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КРАЉЕВИВЛАДИСЛАВИ 
РАДОСЛАВКАОКТИТОРИ– 
СЛИЧНОСТИИРАЗЛИКЕ

Сажетак: За де ла ма те ри јал не кул ту ре нео п ход на су ма те ри јал на 
сред ства, ко ја, са ма по се би, пред ста вља ју основ да ће кон крет
но кул тур но де ло на ста ти, али ни на ко ји на чин не га ран ту ју ко ји 
ће би ти ње гов до мет. Та ко ђе, ко ли чи на ма те ри јал них сред ста ва 
ко је не ко по се ду је не га ран ту ју да ће би ти ство ре но де ло вр хун ске 
вред но сти. У ра ду се же ли ука за ти ка ко су се раз ли чи те по чет
не по зи ци је си но ва Сте фа на Пр во вен ча ног Вла ди сла ва и Ра до сла
ва од ра зи ле на њи хо ву кти тор ску де лат ност од сли ка ва ју ћи два 
схва та ња за ду жби нар ства. Пр ви је сво ју за ду жби ну, ма на стир 
Ми ле ше ву, по ди гао за вре ме вла да ви не оца, док је Ра до слав при
пра ту уз цр кву у окви ру ма на сти ра Сту де ни ца са зи дао на кон што 
је по стао вла дар. Вла ди слав је, при то ме, по ди гао са свим нов ма
на стир, док је Ра до слав же лео да сво јом кри тор ском де лат но шћу 
на ста ви де ло сво га де де Све тог Си ме о на. 

Кључне речи: краљ (принц) Вла ди слав, краљ Ра до слав, Све ти 
Сава, Ми ле ше ва, Сту де ни ца

Кул ту ра је увек би ла ре зул тат кре а тив но сти али и ма те ри
јал них мо гућ но сти сво јих ства ра ла ца.1 Из у зе так од овог 
пра ви ла су де ла усме не тра ди ци је ко ја за сво је по сто ја ње и 
пре но ше ње не под ра зу ме ва ју ма те ри јал ни основ али њихова 

1 Рад је на пи сан у окви ру про јек та Исто риј ско на сле ђе Бал кан ског по
лу о стр ва кроз ве ко ве (од ан ти ке до са вре ме ног до ба) коjи је одо брен 
од лу ком На став нона уч ног ве ћа Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, 28. 06. 
2018. го ди не, од лу ка број 183/1166 01.
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де ла су тим крх ки ја и лак ше не ста ју, не го она ства ра на у 
трај ном ма те ри ја лу. Но, са мо ма те ри јал но бо гат ство, без 
кре а тив но сти и без по тре бе за кул ту ром, од но сно без раз ви
је них кул тур них по тре ба, кул ту ру ни ка да ни је ни ства ра ло. 
Ако би ак те ру, ства ра о цу, на ру чи о цу или кон зу мен ту кул ту
ре не до ста ја ло кре а тив но сти, он да би ре зул тат де ла ња био 
кич или не што слич но ње му, а ако им је, сем кре а тив но сти, 
не до ста ја ла и са ма по тре ба за кул ту ром уоп ште, он да ни је 
би ло ни ки ча. Ни је би ло ни че га.

*

Оно што пи сци овог тек ста сма тра ју да је по треб но ис та ћи 
је да ства ра њем од ре ђе них кул тур них са др жа ја, ње ни твор
ци, фи нан си је ри, уче сни ци на би ло ко ји на чин и у би ло ком 
сег мен ту, се би обез бе ђу ју тра ја ње. На чин на ко ји су вла да ри 
сред њег ве ка, не са мо срп ски, и не са мо вла да ри, већ и чла
но ви њи хо вих ужих или ши рих по ро ди ца, вел мо же, обез бе
ђи ва ли се би ме сто у кул ту ри и тра ја њу кроз ве ко ве би ло је 
по ди за ње хра мо ва.

Раз ло га за то је си гур но би ло ви ше. Из ме ђу оста лог, ти ме 
се кти то ру обез бе ђи вао по мен на бо го слу же њу, пра во на са
хра ну и пор трет у хра му кти то ри је.2 За ду жби на је, сма тра на, 
до жи вља ва на као лич ни пе чат, сим бол оно га ко ји је по ди
же, али исто вре ме но, он је њо ме до ка зи вао и по ка зи вао сво
ју моћ и углед.3 На рав но, сво јим тра ја њем за ду жби не свом 
кти то ру су тре ба ле да обез бе де оно по че му ће их по том ство 
по ме ну ти, ода гна ти за бо рав као вид ко нач не и пот пу не смр
ти и не стан ка пам ће ња и под се ћа ња, украт ко – да спре че да 
њи хо во име умре за бо ра вом.

Пр ви срп ски вла дар за ко га је за бе ле же но да је по ди гао храм, 
у овом слу ча ју по све ћен Бо го ро ди ци, био је кнез Вла ди мир, 
ко ји ће и сам по ста ти све ти тељ по знат као Све ти краљ Јо ван 
Вла ди мир. У сво јој кти то ри ји био је и са хра њен.4

Ме ђу тим, би ло је, ме ђу Ср би ма и оних ко ји ни су би ли вла
да ри, ка да су по ди за ли хра мо ве. Овом при ли ком ће мо се 
освр ну ти на де ло Вла ди сла ва Не ма њи ћа у пе ри о ду ка да је 

2 Тро иц ки, С.  (1935) Кти тор ско пра во у Ви зан ти ји и Не ма њић кој Ср би ји, 
Глас СКА бр. CLXVI II, Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр. 121
123.

3 Бо ри чић, Н. Д. (1939) Ма на стир Ми ле ше во, Ча чак: Штам па ри ја и књи
го ве зни ца Слав ка Г. По по ви ћа и Си на, стр. 5.

