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УВРЕМЕЛАЗАРЕВИЋА

Сажетак: Кти тор ски пор трет пред ста вља јед но од основ них 
прaва кти то ра ко ја су про пи са на до ку мен том ко ји ре гу ли ше то 
пра во, нај че шће ти пи ком од ре ђе не за ду жби не. То ком сред њег ве
ка кти то ри су сли ка ни у окви ру сво јих за ду жби на нај че шће из над 
ме ста веч ног по чин ка. Кти тор ски пор трет је исто вре ме но пред
ста вљао и во тив ни и фу не рар ни пор трет ко ји је функ ци о ни сао у 
све сти по сма тра ча као ме мо ри ја на пре ми ну лог. Ови пор тре ти 
ко му ни ци ра ли су са остат ком про сто ра на ро чи то са зид ним сли
кар ством и за јед но са њим чи ни ли су са крал ну то по гра фи ју цр кве 
у окви ру ко је је функ ци о ни сао пор трет кти то ра. То ком XIV ве ка 
кти тор ске ком по зи ци је до би ја ју још сло же ни ју по ли тич ку ко но
та ци ју. Оне пре но се по зи ци је кти то ра у хи је рар хи ји хри шћан ске 
по ро ди це на ро да, али и лич ну по бо жност и ве зи ва ње за Хри ста, 
Бо го ро ди цу или од ре ђе ног све ти те ља ко ји ма се кти то ри обра ћа ју 
да им бу ду пред стој ни ци на пу ту лич ног спа се ња и спа се ња чла но
ва њи хо ве по ро ди це. Ове ико но граф ске про ме не кти тор ских ком
по зи ци ја на те ри то ри ји сред њо ве ков не Ср би је нај пре се ја вља ју на 
пор тре ти ма кне ги ње Ми ли це у ма на сти ру Љу бо сти њи и Ра ва ни
ци ко ји су и цен трал на те ма овог ра да. Док је портрет ктиторке 
у Велућу пратио старији модел ктиторског портрета, Ми ли чи ни 
пор тре ти би ли су мо дел за кти тор ске ком по зи ци је же на као што 
су пор тре ти кти тор ки у Ру де ни ци и Ка ле ни ћу о ко ји ма ће та ко ђе 
би ти ре чу у овом ра ду.

Кључне речи: кти тор ски пор трет, вла дар ска иде о ло ги ја, 
кнегиња Ми ли ца, Љу бо сти ња, Ра ва ни ца, Ка ле нић, Ру де ни ца,  
Ве лу ће

Увод

Ктиторскипортретпредстављаидеалнусликуктиторако
јачестоимафункцијукаковотивногтакоифунерарноги
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репрезентативногпортрета.1Премактиторскомправупор
третоснивачаманастираједнојеоднајважнијихритуалних
правактитораузпоменигробноместоуцркви.2Кадасуу
питањувладарскектиторскекомпозицијеонепредставља
јуиидеалнурепрезентацијувладаракојијебогомизабрани,
миропомазанивладар.Ктиторскекомпозицијекојесуиво
тивнепредставесведочеоповезаностиктиторасаличним
патрономкојијецрквуподигаокаозаветнидарзарадспа
сењасвоједуше.Женесутокомсредњегвекабилектитори
великогбројаманастира,цркава,илуминиранихрукописаи
икона.Њиховипортретисусачуваниумонументалномсли
карствуиминијатурномсликарствуалиинаиконама.3Мо
делктиторскихкомпозицијаизвременаНемањићадостасе
мењатокомдругеполовинеXIVвекакадактиторскакомпо
зицијадобијајошснажнијеполитичкеконотацијенарочито
кадасувладарскепредставеупитању.4Урадућебитиречи
опроменамауиконографијикојесусе јавиленаженским
ктиторским портретима пре свега на портретима кнегиње
МилицеизманастираЉубостињеиРаванице.Докпортрет
непознатевластелинкеизВелућапратистаријимоделкти
торскихпредстава,МиличинипортретиизЉубостињеиРа
ваницеутицалисунаобликовањепортретактиторкиука
снијемпериодукаоштосупортретивластелинкеВукосаве
изРуденицеипротовестијарицеМилицеизКаленића.

