема. На шестоугаоним кулама било је по пет,
16

Исто.
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на четвороугаоним по шест машикула, а цело утврћење имало је укупно 104
машикуле. Куле су биле покривене оловним лимом и служиле су искључиво
за одбрану Манасије. У источном делу утврђења налазио се истурени део,
тзв. Мали град, који је, вероватно служио за смештај војничке посаде.
Око целог утврђења постојао је још један, нижи одбрамбени зид,
удаљен два метра од бедема и кула, са скривним путем који је омогућавао кретање војника бранилаца и представљао прву линију одбране
Манасије, пре кула и бедема и Деспотове куле. Испред тврђаве је, осим
на југоисточном, неприступачном делу био ископан и суви ров широк
између 15 и 20 метара, чији се спољни део, према непријатељима, завршавао зиданом контраескарпом. У утврђење се улазило преко дрвеног
моста између две капије, у одбрамбеном зиду и на главном бедему. Ову
другу, и данас главни улаз у манастирско двориште, штитиле су две куле, подигнуте непосредно уз њу са обе стране.
После храма, други објекат по величини у манастирском дворишту
била је трпезарија, подигнута јужно од цркве. Данас су сачувани само
њени спољашњи зидови, на основу којих је извршена реконструкција
могућег изгледа по завршетку изградње Манастира (види Слику 11). Имала је призмље и спрат и била највећа зграда такве врсте у средњовековној
Србији. Осим за обедовање, претпоставља се да је служила и за рад преписивача и преводилаца Ресавске школе.
У манастирском дворишту постојале су и друге грађевине које су служиле „општежићу насеља изванредна”, како пише Константин Филозоф,
али не од тврдог материјала и биле ослоњене на утрашње зидове бедема.
У њима су се налазиле монашке ћелије и конаци, радионице, оставе, болница и тзв. странопријемница, просторија за госте.
3. Храм: Српска ренесанса
Храм у манастиру Манасији, као и у Сопоћанима, посвећен је Светој
Тројици и представља један од најзначајнијих архитектонских споменика Моравске школе градње сакралних објеката у средњовековној Србији.
Од других цркава ове школе разликује се, међутим, по замисли, уређењу
унутрашњег простора и фасадној декорацији.
Деспот је храм подигао за своје вечно станиште, а освештан је одмах по завршетку целог манастирског здања, на дан Светог духа 1418.
године, уз присуство тадашњег српског патријарха Кирила, бројних
првосвештеника Српске православне цркве, монаха, властеле и народа,
о чему сведочи и Константин Филозоф. „И сабра од свуда предумишљене
и многоугледне иноке и насели ту. Даде још и приложи села и винограде
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Слика 6: Тлоцрт цркве Свете Тројице17
и још у свим својим крајевима, потписавши, даде. Ризнице овде из дана
у дан полагаше. Сачини ти и себи гробницу у коју се, мало после, положи
(подвукао аутор). Даде још и могоцењене иконе, бисерјем и златом украшене, и сваке књиге службене и одежда и сасуда црквених довољно, с
великим бисерјем и златом украшених, толико много да превазилазаше
и изабране лавре Свете Горе, а он и њих беше веома украсио сваким светилом, многосветлећим златом сијајуће. И шта пре да речем што овде
принесе и украси. И чини Богом изабране вечере Господње да се врши
многочасно учини, уподобљавајући се серафиму. Призва патријарха,
тада беше Кирил, са целим сабором српских првосвештеника, игумана
и свих осталих часних мужева а још и све благородне – на обновљење
храма, у дане свете Педесетнице, када дух свети огњеним језицима сиђе
на свете ученике Слова и Бога. Још дођоше и многи сиромаси да приме
милостињу коју им свагда неоскудно даваше.” (према Томић, 1964: 17-8)
Узор за храм Деспоту је била црква Вазнесења Господњег у Раваници,
коју је подигао његов отац кнез Лазар. То се посебно односи на унутрашњост храма уписаног крста, комбиновану са тролистом, који је, такође,
примењен и у градњи цркве Успења пресвете Богородице у манастиру
Љубостињи, задужбини кнегиње Милице. Деспот је и основу цркве, коју
чини јединство наоса на истоку и припрате на западу, поставио као и
његови родитељи.17
17

Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/crkva-svete-trojice/arhitektura-crkve/
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„Насупрот томе, избором материјала, дискретном применом каменог
украса и пропорцијским односима у Ресави је остварено архитектонско
дело које је знатно одступило од до тада већ уобичајених решења. Карактеристични и препознатљиви елементи спољашње обраде споменика
моравског периода били су полихромија фасада, остварена било смењивањем и варирањем градива – опеке и камена, или сликањем, подеони
венци којима је још више наглашавана хоризонталност и плиткорељефна
скулпторална декорација који прекрива архиволте и лунете. На ресавској цркви свега тога нема. На мирним каменим површинама наглашена
је само вертикалност, нарочито истакнута издуженим пропорцијама купола. Упадљиво је уздржано коришћење скулпторалног украса, сведено,
практично, само на прозоре. На до сада познатим фрагментима каменог
украса, пре свега капителима, преовлађују биљни и геометријски мотиви
уобичајени за моравски период. Бројни су и они који су ближи романичким традицијама радионица приморских градова. Најзад, примена низа
слепих аркада и конзоле и венци романичких профила у време градње
Ресаве били су потпуни анахронизам. Разнородни елементи и градитељска искуства, пре свега деспотовог времена али и немањићких задужбина ослоњених на романичке традиције, на изузетан начин спојени су у
цркви Св. Тројице у складну и кохерентну целину.”18
Наос има четворо врата, по једна у истуреним певницама и два у
западном зиду, која су једноставне конструкције. Осим на западном
делу постоје прозори у два нивоа. Припрата је квадратна са сводном
конструкцијом, такође у облику развијеног крста. Добар део пода у припрати, мозаично урађен од белог мермара, зелене серпентинске брече и
црвеног кречњака, сачуван је до данас.
Кровним делом храма, у средишту наоса, доминира високо кубе ослоњено на четири округла стуба појачана колонетама, а у угловима цркве налазе се четири мање декоративне куполе. У средишту кровног дела
припрате такође се налази кубе, али мање од централног у кровном делу
наоса.
Стручњаци за изградњу средњовековних храмова у Србији сматрају
да је до 1418. године сазидан само наос, а да је припрата дозидана у
наредним годинама, али свакако пре Деспотове смрти. Уверење заснивају на две чињенице: најпре, археолошким истраживањима темеља
цркве утврђено је да се између наоса и припрате налази својеврсна спојница, невидљива, иначе, на фасади храма; а затим, на ктиторској фресци
у Деспотовој руци је модел цркве Свете тројице без припрате.

18

Исто.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 3-36

Средиште српске културе

Слика 7: Црква Свете Тројице данас19

Слика 8: Под у припрати црква Свете Тројице данас20
19
20

Исто.
Исто.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 3-36

17

18

Мирко Милетић

Слика 9: Кровни део храма21
4. Живопис: „Златно и плаво”
Унутрашњост храма, према Деспотовом биографу Константину Филозофу, најбољи зографи из византијског света богато су живописали.
Међутим: „Сасвим je сигурно да ресавски живописци нису позвани са
свих страна као што вели Константин, jep je сликарство Манасије јединствено у ликовној концепцији. Таква сликарска целовитост може настати
једино из стваралаштва једног уметника, односно његове радионицедружине.” (према Николић, 1964: 49)
Нажалост, фреске су у наосу у великој мери оштећене, а у припрати
сачуване су само у малим фрагментима, тј. само шест фрагмената од
347 колико-толико очуваних фресака. „Од некадашњег живописа који je
украшавао целокупне унутрашње зидне површиине храма са припратом
(око 2.000 квадратних метара) очувало се до данас нешто више од једне
трећине.22 У припрати je првобитно сликарство нестало. У њој су откривени, за време конзерваторских радова, мањи сасвим избледели фрагменти чија се садржина тешко наслућује. Преостале фреске у главном
21
22

Исто.
Површина живописа Манасије – после до сада изведених конзерваторских радова,
који су започети 1956. године – износи близу 700 квадратних метара.