4 Ано ним, (2009) Ge sta re gum Scla vo rum, том I. пре ве ла и при ре ди ла Кун
чер, Д. Бе о град, Ник шић: Исто риј ски ин сти тут, ма на стир Острог, стр. 
136137; Ђе кић, Ђ. (2018) Све ти Јо ван Вла ди мир – исто ри ја и култ, 
Ле по са вић: Ин сти тут за срп ску кул ту ру, стр. 3839.
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био још принц. Он је пр ви члан ди на сти је Не ма њи ћа, по
сле ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње, ко ји је на сво јој те ри
то ри ји по ди гао ма на стир пре не го што је до шао на власт.5 
При по ре ђе њу ових кти то ра тре ба има ти у ви ду и од ре ђе не 
раз ли ке ме ђу њи ма. Тре ба сва ка ко узе ти у об зир чи ње ни цу 
да Не ма ња за по ди за ње хра мо ва по све ће них Све том Ни ко
ли и Све тој Бо го ро ди ци Ко се ни ци на сво јој те ри то ри ји ни је 
тра жио одо бре ње ак ту ел ног вла да ра, ве ли ког жу па на, сво га 
бра та Ти хо ми ра. Због то га је тај ње гов по сту пак про ту ма
чен као кри вич но де ло. На ску пу ко јем су при су ство ва ла и 
оста ла бра ћа, Сте фа ну Не ма њи је из ре че на ка зна. Од у зе та 
му је сва те ри то ри ја ко јом је вла дао и за то чен је у пе ћи ну да 
умре од гла ди и же ђи.6 Ка зна је про ма ши ла циљ. Не ма ња је 
по стао вла дар.

Ка кве су при ли ке пра ти ле Вла ди сла ва и ње го ву кти тор ску 
де лат ност? Сва ка ко дру га чи је. Он се спо ми ње као кти тор 
ма на сти ра Ми ле ше ва. Код да то ва ња по ди за ња овог ма на
сти ра по сто је из ве сне те шко ће. Кти тор ски нат пис, ко ји би 
нај бо ље све до чио ко га је, ка да и уз чи ју по моћ по ди гао, ни је 
са чу ван. Вла ди сла вов са вре ме ник До мен ти јан у свом де лу 
Жи ти је Све тог Са ве, при ли ком на во ђе ња да су у ма на стир
ској цр кви у Ми ле ше ви по ло же не мо шти Све тог Са ве, не 
ка же ни ко је, ни ка да по ди гао овај ма на стир.7 Дру ги зна
ме ни ти ха ги о граф Те о до си је у свом Жи ти ју Све тог Са ве, 
на ста лом кра јем XI II ве ка, по твр ђу је да су Са ви не мо шти 
пре не те у Ми ле ше ву, док за сам храм на во ди да је по диг нут 
тек по што је Вла ди слав по стао краљ (12341243).8 Ка ко је 
Са ва умро 1236. го ди не у Ве ли ком Тр но ву, а  мо шти су му 
пре не те го ди ну да на ка сни је, 1237. го ди не,9 на ме ће се пи та
ње ка ко је Вла ди слав сти гао да за та ко крат ко вре ме са зи да 
ма на стир и да у ње га пре не се мо шти сво га стри ца. Већ смо 
спо ме ну ли да пра во на са хра ну у не ком ма на сти ру при па да 
кти то ру. Да ли је он да и Са ва био кти тор или имао уде ла у 
кти тор ској де лат но сти? Те о до си јев став, да је Ми ле ше ву по
ди гао Вла ди слав, би тре ба ло про ве ри ти у оној ме ри у ко јој 

5 Ђу рић, В. Ј. (1992) Срп ска ди на сти ја и Ви зан ти ја на фре ска ма у ма на
сти ру Ми ле ше ви, Зо граф бр. 22, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет – Ин
сти тут за исто ри ју умет но сти, стр. 24.

6 Сте фан Пр во вен ча ни (1988) Са бра ни спи си, Бе о град: Про све та, Срп ска 
књи жев на за дру га, стр. 6668.

7 До мен ти јан (1988) Жи вот Све то га Са ве, Бе о град: Про све та, Срп ска 
књи жев на за дру га, стр. 232.

8 Те о до си је (1988) Жи ти је Све то га Са ве, у: Жи ти ја, при ре дио Бог да но
вић, Д. Бе о град: Про све та, Срп ска књи жев на за дру га, стр. 178.

9 Бла го је вић, М. и Ме да ко вић, Д. (2000) Исто ри ја срп ске др жав но сти I, 
Но ви Сад: Огра нак СА НУ, Бе се да и Дру штво исто ри ча ра Ју жно бач ког и 
Срем ског окру га, стр.151152.
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је то мо гу ће, по треб но је об ја сни ти ве зу стри ца и си нов ца и 
од го во ри ти на дру га пи та ња око по ди за ња Ми ле ше ве. 

До мен ти јан спо ми ње до бре од но се из ме ђу стри ца и си нов ца 
у вре ме док је Вла ди слав био вла дар.10 Те о до си је о тим од
но си ма, док је Вла ди слав био краљ, све до чи мно го оп шир
ни је и ка же: Бла го ча сти ви Вла ди слав био је бла го по слу шан 
све то ме ар хи е пи ско пу у све му што се ти че све тих цр ка ва, 
и ви ше од дру гих и оста де са њим у ми ру и љу ба ви ко ли
ко се из во ли Го спо ду.11 До бри од но си се ис ти чу на ро чи то 
по пи та њу све тих цр ка ва, што упу ћу је и на мо гу ћу кти тор
ску де лат ност Вла ди сла ва. Ако су та кви од но си по сто ја ли у 
вре ме док је Вла ди слав био вла дар, мо же се прет по ста ви ти 
да су они за че ти још пре то га, од но сно, док је био је дан од 
прин че ва без из гле да на пре сто.12 Ар хи е пи скоп Да ни ло II 
пи шу ћи о Вла ди сла ву, по хва љу је га због ње го ве кти тор ске 
де лат но сти. Узрок то ме ви ди у ње го вој ве ли кој по бо жно сти 
уз ис ти ца ње да је да ри вао и све то гор ске ма на сти ре.13 Да кле, 
пи са ни из во ри ко ји го во ре о до бром од но су стри ца и си нов
ца, Са ве и Вла ди сла ва, као и Вла ди сла вље вој из у зет ној кти
тор ској де лат но сти о вре ме ну по ди за ња Ми ле ше ве, не мо гу 
мно го да нам по мог ну у тра же њу од го во ра Вла ди сла вље вог 
ста ту са у вре ме ну ње ног на стан ка. 