Пор тре ти кне ги ње Ми ли це у  
Љу бо сти њи и Ра ва ни ци

Након пораза српске војске на Черномену 26. септембра
1371. годинеисмртицараУрошаV (1355–1371)удецем
бруистегодинедржаваНемањићараздвојиласенапосебне
областикојимасууправљалиобласнигосподарикојисусе

1 Рад је настао у оквиру пројекта Хри шћан ска кул ту ра на Бал ка ну у 
сред њем ве ку: Ви зан тиј ско цар ство, Ср би и Бу га ри од 9. до 15. ве ка
(177015),којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије.

2 Ћирковић,С.иМихаљчић,Р.уредници(1999)Лек си кон срп ског сред
њег ве ка,Београд:Know led ge, стр.340.Вишеоктиторскомправуви
дети: Троицки, С. (1935) Ктиторско право у Византији и Немањић
кој Србији,  Глас срп ске кра љев ске ака де ми је 168, Београд: САНУ,
стр.79135.

3 Отомевидети:Радојчић,С.(1996)Пор тре ти срп ских вла да ра у сред
њем ве ку, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе;
Ђорђевић,И.(1994)Зид но сли кар ство срп ске вла сте ле у до ба Не ма њи
ћа,Београд:Филозофскифакултет.

4 Маринковић, Ч. Ктитор са црквом као ликовна представа ктиторског
права,у:Сред њо ве ков но пра во у Ср ба у огле да лу исто риј ских из во ра: 
збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 19–21. мар та 2009,прире
дилиЋирковић,С.иЧавошки,К.(2009),Београд:САНУ,стр.336.
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измеђусебеборилизапревласт.Изтеборбекаонајмоћни
јиизашаојекнезЛазар(1373–1389)наконпобеденаджу
паномНиколомАлтомановићем1373.године.5Сањеговим
доласкомнавластпоново јестворенавладарскадинастија
којајеносилаимепоњему,династијаЛазаревића.Лазарева
супругакнегињаМилица(1335–1405)билајећеркавојводе
Вратка, једногодвеликашацараДушана.Ународнимпе
смамавојводаВраткопознат јекаоЈугБогдан.Зањегасе
сматрадајеводиопореклоодНемањићаидајебиопраунук
ВуканаНемањића.6Ова генеалогијапомињесеу српским
средњовековнимродословимаибилајеодизузетногзначаја
закнезакојемјеженидбасапотомкомсветороднединастије
далавладарскилегитимитет.НаконкнежевепогибијенаКо
совупољу28.јуна1389.годинесведо1393.годинеМили
цајебиларегентсвомстаријемсинуСтефану.7Замонашила
се1392/1993.усвојојзадужбиниЉубостињиидобилаиме
Јевгенија,акаснијеивеликосхимничкоимеJeфросинија.И
умонаштвуМилицајеималазапаженуполитичкуулогу.Са
Јефимијом јекодБајазитапосредовалазапреносмоштију
СветеПетке из Видина у Београд.8Милица је преминула
11.новембра1405.исахрањенајеусвомманастируЉубо
стињи.Наконсмртипроглашенајезасветитељкуисрпска
православнацрквајепокалендаруслави19.јула.

Миличина задужбина манастир Љубостиња, посвећена
јеУспењу Богородице и подигнут је по свему судећи пре
Косовске битке 1388/1389. године.  Црква је триконхосне
основекојапредстављадиректанцитатсаСветеГореалии
везивањезаЛазаревезадужбинеЛазарицуиРаваницу.9Љу
бостињајепрвенственоподигнутакаовотивнидаркнегиње
Милицезаспасењедушењесамеичлановањенепородице.
Овацрквабилајеикнегињинагробнацрква,местоњеног

5 Мишић,С.(2014)Исто риј ска ге о гра фи ја срп ских зе ма ља од по ло ви не 6. 
до по ло ви не 16. ве ка,Београд:МагеланПрес,стр.4546.