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 3-36

Средиште српске културе

19

Слика 10: Фреске Рука Господња с душама праведних и Недремано око
изнад главних врата на улазу у наос23
делу храма (у наосу) пружају могућност да се сагледа њихов првобитни
распоред и наговести њихова целина. Извесне очуване монументалне
композиције и појединачне фигуре светитеља сведоче најпре да их није
било у неком изразитом великом броју иако су зидне површине пружале
могућност сликања и таквог мноштва. Истовремено оне откривају и
редослед тематике живописа по зонама.” (Исто: 51)23
Међу очуваним фрескама посебну пажњу, историјским значајем, духовношћу и лепотом, привлаче: Ктиторска композиција, Рука Господња с
душама праведних и Свети ратници.
На западном зиду храма, десно од улазних врата у наос, налази се,
донекле оштећена и избледела фреска, на којој је живописац представио
деспота Стефана са моделом цркве у левој руци коју, са молитвом исписаном на свитку, предаје Светој Тројици (Слика 2). Деспот Високи, издуженог лица, са краћом косом и брадом, на глави има круну „господара
свих српских земаља”, обучен је у раскошни тамноцрвени дивитисион,
дугачки тунику са златним двоглавим орловима у круговима на њој, и
златним лоросом, шалом преко тунике, пребаченим преко леве руке. У
десној руци налазе се владарске инсигније, жезло и крст, које му уручују
23

Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/crkva-svete-trojice/freske/#prettyPhoto
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Христ и два анђела. Деспот стоји на јастуку на којем је, такође као обележју владарског достојанства, насликан вук, који има хералдички значај, будући да се у грбовима многих српских великаша у средњем веку
налазила ова животиња, као последица нарочитог значаја коју су Срби
придавали вуку. Зографска представа Деспота „по карактеру потпуно je
супротна духу ранијих владарских портрета. Овде се јасно уочава тенденција за реалистичким сликањем материје. Моделација je префињена, глатка и мека, и пуна благих прелива светлости и сенке. Свечани и
строги карактер византијског портрета овде je очигледно измењен. Иако
je источњачка фронталност још увек уочљива, из деспотовог портрета
зрачи дух новог доба на српском двору, у коме живе везе са Западом све
више подстичу напредак и процват српске државе” (Исто: 55-56).
Лево од ктиторске композиције, у лучном своду изнад главног улаза
из припрате у наос, насликана је Рука Господња с душама праведних, а
са њених страна су два старозаветна цара Соломон и Давид. У Руци Господњој душе праведника представљене су као одојчад у пеленама, што
се ретко сусреће у византијском сликарству. Први пут је таква фреска
урађена у цркви Светог Апостола у Солуну, због чега поједини стручњаци сматрају да су фреске у Манасији дело солунских сликара. Испод
ове фреске у лунети, лучном надвратнику главног улаза насликана је и
фреска Недремано око – Христос Емануил лежи налакћен на душеку, док
му два анђела са страна приносе сунђер, копље и крст за предстојеће мучење, што Богородица забринуто гледа, пружајући молитвено руке према Христу. „Редак мотив Недреманог ока, насликаног на полукружном
зиду изнад главних средишњих врата, у старом српском сликарству први
пут се јавља у Манасији. (Исто: 56).
Најпознатија фреска у Манасији свакако је живопис светих ратника Арете, Нестора и Никите, урађен у северној певници храма. Ресавски
витези надгорњавају све живописане ратнике у српској средњовековној
уметности. „Свети ратници у Манасији најбоље потврђују како je сваки
стил у уметности одраз одређене друштвене епохе. Раније су они својом
строгом фронталношћу право гледали у вернике. У Раваници и Каленићу
они су joш увек задржали свој стари изглед. У Манасији, одевени у најсвечанија и најскупоценија одела, са огртачима чије je источњачко шаренило сувише истакнуто необично егзотичном орнаментиком, у оклопима и
са оружјем, свети ратници су у разноврсним одабраним положајима. Они
као да не гледају више у вернике који од њих моле помоћ, већ су обузетим
својим немиром и личним преокупацијама. То су прави витезови луталице, сентименталних погледа, чија je интимна поезија прожета култом
према жени и чежњом за нестварним идеалима. Они су више песници, a
мање одлучни и мрки ратници. Позно феудално друштво забављало се
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Слика 11: Свети ратници Арета, Нестор и Никита24
витешким турнирима и играма. Витезови се такмиче не само у јунаштву
већ и у аристократској елеганцији. Њихова витешка опрема нема само
практичну већ и уметничку сврху. Општа тежња за такмичењем у елегацији, у часном понашању и у необичним доживљајима о којима ће се
приповедати на дворовима преноси се и у уметност. Опасност од Турака
као да није много узнемиравала витезове.” (Исто: 77-78) 24
Живопис у Манасији усаглашен је са архитектонском структуром и
сакралним разлогом подизања храма, применом хијерархијског правила византијског уметничког круга сликања православних цркава „свете
вертикале и хоризонтале” у распоређивању тема. На то указују све очуване фреске, циклуси и композиције фресака, у олтару, на зидовима и на
стубовима у храму, у зони сводова испод купола: циклуси из Христовог
живота, чуда, парабола, страдања, живота после васкрсења; Циклус Богородичиног живота, Циклус из Старог завета, Литургијски циклус, Причешће апостола, Поклоњења архијереја (међу којима је и први српски архиепископ – Свети Сава), Свети праведници, Циклус великих празиика.