На ова пи та ња по тра жи ће мо од го вo ре у ли ков ним из во ри
ма. На осно ву ком по зи ци је ко ја је осли ка на у на о су на ко јој 
је при ка зан Вла ди слав са мо де лом хра ма у ру ка ма ка ко га 
Хри сту при во ди Бо го ро ди ца, мо же се за кљу чи ти да је кти
тор Ми ле ше ве Вла ди слав, што по твр ђу је оно што на во ди 
Те о до си је. По ста вља се пи та ње Вла ди сла во вих го ди на у 
то вре ме. Ка ко је брак ње го вих ро ди те ља, кра ља Сте фа на 
Прво вен ча ног и кра љи це Ев до ки је, рас ки нут 1201. го ди не 
то зна чи да је до та да мо рао да бу де ро ђен. Ве зу с мај ком и 
зна ме ни тим ви зан тиј ским ко ре ни ма по твр ђу је ми ле шев ска 
ико но гра фи ја у ко јој ће би ти на сли кан и лик Вла ди сла во вог 
де де по мај ци ви зан тиј ског ца ра Алек си ја III Ан ђе ла (1195–
1201).14 На осно ву ана ли зе ли ков них пред ста ва, за кљу че но 

10 До мен ти јан, нав. де ло, стр. 194.
11 Те о до си је, нав. де ло, стр. 232.
12 О то ме по сто ји ши ра ли те ра ту ра ко ја је на ве де на у: Цвет ко вић, Б. (2013) 

Све ти Са ва и про грам жи во пи са у Ми ле ше ви, Осам ве ко ва Ми ле ше ве, 
Бе о град: Из да вач кa фон да ци ја Ар хи е пи ско пи је бе о град ско – кар ло вач
ке, стр. 311, на по ме на 2. 

13 Да ни ло II (1988) Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских. Слу жбе, 
при ре ди ли Гор дон, М. Д. и Пе тро вић, Д. Бе о град: Про све та, Срп ска 
књи жев на за дру га, стр. 748.

14 Су бо тић, Г. и Мак си мо вић, Љ. (2012) Све ти Са ва и по ди за ње Ми ле ше ве, 
Ви зан тиј ски свет на Бал ка ну, књ. 1, Бе о град: Ви зан то ло шки ин ститут 
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је да су ми ле шев ске фре ске на ста ле на кон уз ди за ња срп ске 
др жа ве у ранг кра ље ви не и на кон што је цр ква до би ла ау то
ке фал ност и ранг ар хи е пи ско пи је.15 Да је Вла ди слав у тре
нут ку зи да ња Ми ле ше ве био млад, све до чи и сам кти тор ски 
пор трет. На и ме, у кти тор ској ком по зи ци ји ко ја се на ла зи на 
ју жном зи ду за пад ног тра ве ја у на о су Ми ле ше ве, на сли кан 
је са тек из ни клом бра дом и окру глих ру ме них обра за, у рас
ко шној двор ској оде ћи и без зна ко ва вла дар ског до сто јан
ства.16  Прет по ста вља се да је храм осли кан из ме ђу 1222. 
и 1228. го ди не.17 То зна чи – још за жи во та Са ве као ар хи
еписко па.

Вла ди слав је на сли кан у Ми ле ше ви још јед ном. На и ме, на 
се вер ном зи ду у при пра ти при ка за на је по вор ка Не ма њи ћа. 
Њу пред во ди Све ти Си ме он, зa ко јим сле де Све ти Са ва, Сте
фан Пр во вен ча ни, Ра до слав и Вла ди слав. Све ти Си ме он и 
Све ти Са ва око гла ве има ју оре ол и њи ма су окре ну ти Сте
фан Пр во вен ча ни, Ра до слав и Вла ди слав. Раз лог за ова кво 
по зи ци о ни ра ње је ве ро ват но тај што су њих дво ји ца све
ти те љи и за ступ ни ци по ме ну те тро ји це пред Бо гом.18 Упа
дљиво је да не ма Уро ша, њи хо вог тре ћег бра та. 

Од пр во бит ног жи во пи са, осим на ве де них пор тре та, у Ми
ле ше ви је ма ло до да нас са чу ва но. То су сце не: Бла го ве сти, 
Ро ђе ње Хри сто во, Сре те ње, Цве ти, Мо ли тва у Гет си ман
ском вр ту, Из дај ство Ју ди но, Ски да ње с Кр ста, Ми ро но си це 
на Гро бу, по зна те и као фре ска Бе ли Ан ђео али и фраг менти 

СА НУ, стр. 99101. По сто је и дру га чи ја ми шље ња. Пе ро вић на во ди да 
је он син Ане Дан до ло и при том се по зи ва на ли те ра ту ру; Пе ро вић, Д. 
(2015) Вла дар по обра зу и по по до би ју: Све ти Сте фан Вла ди слав, Бо го
сло вље бр. 1, Бе о град: Пра во слав ни бо го слов ски фа кул  тет, стр. 6.

15 Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, стр. 13.
16 Кан дић, О., По по вић, С. и За рић, Р. (1995) Ма на стир Ми ле ше ва, Бе о

град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, стр. 13. По ред 
на ве де них, по сто је по да ци ко је мо ра мо при хва ти ти са ре зер вом јер су 
на ста ли мно го ка сни је. На и ме, ар хи ман дрит Ви са ри он је са де ле га ци јом 
ми ле шев ских мо на ха бо ра вио 1652. го ди не у Мо скви тра же ћи ми ло сти
њу за об но ву ма на сти ра од ца ра Алек се ја Ми хај ло ви ћа. Том при ли ком, 
при до шли це су на ве ле да је ма на стир са гра дио Све ти Са ва  6727. го ди не 
од ства ра ња све та. То би од го ва ра ло, по да на шњем на шем ка лен да ру, 
пе ри о ду од 1. сеп тем бра 1218. до 31. ав гу ста 1219. го ди не; Пет ко вић, 
С. На ста нак Ми ле ше ве, у: Ми ле ше ва у исто ри ји срп ског на ро да, при ре
дио Ђу рић, В. Ј. (1987), Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти,  
стр. 23.