6 Јечменица,Д.ИзворииманифестацијемоћииутицајакнегињеМилице,
у:Кне ги ња Ми ли цамо на хи ња Јев ге ни ја и ње но до ба, Те мат ски збо р ник 
ра до ва са на уч ног сим по зи ју ма одр жа ног 12. сеп тем бра 2014.го ди не,
приредилиМишић,С.иЈечменица,Д.(2014),Трстеник:Народниуни
верзитет Трстеник: Народна библиотека „Јефимија”, Београд: Фило
зофскифакултетуБеограду,стр.18.

7 Мишић,С.КнегињаМилицаиЛазаревонаслеђе,у:Кне ги ња Ми ли ца
мо на хи ња Јев ге ни ја и ње но до ба, Те мат ски збо р ник ра до ва са на уч
ног сим по зи ју ма одр жа ног 12. сеп тем бра 2014. го ди не, Јечменица,Д.
(2014),Трстеник:НародниуниверзитетТрстеник:Народнабиблиотека
„Јефимија”,Београд:ФилозофскифакултетуБеограду,стр.10.

8 Кашанин, М. (1990) Срп ска књи жев ност у сред њем ве ку, Београд:
Просвета,стр.347.

9 Ђурић,С.(1985)Љу бо сти ња: Цр ква Ус пе ња Бо го ро ди чи ног,Београд:
Просвета:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.3132.
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вечногпочинкадоДругогХристовогдоласкаисвеопштег
васкрса.Одмахпоподизањуцрквезапочетојеживописање
којејенајвероватнијепрекинутозбогКосовскогбоја.10Дру
гислојживописанасликаојезографМакаријеочемусве
дочинатписналукуизнадпорталакојиводиизприпратеу
наосукојемсепомињеМакаријевоиме.Овајслојживописа
датујесеупериодод1403.до1406/1408.године.Миличин
првобитни ктиторски портрет настао вероватно за њеног
животаналазиосеунаосуцркве,најужномзидузападног
травеја изнад аркосолијума где се највероватније налазио
Миличингроб.11Нажалостовајпортретданаснијесачуван
оњемусезнанаосновусачуванихзаписаизтридесетихго
динаXIXвека.Милица јебилапредстављенаумонашкој
одећи,самоделомсвојезадужбинеочемусведочииоста
такнатписакојијетридесетихгодинајошувекбиочитљив
укојемсепомињекаорабаБожијакнегињаМилица.12На
основусачуванихпортретаизранијихпериодаможесамо
дасенаслутикакојеизгледаоупотпуности.Врлојемогуће
дајекнегињаМилицасвојузадужбинуприносилаБогоро
дицикаовотивнидаркакобијојБогородицабилазаступни
цанаСтрашномсуду.ДалијеБогородицабилапредставље
напоредњекаостојећафигураилијепредстављенаусег
ментунебанеможесесасигурношћуутврдитикаоидали
јемождапостојаоодређенисветитељкојибибиопосредник
измеђуктиторкеиБогородице.

ИакојеовајМиличинпортретстрадаоуЉубостињијеса
чувандругикнегињинпортреткојисеналазиназападном
зиду припрате северно од главног портала. УзМилицу је
представљенињенсупругкнезЛазар.13

10Тодић,Б.(2007)ВремеподизањаиживописањаЉубостиње,Са оп ште
ња бр. 39,Београд:Београд:Републички завод за заштиту споменика
културе,стр.101115.

11Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 
и Бран ко ви ћа, књ. 1 и 2, Београд:Универзитет у Београду,Филозоф
скифакултет,Институтзаисторијууметности,Каталогстр.89;Ђурић,
С.нав.дело,стр.107108;Ђурић,С.(1983)Љу бо сти ња,Београд:Ре
публичкизаводза заштитуспоменика, стр.3537;Поповић,Д. (1992)
Срп ски вла дар ски гроб у сред њем ве ку,Београд:Институтзаисторију
уметностиФилозофскогфакултета,стр.128129.