24

Исто.
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5. Ресавска школа: Православни скрипторијум и библиотека

„Втори Манасија”, деспот Стефан Високи, био је један од најобразованијих људи своје епохе.25 Деспот је живео у време увелико расцветале ренесансе на Западу, коме се Стефан све више окретао, не само као
државник, него и као уметник и просветитељ. Стога је манстир Ресава,
како је већ указано у овом тексту – утврђењем, архитектуром храма и
живописом у њему – нетипичан у односу на све који су му претходили у
Србији, представљајући својеврсну синтезу византијске традиције и ренесансне културе тога доба.
„И у старој и у модерној историографији, кад се говори о деспотовим
кретањима и његовим сусретима са страним владарима, обично се указује на њихове политичке и војне разговоре, на ратовања и на гозбе. Имала су њихова познанства и других видова. Нашавши се у страном свету,
деспот Стефан је, несумњиво, разматрао и владалачки двор на којем је
био, уметничка дела, библиотеку и намештај у том двору, и поређивао
их са својим – средњовековни владари и великаши нису се такмичили
не само у моћи и богатству, него и у цивилизованом животу.” (Кашанин,
1993: 57).
Стефан је поседовао једну од најбогатијих библиотека. „Не може се
рећи да се не зна шта је деспот читао. О његовој лектири не мало сведоче списи унесни у зборник 26 који је писан за њега, делимично и његовом руком.” (Исто: 58) Осим књига религиозног садржаја, у деспотовој
библиотеци било је и историјских књига, али и књига витешке поезије
и прозе. „Чини се да је деспот Стефан имао нарочиту наклоност према
књигама историјске садржине, судећи већ по томе што је монаху Григорију послао у Свету Гору раније преведену Светску хронику да је поново
редигује, а монаху Доситеју да је поново препише, и што је, на деспотову иницијативу, преведен спис О будућим временима, који се приписује
византијском цару Лаву Мудром. Не може бити сумње да је деспот познавао и витешке песме и романе, чијих елемената има у његовом Слову
љубави и, нарочито у Натпису на мраморном стубу на Косову. Без витешке поезије, витешких прича и игара није пролазио живот ни на једном
европском средњовековном двору.” (Исто: 59-60)
Све до половине XV века и Гутенберговог открића штампе, књиге су
биле манускрипти, руком писане на пергаменту, веома ретко на папиру.
У позном средњем веку у Европи су књиге писали, преписивали и пре25

26

Деспотово „образовање било је поверено (у детињству – примедба аутора) ученом монаху Данилу, који ће касније постати и патријарх српски” (Станисављевић, 1994: 20).
„Зборник се чувао у Народној библиотеци у Београду до 6. априла 1941. кад је изгорео” у немачком бомбардовању.
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Слика 12: Скрипторијум у Ресавској школи27
водили углавном свештеници за црквену јерархију, владаре и племство.
Књиге су марљиво, зашиљеним пером, преписивали писари-калуђери
који су радили у манастирским скрипторијумима. Многе средњовековне
књиге биле су изванредно илустроване, са иницијалима на почетку сваке
странице или одељка и орнаментима по ивицама страница. Корице су
биле од дрвета обавијеног кожом, понекад богато украшене сребром и
златом, емајлима и драгим камењем. Богато опремљене и вешто урађене књиге биле су права уметнички дела. 27
Такав преписивачки и преводилачки скрипторијум, Ресавску школу,
основао је, одмах по завршетку Манасије, деспот Стефан Лазаревић. У
њој је деспотов библиотекар, „учитељ српски, граматик, преводилац и
историчар” Константин Филозоф развио велику књижевну делатност,
писао правописна упутства 28 и руководио радом на превођењу и преписивању књига. Окупљен је велики број учених калуђера, монаха са Свете горе, из Великог Трнова у Бугарској и из српских манастира, који су
преписивали свете књиге, исправљали старе рукописе, преводили дела
написана грчким језиком, илустровали и украшавали књиге. Може се
са великом извесношћу тврдити да је Ресавска школа била средиште
27
28

Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/istorija/resavska-skola/
Пре Житија, Константин је овде написао Сказанија изложеног о писменима. Његово виђење како треба писати словенске књиге подразумевало је критику уношења
елемената народног говора у старословенски језик и недоследну употребу грчких
слова, препоручујући једну сложену ортографију. Независно, међутим, од каснијих критика, чињеница да је у XV веку у Србији написан, практично, правописни
приручник – представља културну вредност по себи.
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Слика 13: Претпостављени изглед трпезарије по изградњи Манасије30
не само српске, него и васцеле православне културе у првој половини
XV века и деценијама касније. Наиме, Ресавска школа није само назив
за скрипторијум у манастиру Манасији, смештен са библиотеком 29 на
спрату манастирске трпезарије, и у монашким ћелијама, него и име за
правац у преписивачком и преводилачком раду, који је све до XVIII века
доминирао у православном свету као узорит. Језички, стилски и естетски стандарди настали у Ресавској школи усвојени су у Љубостињи, Хиландару и храмовима у Бугарској, Румунији и Русији.30
Нажалост, од свега што је урађено у Ресавској школи остало је веома
мало, јер су Османлије, приликом првог освајања Манасије 1439. године,
запалили и манастирску библиотеку. Данас се веома мали део рукописа чува у Манасији, Хиландару и Светој гори, Пећкој патријаршији и
Патријаршији Српске православне цркве, а делови рукописа налазе се и
у руским манастирима.

29

30

Поједини аутор тврде да је библиотека садржала чак двадест хиљада књига. Види
Поповић Дамњан (1969): На обронцима Бељанице; Нови Сад Дневник.
Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/manasija/utvrdjenje/#prettyPhoto%20/1/
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Слика 14: Остаци зграде трпезарије данас31
6. Обележја и надахнућа: Незаборав у материји и духу
Деспот Стефан Лазаревић и његова задужбина манастир Манасија,
средиште српске културе у првој половини XV века, неизбрисив су део,
и у материјалном и у духовном смислу, културне историје Срба и немерљива вредност свеукупне српске културне баштине. Стога је природно да су и Деспот и Манасија, после ослобођења од османлијских
завојевача, све до данас, добили бројна обележја и надахњују мноштво
стваралаца у уметности, науци и култури. 31
Стефановим именом, његовом владарском титулом која је била и данас јесте саставни део личног имена, назива се град подно манастирских
зидина – Деспотовац. Указ о томе, на предлог министра унутрашњих дела
Милутина Гарашанина, преименовањем села Војник и његовим проглашњем за варошицу и центар среза, донео је 1882. године, у којој постао
први нововековни српски краљ, Милан Обреновић.32 Основна школа у
Деспотовцу носи име „Деспот Стефан Високи”, а Народна библиотека –
31
32

Исто.
Банатски Деспотовац у Средњебантском округу, између Зрењанина и Сечња, од
1924. године такође носи име по деспоту Стефану Лазаревићу. Деспот је био власник вилагошког и бечејског властелинства, а од 1411. до 1414. био је и велики жупан Торонталске жупаније, којој је припадао простор на коме се данас налази ово
насеље. данашњег Деспотовца.
(http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/Mesne%20zajednice/LK%20Banatski%20
Despotovac.pdf)
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Слика 15: Статуа деспота Стефана на Калемегдану34
„Ресавска школа”. У граду је подигнута црква Светог Стефана деспота
Српског, а на Тргу деспота Стефана у центру споменик Деспоту. Главна
улица назива се именом деспота Стефана Лазаревића.33
И у Београду, који је први пут постао српска престоница вољом Стефана Лазаревића, један од најдужих булевара од 2004. године носи његово име – Булевар деспота Стефана, а 1981. године постављена је на платоу Горњег града београдске тврђаве Деспотова бронзана статуа, изванредно вајарско дело Небојше Митрића.34
Међу најлепшим песмама написаним на српском језику је и песма
академика Васка Попе (1922 – 1991) посвећена Манасији, објављена
почетком седамдесетих година минулог века у збирци „Усправна земља”,
у првом циклусу – „Ходочашћа”, који започиње истоименом песмом, а
затим следе: „Хиландар”, „Каленић”, „Жича”, „Сопоћани”, „Манасија” и
„Сентандреја”.
33
34