17 Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, стр. 17.
18 Кан дић, О. По по вић, С. и За рић, Р. нав. де ло, стр. 13; Су бо тић, Г. и 

Макси мо вић, Љ. нав. де ло, стр. 99.



127

ЂОРЂЕ ЂЕКИЋ и МАРКО ШАПТОВИЋ

Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це, Пре о бра же ња Го спод њег, 
Ваз не се ња, Хри стов си ла зак у Ад и При че шће апо сто ла.19 

Ако је храм осли кан из ме ђу 1222. и 1228. године што зна
чи да је мо рао би ти по диг нут ко ју го ди ну ра ни је. До зво лу 
је Вла ди слав мо рао да тра жи и до би је од оца Сте фа на. На 
осно ву чи ње ни це да је Са ва са хра њен у Ми ле ше ви мо же се 
за кљу чи ти да је и он лич но имао зна чај ног уде ла у по ди за њу 
ма на сти ра. 

За сам храм се сма тра да су ње го ви гра ди те љи до шли са 
за па да, од но сно са ја дран ског при мор ја, што се мо же за кљу
чи ти на осно ву ро ма нич ких еле ме на та у ар хи тек ту ри.20 То 
је јед но брод на гра ђе ви на, као и Сту де ни ца, са при пра том, 
од но сно на о сом – глав ним бро дом цр кве, две пев ни це, ол
та ром и спољ ном при пра том. Ње не спе ци фич но сти су не
правил на осно ва и нео бич на ви си на.21 

Уну тра шња при пра та има об лик не пра вил ног пра во у га о ни
ка, по што је ис точ на стра на ду жа од за пад не. У њој се, на 
ме сту где се ина че са хра њу ју жен ски чла но ви  кти тор ске 
по ро ди це, на ла зи жен ски гроб. Сма тра се да је ту ве ро ват но 
са хра ње на же на Вла ди сла вље ва  Бе ло сла ва.22

Глав ни брод на ос са др жи пот ку пол ни про стор и за пад ни 
тра веј. На ју го за пад ном де лу тра ве ја се на ла зио сар ко фаг у 
ко ме су се чу ва ле мо шти кра ља Вла ди сла ва. На зи ду из над 
сар ко фа га осли ка на је већ по ме ну та кти тор ска ком по зи ци
ја.23 Ана ли зи ра ју ћи ол тар ски про стор, сти че се ути сак да су 
боч не ап си де до зи да не на кнад но, али не и ка да је то тач но 
учи ње но.24 Спо ља шња при пра та је из гра ђе на не по сред но по 
за вр шет ку град ње и осли ка ва ња цр кве.25

Овај ма на стир је по све ћен Ваз не се њу Го спод њем. Са мо у 
по ли тич ком сми слу нај моћ ни ји кти то ри то га вре ме на сме ли 
су да по диг ну сво је за ду жби не по све ће не Хри сту, од но сно, 
не ком од пра зни ка ко је се ве зу ју за ње го ву лич ност. У тре
нут ку ка да по ди же овај храм Вла ди слав је принц за ко га ни је 
пред ви ђе но да на сле ди пре сто. Да кле, он ни је мо гао сам да 

19 Цу њак, М. (2007) Ма на стир Ми ле ше ва кроз вре ме и про стор, Сме де ре
во: Исто риј ски ар хив, Сме де ре во, На род ни му зеј,  стр. 66.

20 Кан дић, О., По по вић, С. и За рић, Р. нав. де ло, стр. 5.
21 Бо шко вић, Ђ. и Ча накМе дић, М. (1983) Не ка пи та ња нај ста ри јег раз до

бља Ми ле ше ве, Са оп ште ња бр. XV, Бе о град: Ре пу блич ки за вод за за
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, стр.10.

22 Цу њак, М. нав. де ло, стр. 49.
23 Исто, стр. 4647.
24 Исто, стр. 44.
25 Исто, стр. 50.
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сто ји иза ово га чи на. Иза по ди за ња ма на сти ра ко ји је тре ба
ло, по пра зни ку ко ме је по све ћен, да за у зме углед но ме сто у 
срп ској цр кви мо рао је да сто ји не ко до вољ но мо ћан.26 Ту би 
тре ба ло тра жи ти Са вин удео – ње го ву за ду жби нар ску уло
гу – омо гу ћа ва ње да га Вла ди слав по све ти овом пра зни ку. 

Ка да се упо ре де фре ске на ста ле у Ми ле ше ви са они ма ко
ји су на ста ле не што ра ни је у Жи чи и Сту де ни ци упа дљи ва 
је слич ност. Она је об ја шње на ра дом истих мај сто ра ко је је 
Све ти Са ва до вео из ви зан тиј ског све та али и чи ње ни цом 
да је сам над зи рао на ста нак жи во пи са. То би зна чи ло да је у 
Сту де ни ци за по чет, у Жи чи на ста вљен, а у Ми ле ше ви за вр
шен но ви стил у сли кар ству.27 Оно што мо ра мо да ис так не
мо је да се у овим хра мо ви ма пр ви пут ја вља ју нат пи си на 
срп ском је зи ку.

Ми ле ше ва је слич на Сту де ни ци и сво јим од но сом пре ма ви
зан тиј ском ца ру Алек си ју III Ан ђе лу (1195–1203). Док је, ка
ко смо већ ре кли, ње гов лик на сли кан у Ми ле ше ви, у Сту де
ни ци се он спо ми ње у нат пи су у там бу ру ку по ле глав не цр
кве  ис пи са ном ћи ри лич ним пи смом ко ји се да ту је у 1208 –  
1209. го ди ну у ко ме сто ји да је ма на стир по ди гао „ве ли ки 
жу пан и сват ца ра грч ко га кир Алек се”. Као ау тор нат пи са се 
на во ди Са ва. У вре ме ка да на ста је, Алек си је ви ше ни је цар, 
Ев до ки ја ни је су пру га Сте фа но ва, а Ви зан ти ја не посто ји.