12СтародубцевТ.нав.дело,стр.89.
13Исто,стр.89;Стародубцев,Т.ВладарскеинсигнијекнегињеМилице,

у:Ниш и Ви зан ти ја. Збор ник ра до ва 11 / Је да на е сти на уч ни скуп Ниш 
и Ви зан ти ја, 3–5. јун 2012. Да ни Св. ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле
не,приредиоРакоција,М.(2012),Ниш:ПергаментПринт,стр.267278;
Ђурић,С.(1983)Љу бо сти ња: Цр ква Ус пе ња Бо го ро ди чи ног,Београд:
Просвета:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.9092;
Ђурић,С. (1983)Љу бо сти ња, Београд: Републички завод за заштиту
споменика,стр.35.
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Слика1.КтиторскакомпозицијаизманастираЉубостиње,
преузетоизрадаСтародубцев,Т.

Вла дар ске ин сиг ни је кне ги ње Ми ли це,стр.269.
Најужномделузападногзидапредстављенисуњиховиси
нови деспот Стефан (1389–1427) и ВукЛазаревић (1380–
1410).14Милицајеобученаувладарскиорнат,дивитисион
јеружичастебоје,докјој јепрекораменапребаченплашт
зеленебоје. Уруцидржискиптаристојинацрвеном ја
стуку.КнезЛазарјетакођепредстављенувладарскоморна
тусакруномнаглавиивладарскимжезломудеснојруци.
Овакомпозицијанастала  јенаконЛазареве смртинаКо
совуувремекадајеЛазарвећканонизован.Премдајекнез
Лазарнафресципредстављенкаоживаличностиуокви
рунатписакојисеналазиузњеговпортретнестојиепитет
свети,Милицанаглавиимаотворенукрунукојасешириу
горњемделузакојујезакаченбелиудовичкивео.Сликање
овепредставеиосликавањецелецрквезавршено јенакон
Миличинесмртиузмеђу1405.и1408.годинекадајебригу
оманастирупреузеодеспотСтефан.15КаоиЛазаревиМи
личинпортрет језавршеннаконњенесмрти1405.године.
Унатписупоредпортретакојигласи„УХристаБогаблаго
вернаиблагочастиваипревисокагопођакнегињаМилица”
налазисењеносветовноимеиакојенаконштосезамона
шилакористилаискључивомонашкоимеЈевгенија.Докази
отомепостојеуповељамакојејеиздаваламанастиримана
СветојГорикаоиузваничнимписмимакојајеразмењивала

14О томе видети: Војводић, Д. Владарски портрети српских деспота,
у:Ма на стир Ре са ва: исто ри ја и умет ност, Да ни срп ско га ду хов ног 
пре о бра же ња II,приредиоЂурић, Ј.В. (1995),Деспотовац :Народна
библиотека„Ресавскашкола”,стр.6972.

15Отомевидети:Тодић.Б.нав.дело,стр.101115.



330

ЉУБИЦА ВИНУЛОВИЋ

саДубровчанима.16Веомајемогућедајекоришћењењене
титулекнегињеињеногсветовногименатребалодаистак
нењенположајкаовладараирегентакојијебогомизабрано
чемуговориипредставабожанскеинвеституреизнадњене
главеувидуХристакојиблагосиља.

Миличинпортретизприпратепредстављаједанвидктитор
скогпортретаиакоМилицанедржимоделсвојеграђевине.
Њенапредставајеудиректнојвезисасупротнимисточним
зидомприпрате.Уоквируаркаданаисточномзидупредста
вљенисусасевернестранеЈованБогослов,СветиПетари
БогородицаЗаступница,доксусајужнепредстављениИсус
Христoс,СветиПавлеиЈованБогослов.17Сасвимјеизвесно
даовефигурезаједночинеједнуврстукомпозицијезаступ
ништва.Миличинпортреткомуницирасасевернимзидом
накојемјепредстављенаБогородицаЗаступницакојајеби
лаиличнипатронктиторкеиподчијомјесталномзашти
томкнегиња.Свепредстављенеличностинаисточномзиду
посредујузаМиличиноспасење.