Преузето са веб-сајта: https://www.beogradskatvrdjava.co.rs
Осим у Деспотовцу и у Београду, именом деспота Стефана Лазаревића називају се
улице, школе, установе културе... у многим градовима у Србији и српским градовима.
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Манасија
Плаво и златно
Последњи прстен видика
Последња јабука сунца
Зографе
Докле твој поглед допире
Чујеш ли коњицу ноћи
Алах ил Илалах
Кичица твоја не дрхти
Боје се твоје не плаше
Ближи се коњица ноћи
Алах ил Илалах
Зографе
Шта ли видиш на дну ноћи
Златно и плаво
Последња звезда у души
Последњи бескрај у оку35

Мало је српских сликара који нису барем једно од својих дела посветили Манасији, али међу њима се издваја Слободан Дане Поповић (1944),
у чијем су полувековном стваралаштву доминантне две теме – манастир
Манасија и река Ресава. По сопственим речима, урадио је више стотина
слика Манасије, али тачан број ни сам не зна. Зато је Драшко Реџеп записао
о Поповићевом стваралаштву: „И као што је катедрала у Руану, у различитим тренуцима дневне светлости имала значење симбола неутешног, траг
наше укупне пролазности, тако је и Манасија, у расвети наше најмоћније
посткосовске неодредљивости, на сликама Слободана Поповића освојила,
као први и баш потоњи пут, ликовну легенду по себи, у препознатљивој
расвети онога што се десило , и онога што се више никада неће поновити.
Слободан Поповић нас посматра, тако различите и тако изгужване кроз
прозор властите Манасије. Манасија на Поповићевим платнима, такође,
јавља се као сан. Као откровење. Сугестивно, јединствено, најмоћније.”; и
своје запажање завршио стиховима: „ Све чешће ми се дешава да у Манасију, легендарну и Стефанову,/ гледам по Поповић Слободану.”36
Од Константиновог Житија написан је огроман број научних радова
о Стефану Лазаревићу и манастиру Манасији у земљи и иностранству.
Листа садржи више хиљада библиографских јединица. Реч је о поједи35
36

Попа, Васко (1973): Усправна земља; Београд: Вук Караџић (стр. 10).
https://sedlare.svilajnac.biz/povodi-ljudi/50-dane-tekst.html
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Слика 16: Једно од сликарских виђења Манасије Слободана Поповића
(уље на платну)31
начним (ко)ауторским публикацијама, међу којима је последња „Манасија небо на земљи” (2018) историчара уметности др Оливера Томића,
професора Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу37
Свеобухватан и систематски приступ истраживању живота и дела
Деспотовог, значају Манасије у његовом, потоњем и нашем времену и
друштвено-историјског контекста у којем је Стефан живео и градио своју
задужбину започет је, међутим, 1993. године у оквиру научне, уметничке
и културне манифестације „Дани српскога духовног преображења” која
се од тада сваке године одржава између 19. (Преображење) и 28. августа
(Велика Госпојина) у граду који носи његово име. Окосницу Дана чини
научни скуп, од првог – „Ресавска школа и деспот Стефан Лазаревић у
историји српске духовности” (1993), до последњег – „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности Х” (2018). Покретању
овог скупа, који је резултирао са 20 до сада објављених зборника радова,
као, уосталом, и покретању целе манифестације, одлучујуће су допринели академици Мирослав Пантић (1926 – 2011) и Павле Ивић (1924 –
1999), а њихову научну мисију наставиле су академик Злата Бојовић и
професорка Гордана Јовановић, рођена Деспотовчанка, председница
Програмског савета Дана и уредница Зборника.
37