Овај нат пис, као и пред ста ва Алек си ја III у Ми ле ше ви мо ра
ју има ти, ако не исту, он да ба рем срод ну по за ди ну. Сма тра 
се да је узрок то ме же ља кти то ра да из ра зи сво ју по ве за ност 
са ви зан тиј ским све том. Алек си је је био ле ги тим ни цар, кру
ни сан од стра не ле ги тим ног па три јар ха у ле ги тим ној цр кви 
Све те Со фи је. Тај ле ги ти ми тет ни је имао ни ко од вре ме на 
ње го ве вла да ви не па све до ца ре ва ко ји су кру ни са ни на кон 
об но ве Ви зан ти је 1261. го ди не. За што? Алек си јев на след
ник Исак II, био је слеп, да кле не по го дан за вла да ра, Алек
си је IV на пре сто је до ве ден од стра не кр ста ша, Алек си је V 
ни је имао ле ге ти ми тет, па се за то оже нио Ев до ки јом. Сва ко 
од њих у не че му је био не до сто јан цар ске ти ту ле. Алек си јев 
зет, та ко ђе оже њен ње го вом кћер ком, био је и ни кеј ски, пр во 
де спот, па по том и цар Те о дор Ла ска рис. Ви зан тиј ски пи сци, 
као нпр. Ге ор ги је Акро по лит и Ни ки та Хо ни јат Алексија III 

26 Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, стр. 24.
27 Пет ко вић, С. нав. де ло, стр. 3; То дић, Б. Ми ле ше ва и Жи ча – те мат ске и 

ико но граф ске па ра ле ле, у: Ми ле ше ва у исто ри ји срп ског на ро да, при ре
дио Ђу рић, В. Ј. (1987), Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
стр. 8788. Ви ше о ути ца ју Све то га Са ве на фор ми ра ње иде о ло шке по
ру ке ико но граф ског про гра ма Ми ле ше ве, ви де ти: Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, 
стр. 1325.
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увек на зи ва ју ца рем за раз ли ку од на след ни ка Алек си ја IV 
и Алек си ја V.28

По ста је ја сно да је Са ва, као што је ста јао иза сту де нич ког 
нат пи са, та ко је ста јао и иза Алек си је вог пор тре та у Ми ле
ше ви. У Ми ле ше ви, уз пор трет Сте фа на Пр во вен ча ног, сто
ји нат пис: „Сте фан, син Све то га Си ме о на Не ма ње, зет ца ра 
грч ког кир Алек си ја.” Ка да год на стао жи во пис у Ми ле ше
ви, он је сва ка ко хро но ло шки уда ље ни ји од сту де нич ког нат
пи са, од но сно од пе ри о да вла да ви не Алек си ја III и Сте фа
но вог бра ка са Ев до ки јом. Ипак, то ни је спре чи ло оно га ко 
је на ру чио овај жи во пис да ту срод ност по ме не. При све му 
то ме док је у Ми ле ше ви он си гур но на сли кан и на жи во пи су, 
у Сту де ни ци се та ква мо гућ ност не мо же ис кљу чи ти. 29 Та
ко ђе, у Ми ле ше ви, у при пра ти на ју жном зи ду, пред ста вље
ни су Све ти цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле на. Све ти Са ва је 
и у овом слу ча ју био тво рац те мат ског про гра ма.30   

Да кле, мо же мо да за кљу чи мо да је Вла ди слав као принц, ко
ји ни је био пред ви ђен да на сле ди пре сто, ус пео да око 1220. 
го ди не до би је до зво лу од сво га оца да по диг не за ду жби ну. 
При то ме је та за ду жби на по све ће на Ваз не се њу Го спод њем, 
од но сно оно ме ко ме су пра во да зи да ју хра мо ве има ли са
мо нај моћ ни ји у др жа ви. Зи да ри, ко ји су по ди гли храм, су 
до шли ве ро ват но са за па да али Вла ди слав је имао и стри ца 
ко ји је си гур но обез бе дио сли ка ре из оста та ка ви зан тиј ског 
све та. Да ли је Са вин ути цај по сто јао и код до би ја ња до зво
ле да се храм по диг не мо же се са мо прет по ста ви ти. То га је 
учи ни ло сва ка ко дру гим кти то ром, због че га су ње го ве мо
шти и пре не те у Ми ле ше ву. Ипак, оно што је Са ва учи нио за 
Ми ле ше ву ни је сва ка ко би ло ма те ри јал не при ро де. Он ни је 
имао сво јих при хо да од ко јих би мо гао да фи нан си ра из град
њу хра ма. Вла ди слав је Ми ле ше ву зи дао као син вла да ра од 
сво јих при хо да. Чи ње ни ца да је по ди гао храм те ве ли чи не и 
тог зна ча ја све до чи о зна чај ном ма те ри јал ном од ри ца њу и 
ве ли кој ма те ри јал ној жр тви ко ју је мо рао да под не се да би 
ова кав ма на стир по ди гао. 

28 Пи ри ва трић, С. (2016) Грч ки цар Алек си је у пр вим жи ти ји ма Све
тог Си ме о на Не ма ње, ЗРВИ бр. 53, Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут,  
стр.164166.

29 У ли те ра ту ри ме ђу тим не ма је дин стве ног ми шље ња ко је пред ста вљен. 
Као мо гу ћа лич ност на во де се таст кра ља Ра до сла ва, Те о дор I Анђеo, 
по том Јо ван II Асен, Вла ди сла вљев таст, Јо ван III Ва тац, ни кеј ски цар. 
Ва тац је мо гу ће био на сли кан у знак за хвал но сти за до би ја ње ау то ке
фал но сти и ар хи е пи ско пи је. Та ко се вре ме на стан ка жи во пи са да ти ра 
из ме ђу 1222. го ди не ка да је Ва тац сту пио на пре сто и 1228. го ди не ка да 
је умро Сте фан; Ђу рић, В. Ј. нав. де ло, стр. 20. 