ОтомедалијеМиличинпортретизприпратеЉубостиње
истовременоињенвладарскипортретпутемкојегјеграђен
владарскилегитимитетњесамеињеногсинакнезаСтефа
напостојеразличитамишљења.Једноодњихједапортрет
заистајестевладарскиалидајеистовременоиктиторски.
ОвостановиштезаступаБраниславЦветковићисвојутврд
њузасниванавезиизмеђуодеждакојеносеМилицаиЛа
зар.МилицајеодевенауготовоистоветнуодеждукаоЛазар
aсимболвласти,скиптарпримадиректноодХриста.18Дру
гостановиштезаступаТатјанаСтародубцевкојасматрада
Миличинпортретнепредстављавладарскипортретвећда
једеовећецелиневладарскекомпозицијеукојојјекаоле
гитимнивладарпредстављендеспотСтефан.Својемишље
њепоткрепилајечињеницамадаиакојеМилицаобученау
одоруистогкројакаоштојеиЛазарева,оненисуодистог

16Митровић,К.ИзворииманифестацијемоћииутицајакнегињеМилице,
у:Кне ги ња Ми ли цамо на хи ња Јев ге ни ја и ње но до ба, те мат ски збор
ник ра до ва са на уч ног сим по зи ју ма одр жа ног 12. сеп тем бра 2014. го
ди не,приредилиМишић,С.иЈечменица,Д.(2014),Трстеник:Народни
универзитетТрстеник;Народнабиблиотека„Јефимија”,Београд:Фило
зофскифакултетуБеограду,стр.7378.

17Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 
и Бран ко ви ћа,књ.1и2,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Институтзаисторијууметности,стр.127,138141.

18Цетковић,Б.(1994)Новиприлогпроучавањуктиторскекомпозицијеу
Раваници,Са оп ште ња бр. 26, Београд: Републички завод за заштиту
споменикакултуре,стр.4344;Цветковић,Б.(1995–1996)Одинастичкој
слициЛазаревићауманастируЉубостињиипроблемудатовањаљубо
стињскогживописа,Са оп ште њабр.27/28,Београд:Републичкизавод
зазаштитуспоменикакултуре,стр.69,72.
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материјала,атакођенисуниистебоје.Урукамадржипа
лицу анежезлошто говорио томеданијепредстављена
каовладарвећјепредстављенанаистиначинкаоштосу
раније приказиванепринцезеижене владараизпородице
Немањић.19

СачуванјејошједанМиличинпортреткојиможедасепо
сматракаоктиторски.Речјеопортретукојијенасликану
цркви Вазнесења Христовог у Раваници, задужбини Ми
личиног мужа кнеза Лазара Хребељановића. Изградња и
осликавањецрквезавршенојенајвероватнијенакон1385.
године.Ктиторскакомпозицијакојаданаспостојиуцркви
припададругомслојуживописа.Насликана јенасеверној
страни западног зида наоса одмах до улаза у наос храма.
Уоквируктиторскекомпозицијепредстављенисукаоиу
ЉубостињикнезЛазар,кнегињаМилица,СтефаниВук.

Слика2КтиторскакомпозицијаизманастираРаванице,
фотографијаиз1964,Републичкизаводзазаштиту

споменикакултуре
Јошувекнијесасвимјаснозбогчегајепресликанапрвобит
нактиторскакомпозицијанакојојјевероватнобиопредста
вљенсамкнезЛазар.Посвемусудећивероватно јебиоу
питањунекиизузетноважандогађајкаоштојемождакне
жевасмртиликанонизацијаипреношењењеговихмоштију
уЉубостињу1391.године.20МилицаиЛазарприказанису

19Стародубцев,Т.ВладарскеинсигнијекнегињеМилице,у:Ниш и Ви зан
ти ја. Збор ник ра до ва  11 / Је да на е сти на уч ни скуп Ниш и Ви зан ти ја, 
35. јун 2012. Да ни Св. ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не,приредио
Ракоција,М.(2012),Ниш:ПергаментПринт,стр.270277.