Преузето са веб-сајта: https://www.resavskipostonosa.com/slikari-resave-slobodandane-popovic-2/
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Поред научног скупа, „Дани српскога духовног преображења” имају
разуђен, садржајан и висококвалитетан програм, у смеру који нам је „Деспот показао (...) и заувек оставио у аманет, да ћемо трајати само дотле док
поштујемо себе, чувамо наш језик, не заборављамо традицију, негујемо
обичаје и у савремености стварамо артефакте материјалне, али пре свега
духовне културе. У свим уметностима, науци, просвети и образовању”
(Милетић, 2015: 9 – 10). Од првих Дана, чије покретању су у Деспотовом
граду прегалачки омогућили Радослав Рачић, Милован Живковић и Славољуб Вулић, Ресавци и бројни посетиоци овог, природним лепотама и
културним споменицима изузетно богатог краја Србије, могу током десет
дана манифестације оплемењивати свој свакодневни живот присуством
концертима класичне, традиционалне народне и попларне музике, књижевним вечерима најистакнутијих стваралаца на српском језику, изложбама врхунских српских сликара и сликара учесника традиционалне
ликовне колоније, позоришним и филмским представама, трибинама о
савременим друштвеним темама, сајмовима народног стваралаштва и,
однедавно, међународном витешком турниру. У оквиру Дана, чије име
садржи и њихов циљ – српско духовно преображење, покренута је Школа историје српске културе, који похађају ученици и студенти из Србије,
српских земаља на Балкану и расејања у свету.
Уместо закључка: Похвала посвећености
Само двадесет година после изградње, и једанаест после Деспотове
смрти – 1438, када више није било овог витеза и ратника да организује
одбрану, Манасија је први пут освојена од Османлија. „Смрћу деспота
Стефана настала су мутна и тешка времена за земљу, па Константин,
неколико година касније, при крају свога драгоценог списа извештава ...
где, ваистину, где у незнан одоше сва она светла и красоте ... све постаде
мрзост и пустош, све се преобрази, свега нестаде, све се испуни горчином,
хумке се разараху и сажижаху и људи изгањани биваху...” (Томић, 1964: 32)
И тада и 1456. године Манасија је горела и била опустошена, као и 1476.
и 1734. године. Полумесец се повукао 1718, када су завојеваче из мале
Азије потисли они са севера, аустријски. Агарени је поново освајају 1739.
године и напуштају је тек са избијањем Првог српског устанка.
Писаних докумената о Манасији и стању у коме је била, од њеног пада
до почетка XIX века, веома је мало. Најстарији запис начињен је, према
Љубомиру Стојановићу и његовом делу Стари српски родослови и летописи (1927), на зиду у олтару у време аустријске окупације Србије: „Лето
1725. начеше мирјани (православни хришћани – напомена аутора) обнаГодишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 3-36
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Слика 17: Академици Мирослав Пантић (стоји) и Павле Ивић (десно од
њега) на представљању првог зборника „Ресавска школа и деспот Стефан
Лазаревић у историји српске духовности” (1994)
вљати Манасију, проигумен Арсеније”, али у конзерваторским радовима,
започетим 1959/1962. године, није пронеђен. (Исто) Међутим, вероватно
је да је запис тачан, јер када је осам година касније Максим Ратковић,
егзарх београдског митрополита Вићентија Јовановића, обишао Манасију „каже да је припрата разрушена јер је у њој била ᾽мунара (минарет
– напомена аутора) турска, а сада обнавља се᾽. Не зна се када су тачно
започети радови.”38 Завршени су у јесен 1735. године. „О томе сведочи
натпис уклесан на двема каменим плочама, уграђеним изнад западног
прозора припрате (Слика 18). У њему се каже: ОБНОВИ СЕ ЛЕТА 1735.
ОКТОБРА 2. ПРИ А(РХИЕПИСКОПУ) ВИКЕНТ(ИЈУ) ЈО(ВАНОВИЋУ).
КТИТОР ПРИПРАТЕ ОВЕ ДРУГИ: ГОСПОДИН ОБЕР КАПЕТАН КОСТА
ДИМИТРИЈЕВИЋ. Од важности је што је споменут игуман Јоасаф, за
кога Максим Ратковић у извештају каже ᾽тамо пребивает са братијама᾽.
То је, после дужег периода, први податак о манастирском братству у Ресави. Изгледа да је у том периоду у манастиру постојала и школа за свештенике, и да је обновљена преписивачка делатност.”39
У Кнежевини Србији обимнија оправка у прохујалим столећима запуштене и оронуле Манасије извршена је 1844/5 године, као последица
предлога Јована Ст. Поповића упућеног Совјету: „да се ᾽уредно изданом
уредбом᾽ забрани рушење и развлачење старих градова, односно њихових
развалина ᾽који као споменици древности не само љубитељима историје
38
39