30 Су бо тић, Г. и Мак си мо вић, Љ. нав. де ло, стр. 99101.
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Пот пу но дру га чи је ства ри сто је са кра љем Ра до сла вом. Он 
је као кти тор по ди гао спо ља шњу при пра ту у ма на сти ру Сту
де ни ца. За њу се на во ди да је по диг ну та до 1233. го ди не,31 
од но сно за вре ме док је нај ста ри ји син Сте фа на Пр во вен
ча ног био краљ. Сам храм по ди гао је ве ли ки жу пан Сте фан 
Не ма ња. 

Пре из град ње ове при пра те, Бо го ро ди чи на цр ква је већ има
ла ма лу при пра ту из гра ђе ну од ма сив них мер мер них бло ко
ва у ко јој је би ла са хра ње на Ана – Све та Ана ста си ја, же на 
Не ма њи на, мај ка Ву ка на, Сте фа на и Са ве.32 Улаз у ма лу при
пра ту, па са мим тим и у Бо го ро ди чи ну цр кву, пре из град ње 
ве ли ке Ра до сла вље ве при пра те, био је за пад ни пор тал, укра
шен мер мер ним де ко ра ци ја ма нај ви шег умет нич ког ква ли
те та и за вр шне об ра де. Да краљ Ра до слав ни је на до гра дио 
још јед ну при пра ту уз за ду жби ну сво га де де Све тог Си ме
о на, Бо го ро ди чи на цр ква би из гле да ла по пут ста рих град
ских цр ка ва Ца ри гра да, ко је су по стра да ле на кон осман ског 
осва ја ња 1453. го ди не. На рав но, уз нај ви дљи ви је од сту па
ње Сту де ни це од ца ри град ског мо де ла тог вре ме на – об ра ду 
фаса да и пор та ла ко ји су ро ма нич ки.

Сте фан Не ма ња је бо ра вио у Евер ге тид ском ма на сти ру као 
по ли тич ки за то че ник Ма ној ла Ком ни на, те по по врат ку у 
Ра шку зе мљу, Не ма ња по ди же храм по том мо де лу. Ка сни
је у пр вом осли ка ва њу за вре ме игу ма на Са ве, нај мла ђег 
си на Не ма њи ног, кла си чан при каз Бо го ро ди це Евер ге ти де, 
осли кан на сту бу из над игу ман ског ме ста, до би ја на ци о нал
ни ка рак тер и по пр ви пут у цр ква ма нат пи се срп ске ре дак
ци је ста ро сло вен ског је зи ка, те грч ка Евер ге ти да по ста је 
Бо го ро ди ца Сту де нич ка. Упра во њој је сту де нич ки храм и 
посвећен.

Мо же се по ста ви ти пи та ње из ко јих раз ло га краљ Ра до слав 
по ди же јед ну ма сив ну и про стра ну при пра ту од си ге на нај
ва жни јој цр кви Све тог Си ме о на, ка ква је ње на функ ци ја. 
То су пи та ња чи ји од го вор тре ба да бу ду кључ ни мо ти ви 
за раз у ме ва ње ду ха вре ме на и лич но сти нај ста ри јег си на 
Сте фа на Пр во вен ча ног. Краљ Ра до слав је на до град њом на 
Бо го ро ди чи ној цр кви – за гроб ној цр кви пр вих Не ма њи ћа, 
по твр дио сво је вла дар ско до сто јан ство. Оно се по твр ђу је и 
Ра до сла вље вом кти тор ском ком по зи ци јом из ве ли ке при
пра те ко ја пра ти мо дел кти тор ске ком по зи ци је из над гро ба 

31 По по вић, М. (2015) Ма на стир Сту де ни ца ар хе о ло шка от кри ћа, Бе о
град: Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и Ар хе о ло шки 
ин сти тут СА НУ, стр. 62.

32 При ли ком ар хе о ло шких ис ко па ва ња у не ка да шњој ма лој при пра ти 1985. 
го ди не про на ђе не су мо шти Све те Ана ста си је.
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Све тог Симе о на на ју жном зи ду за пад ног тра ве ја. На кти
тор ској ком по зи ци ји, Све ти Си ме он у ле вој ру ци но си мо
дел Бо го ро ди чи не цр кве, а за де сну ру ку га др жи Пре све та 
Бо го ро ди ца ко јој се мо ли за за ступ ни штво пред Хри сто вим 
су дом. Хри стос је при ка зан на свом пре сто лу и сиг ни ран као 
пра вед ни су ди ја. Ра до сла вље ва кти тор ска ком по зи ци ја при
ка зу је ње га ка ко др жи мо дел при пра те и мо ли се Сте фа ну 
Пр во вен ча ном – пре по доб ном мо на ху Си мо ну за за ступ ни
штво пред осни ва чем цр кве и ди на сти је – Све том Си ме о ну. 

По ред по твр де мо ћи вла да ра, спољ на при пра та је има ла и 
од ре ђе ну прак тич ну при ме ну. Та ко нпр. же на ма у ци клу су 
ни је био омо гу ћен при ступ ли тур ги ји у на о су, за тим, у на ос 
ни су ула зи ли ни по кај ни ци ко ји су се сма тра ли не до стој ни
ма за при су ство ли тур ги ји, као и не кр ште ни. У сред њем ве
ку, де те се нај пре кр сти ло у при пра ти па је тек он да ула зи ло 
у цр кву. Та ко ђе, у при пра ти су се одр жа ва ле са хра не и по
ме ни умр ли ма – па ни хи де, слу же на су по ве чер ја и од ре ђе
ни ча со ви и вр ши ло се осве ћи ва ње бо го ја вљен ске во ди це.33 
Ма сив ни те ме љи аги ја зме у спољ ној при пра ти, ко ја је упра
во и слу жи ла осве ћи ва њу на Бо го ја вља ње, ука зу ју да је она 
ста ри ја од Ра до сла вље ве при пра те и да је гра ђе на упо ред но 
са мер мер ном Бо го ро ди чи ном цр квом.34

Про стра на спољ на при пра та са др жи две боч не про сто ри је –  
два па ра кли са. Се вер ни па ра клис је био по све ћен Све том 
Ни ко ли, али ка сни је је, од лу ком жич ког епи ско па, пре и ме
но ван у па ра клис Све тог Ар хи ђа ко на Сте фа на. У ње му је са
чу ва но ма ло фре са ка.35 Ју жни па ра клис је по све ћен Све том 
Си ме о ну и у ње му је са чу ва но знат но ви ше фре са ка. Ци клус 
Све тог Си ме о на, ина че кти то ра Сту де ни це, за по чи ње ње го
вим за мо на ше њем и од ла ском у Све ту Го ру а за вр ша ва се 
пре но сом ње го вих мо шти ју из Хи лан да ра у Сту де ни цу.36 На 
по след њој ком по зи ци ји ци клу са, уо ча ва ју се две гру пе мо
на ха: они у бе лим су сту де нич ки, а у там ним одо ра ма све
то гор ски. Они до че ку ју мо шти све ти те ља ис пред ње го ве 
задужби не, Сту де ни це бе лих зи до ва и цр ве ног ку бе та. 

Све ти Са ва је сва ка ко ути цао на осли ка ва ње ју жног па ра
кли са јер сце не из ци клу са Све тог Си ме о на пра те сце не из 

33 То дић, Б. и Ча нак – Ме дић, М. (2015) Ма на стир Сту де ни ца, Но ви Сад: 
Пла то не ум, стр. 99.

34 По по вић, М. нав. де ло, стр. 62.
35 То дић, Б. и Ча нак – Ме дић, М. нав. де ло, стр. 105. У ма лој ап си ди се 

на ла зи фре ска Слу же ње ли тур ги је, ко ју вр ше Св. Јо ван Зла то у сти и Св. 
Ва си ли је Ве ли ки око Аг не ца на Ча сној тр пе зи. У ни ши про те зи са се на
ла зи по пр с је Све тог Сте фа на, док је на зи до ви ма са чу ван са мо је дан део 
сце не из ци клу са по све ће ном Св. Ни ко ли.

36 То дић, Б. и Ча нак – Ме дић, М. нав. де ло, стр. 107.
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Жи ти ја ко је је Са ва на пи сао. У па ра кли су Све тог Си ме о на 
са чу ва ни су ли ко ви ар хи е пи ско па Са ве, Ар се ни ја I и лик 
по то њег ар хи е пи ско па Са ве II ко ји је при ка зан као мла ди 
сту де нич ки мо нах. На већ спо ме ну тој ком по зи ци ји но вог 
кти то ра на ла зи се лик же не кра ља Ра до сла ва, Ане. На цр ве
ним оде ли ма кра ља Ра до сла ва и Ане, на ла зе се ко ла сте азди
је, мо ти ви злат них дво гла вих ор ло ва као сим бо ли све тов не 
вла сти. То је је ди ни слу чај да се на ла зе дво гла ви ор ло ви на 
оде жди у Сту де ни ци. 

Фре са ка у сре ди шњем де лу при пра те ско ро да не ма, сем не
ко ли ко фраг ме на та и не ко ли ко уни ште них ли ко ва све ти те
ља у про зо ри ма. Ме ђу тим, при пра та је са свим си гур но би ла 
осли ка на, о че му све до че и две ја ме у ко ји ма су по хра ње ни 
оста ци жи во пи са.37

Ста ри је прет по став ке да је краљ Ра до слав са хра њен у при
пра ти ко ју је по ди гао, но ви ји ма ни су по твр ђе не. Оправ да но 
се мо же усво ји ти ми шље ње да по смрт ни оста ци про на ђе ни 
у за пад ном тра ве ју Бо го ро ди чи не цр кве, у се вер ном де лу, 
при па да ју кра љу Ра до сла ву.38 

Пре ма на чи ну об ра де и сла га ња ка ме на, уо ча ва се да је иста 
ру ка гра ди ла жич ку и сту де нич ку при пра ту. Пре ло мље ни 
лук стр ме кри ви не из Жи че и Сту де ни це, при па да за пад но е
вроп ској ка сној ро ма ни ци и го ти ци.39 Та ко ђе, мно ги де та љи 
по пут кр ста стих сво до ва гор ње кон струк ци је при пра те, за
тим оста ци ру па од ске ла на за пад ној ку ли из вре ме на кра
ља Ра до сла ва и цр кве Све тог Ни ко ле – Ни ко ља че (гра ђе на 
исто вре ме но са при пра том), до во де до за кључ ка о при су
ству ита ли јан ских мај сто ра. Они су сво је мај стор ство већ 
до ка за ли на ка ме ној пла сти ци Бо го ро ди чи не цр кве, та ко 
да њи хо во при су ство не би би ло не у о би ча је но. Сту де нич ка 
спољ на при пра та при па да нај ста ри јим при пра та ма ра шког 
сти ла ар хи тек ту ре, па са мим тим и нај у ти цај ни ји ма на из
град њу сред њо ве ков них бо го мо ља.

И у при пра ти ко ју је краљ Ра до слав по ди гао осе ћа се ути цај 
Све тог Са ве. Ука за ли смо да се у са чу ва ном жи во пи су тај 
ути цај при ме ћу је у осли ка ва њу ју жног па ра кли са, од но сно 
у пред ста ви Ваз не се ња. 

37 Ша ко та, М. (2017) Ма на стир Сту де ни ца, дру го до пу ње но из да ње, до
пу нио Мар ко По по вић, Сту де ни ца: ма на стир Сту де ни ца, стр. 32.