Преузето са веб-сајта: http://manasija.rs/istorija/hronologija/
Исто.
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Слика 18: Запис о обнови припрате из 1735.
(...) у многим предметима разрешеније подаjу но и земљу нашу занимљивом, знатном и класичном чине᾽. (...) Данас знамо да je та велика ᾽обнова᾽
Манасије омогућила да се овај споменик културе одржи до наших дана.”
(Томић, 1964: 34, 41) Две године после рушилачког земљотреса 7. априла 1893. године, са епицентром у 25 километара уадљеном Свилајнцу40,
оштећена је источна страна цркве, а оправка је извршена „под владом”
краља Александра Обреновића, две године доцније, нашта упућује натпис уклесан на каменој плочи, која се данас налази испод слемена крова.
Између два светска рата, у Краљевини СХС/Југославији, Манасија је
поново препуштена зубу времена или, чак, додатном рушењу. О томе је
писао архитекта Ђ. Бошковић у тексту Злочин или нехат41: „Оно што непријатељ није хтео, а време није стигло – учинили смо ми сами; – данас
у ᾽двадесетом веку᾽, онда када имамо све услове за научно испитивање и
одржавање наших споменика. Место да се бетоном прелију зидови онак40
41

http://www.seismo.gov.rs
„Политика”, 12. октобар 1929, стр. 8.
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Слика 17: Манастир Манасија данас
ви какви су се затекли и на тај начин сачувају трагови који су се у горњим
деловима налазили – зидови су рушењем поравнати, и на тај начин неповратно изгубљени и последњи трагови назупчења. Порушено је оно
што је за навек требало да се сачува!”
Срећом – није био у праву. Завод за заштиту споменика културе Социјалистичке Републике Србије је 1956. године започео обимне конзерваторско-рестаураторске радове утврђења, храма, унутрашњости манастира, укључујући и конзервацију фресака. „Израђен je технички елаборат
на бази података који су тада били познати; о конзерваторским проблемима и мерама коje треба предузети затражена су мишљења проф. унив.
арх. Ђ. Бошковића и проф. унив. А. Дерока, а 26. марта 1957. одржан je у
Српској академији наука у Београду скуп заинтересованих стручњака, на
коме су тражени предлози за најбоља решења ових проблема...” Манастир
Манасија проглашен је, потом, за споменик културе од изузетног значаја.
У првом наврату, између 1956. и 1964. године, тим предвођен професором Слободаном Ненадовићем обновио је јужну фасаду храма, рестаурирао мозаички под у припрати и обојио унутрашње зидове на којима није
било фресака. Живопис је очистио сликар-конзерватор Бранислав Живковић. Утврђено је да наос има два пода, настала наслојавањем, као и да се
под трпезарије налази 1,5 метара испод тадашњег нивоа терена, што је за
последицу имало почетак систематских археолошких истраживања.42
42

Један од најважнијих резултата археолошких истраживања је откриће ктиторске
гробнице у наосу цркве 2006. године.
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Од тада до данас Манасија је из године у годину, из деценије у деценију, полако почињала да враћа изглед од пре шест векова када је настала.
Очишћене су и конзервиране све очуване фреске у храму, укључујући
иконе древног црквеног иконостаса. Године 1985. изграђен је у североисточном делу нови конак са библиотеком, а после тога извршена рестаурација кула и бедема, у последње две деценије под вођством Гордане
Симић, саветнице у Републичком заводу за заштиту споменика, тако да
је до окончања посла на утврђењу остало да се реконструишу још две
од једанаест кула и још два бедема. Када, ускоро, буде завршена реконструкција утврђења у потпуности, приступиће се, подједанако посвећено, и обнови манастирске трпезарије до њеног првобитног изгледа.
Но, већ сада, шест столећа од завршетка њене изградње, Манасија
је један од најлепших и, свакако, најочуванији споменик средњовековне
културе у Србији. У то се може уверити сваки посетилац из земље и иностранства, тим пре што је у години обележавања шест векова Мансије
локална самоуправа, уз подршку републичких власти, обновила пут и
изградила осветљен плочник за пешаке од Деспотовца до средишта српске културе у XV и свим потоњим вековима.
Стога, похвала посвећености свима који директо и/или индиректно
делају и помажу да и у будућности Манасија „нама сија” пуним Деспотовим сјајем.
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THE CENTER OF SERBIAN CULTURE
Summary: Commemorating six centuries from the construction of Manasija
monastery, the paper indicates the cultural significance of this monastery in the
mid-fifteenth century, as well as in the later centuries and modern era. Life and
work of the patron of Manasija monastery, despot Stefan Lazarević as statesman,
founder and poet, are analyzed. The paper points to the architectural value of the
fortification and the Holy Trinity Church, the beauty of the frescoes in the temple
and the educational significance of the Resava rewriting and translation school.
It also notes the influence that Stefan Lazarević and Manasija performed on the
development of science, art and culture of the Serbian people. In conclusion, it is
insisted on successful conservation and restoration of this most preserved monument of Serbian medieval culture as soon as possible.
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