38 По по вић, М. нав. де ло, стр. 73.
39 Мар ко вић, М. (2009) Пр во пу то ва ње Све тог Са ве у Па ле сти ну и ње

гов зна чај за срп ску сред њо ве ков ну умет ност, Бе о град: Ви зан то ло шки 
инсти тут СА НУ, стр. 273.
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Сва ка ко да је Ра до слав као краљ рас по ла гао ве ћим ма те ри
јал ним мо гућ но сти ма да по диг не и из гра ди но ве хра мо ве. 
Он се ни је од лу чио да по диг не ни је дан нов. Од лу чио се 
са мо да до зи да при пра ту Сту де ни ци, за ду жби ни сво га де
де Све тог Си ме о на. Сва ка ко да то ука зу је на ње го ву же љу 
да ус по ста ви из ве стан кон ти ну и тет у од но су на де лат ност 
сво га де де али та ко ђе све до чи о не до стат ку по тре бе за по
ди за њем но вог хра ма, од но сно хра мо ва. Узрок мо же да бу де 
чи ње ни ца да је крат ко вла дао али ни Вла ди слав ни је сво ју 
за ду жби ну по чео да зи да као вла дар. 

Да кле, ка да се упо ре де два бра та ја сно се уо ча ва да је Вла
ди слав као принц, уз по моћ стри ца Са ве по ди гао и осли као 
пот пу но но ви храм. Вла ди слав као принц сва ка ко је рас по
ла гао ве ли ким сред стви ма али та сред ства ни ка ко не мо гу 
да се упо ре де са они ма ко ји ма је рас по ла гао Ра до слав, пр во 
као на ме сник, ка сни је као пре сто ло на след ник40 и нај зад као 
краљ. Оно што се мо ра ис та ћи је чи ње ни ца да Вла ди слав 
по ди же храм по све ћен Хри сту, од но сно Ваз не се њу, оном 
истом пра зни ку ко ме је би ла по све ће на Жи ча, се ди ште 
архи е пи ско пи је и у ко јој су тре ба ли да се кру ни шу сви бу
ду ћи кра ље ви. Да је Са ва имао зна чај ног уде ла у по ди за њу 
Ми ле ше ве све до чи и чи ње ни ца да су ту пре не те и оста ле 
ње го ве мо шти. Ти ме је Ми ле ше ва до би ла на зна ча ју, а са 
њом и њен кти тор. Уре ђе ње ма на сти ра Ми ле ше ве по ста ло 
је због Са ви них мо шти ју За кон Све то га Са ве, а Ми ле ше ва 
је до шла у хи је рар хи ји срп ских ма на сти ра на дру го ме сто, 
од мах иза Сту де ни це. Прав но уре ђе ње сту де нич ког вла сте
лин ства по ста ло је За кон Све тог Си ме о на.41 Да кле, ни Вла
ди слав, ни Ра до слав ни су до жи ве ли да прав но устрој ство 
ма на сти ра ко је су зи да ли по њи ма до би је име. Ипак, раз
ли ке има. Ра до слав је до зи дао са мо при па ту, а Ми ле ше ву је 
подигао Вла ди слав и сам у њој са хра нио стри ца.

По ди за њем Ми ле ше ве по ка за ло се да кул ту ру не ства ра ју 
они ко ји има ју ве ли ка ма те ри јал на сред ства, као што је то 
у кон крет ном слу ча ју краљ Ра до слав, већ они ко ји то же ле, 
ко ји у тој сво јој же љи ус пе ју да при до би ју по моћ и са рад њу 
дру гих, ка ко би ство ри ли де ла не про ла зне вред но сти. То је 
оно што је ус пео Вла ди слав пре не го што је по стао вла дар.

У че му је још зна чај Ми ле ше ве у да на шње вре ме? Пр ва са
те лит ска сли ка ко ја је по сла та  из ме ђу Евро пе и Се вер не 
Аме ри ке 1963. го ди не би ла је сли ка Бе лог ан ђе ла. Та ко ђе, 

40 Сте фан Пр во вен ча ни, нав. де ло, стр. 109, 111.
41 Бла го је вић, М. (2004) За кон све то га Си ме о на и све то га Са ве, у: Не ма њи

ћи и Ла за ре ви ћи и срп ска сред њо ве ков на др жав ност, Бе о град: За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр. 191246.
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сли ка Бе лог ан ђе ла по сла та је сиг на лом у све мир као по ру
ка и лич на кар та план е те зе мље мо гу ћим дру гим ра зум ним 
би ћи ма.42
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Abstract

The starting point of this paper is an assumption that creation of 
works of material culture requires necessary material means, but that 
existence of ktetorial financial means does not in itself guarantee actual 
creation of artistic works, nor their significance. The paper compares 
two ktetors – the  two heirs of King Stefan the FirstCrowned. Prince 
Vladislav, the younger son of King Stefan  – one of the most prominent 
persons in the Kingdom, but still not the king, had significantly different 
starting position in his ktetorship in comparison with the King’s older 
son Radoslav, who was destined to inherit the throne. As a son of 
the concurrent king Stefan the FirstCrowned,  Vladislav raised his 
ktetorial endowment, the Monastery of Mileševa, around the year 1220, 
after which it was frescoed with assistance of his uncle, archiepiscope 
Sava. This cooperation resulted in creation of the following frescoes: 
Ktetorial portrait, Procession of the Nemanjić Dynasty, The Feast of 
the Ascension of Jesus Christ, Harrowing of Hell. It is possible that 
St. Sava also assisted in some other issues related to foundation of the 
Mileševa Monastery. Radoslav was already crowned when he raised the 
narthex of the Studenica monastery, and frescoes within this narthex 
were also created under  St. Sava’s influence. In comparison, Vladislav 
founded an entirely new monastery, which was a significant financial 
burden for a prince, while Radoslav, as the king, limited his ktetorial 
activity on upgrading the Studenica Monastery which was endowment 
of his grandfather St. Simeon. It should be noted that the Studenica 
Monastery was ranked as the most important monastery in the church 
hierarchy of the Serbs. After St. Sava passed away, Vladislav, who was 
crowned King in the meantime, transferred the relic of St. Sava to the 
Mileševa Monastery, thus effectively raising the importance of Mileševa 
to the 2nd most important Serbian monastery. The legal regulation 
of Mileševa was based on the Law of St. Sava, while previous regal 
regulation of the Studenica Monastery became the Law of St. Simeon.

Key words: King (Prince) Vladislav, King Radoslav, Saint Sava, 
Mileševa, Studenica