20Цетковић,Б.(1994)Новиприлогпроучавањуктиторскекомпозицијеу
Раваници,Са оп ште ња бр. 26, Београд: Републички завод за заштиту
споменикакултуре,стр.3940.
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како заједнодржемоделРаваничкецрквекоја јенаслика
насаприпратом.Иакосе знада јектиторцрквебиокнез
Лазар,онјеуоквирукомпозицијепредстављенкакодржи
припратудокјекнегињаМилицапредстављенакакодржи
наос.Исподмоделаналазесењиховисинови.Угорњојзо
нипредстављенјеХристоскојиблагосиљаМилицуиЛаза
ра.Представаједостаоштећена.Милицајеодевенаусакос
бојеокерасадвоглавиморловимаукрстастимаздијама,са
лоросомпребаченимпреко десне руке.На главиима кру
нукојасеширинагореивео.Улевојруцидржипалицу
докдесномрукомпридржаванаосмоделахрама.Икадаје
овај портрет у питањупостоје различита тумачења. Једно
тумачење заступа Бранислав Цветковић. Он сматра да је
представаизРаваниценасталанајвероватнијенакон1389.
годинеидапредстављасликурегенствакнегињеМилицеи
кнезаСтефана.21Свипредстављениодевенисууистоветну
владарскуодеждуиурукаманосекрстоликажезла.Мили
чиножезлојеистоветногобликакаоиЛазарево.Наосно
вуранијихпредстававладарскихпароваможесеутврдити
дасуженевладарадржалескипарувидугранчице.Кадаје
упитањукрстоликожезлоуглавномсутакопредстављени
владарикакоганосеилиженекојесубилевладарииреген
ти.22Стогајевеомамогућедајеовапредставауправосцена
регенствакоје се градикрозвладарскилегитимитеткнеза
Лазара.Оваквипримерисенису јављалиранијеувизуел
нојкултуринатериторијисредњовековнеСрбијеалипосто
је бројни примери из визуелне културе ромејског царства
каоштосупредставенановцуромејскихцареваМихаила
III(842–867)ињеговемајкерегенткињеТеодоре(842–867)
изIXвека.Представарегенствајављасенасаркофагуде
спотицеТеодореуцрквиСв.ТеодореуАрти.Назападној
странисаркофагаподлукомпредстављенајеженскафигура
обучена у владарски орнат са круном а у десној руцидр
живладарскожезло.Поредњејепредстављенамањамушка
фигуратакођеобученаувладарскиорнат.23Полемикадали
су на саркофагу представљени деспотица Теодора (1225–
1282/3)ињенсинНићифор(1268–1297)илидеспотицаАна
Палеологина (1264–1313) и њен син Тома (1297–1318) за
овајраднијетренутноодкључногзначајавећиконографија
композицијекојајемогладапослужикаомоделзаМиличин

21Исто,стр.4147.
22Исто,стр.42.
23Отомевидети:Цветковић,Б.(2018)СветаТеодорауАрти:култнопо

стројењеипортретивладара,Са оп ште њабр.50,Београд:Републички
заводзазаштитуспоменикакултуре,стр.5172;Brooks.S.Sculptureand
theLateByzantineTomb,in:Byzan ti um: Fa ith and Po wer(1261–1557),ed.
Evans,H.(2004),NewYork:MetropolitanMuseumofArt,рp.95104.
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портрет.КакојесредњовековнаСрбијабиладеоромејског
културногкруганијенемогућедасуутицајизаобликовање
МиличиногпортретауправодошлиизЕпира.

ТатјанаСтародубцевсенеслажесаовомтеоријом.Онана
основуиконографскеанализепортретадолазидозакључка
дајеМилицапредстављенананачиннакојисубилепред
стављенеженеизпородицеНемањићидањенпортретније
никтиторскинивладарскивећдакаоуЉубостињичини
деовладарскекомпозиције.24Урадовимајезаступљеноми
шљењедаМилицауруцинедржикрстоликожезловећпа
лицукојајенајвероватнијебилазавршенабисерима.Иакоје
МилицаобученауорнаткојијеистоветногкројакаоЛаза
ревикојијеукрашенколастимаздијамабашкаоикнежева
њиховаодежданијебилаистебоје.Принцезеивладаркеиз
породицеНемањићчестосубилепредстављенеухаљинама
садугимрукавимакојесупонављалеобликсакоса,међутим
премаауторкиноммишљењутонезначидасубилевладари
илирегенти.Наосновузаједничкихпортретакојисунаста
липрепортретауРаваницикаоштосупортреткраљаСте
фанаДечанског(1321–1331)имладогкраљаДушана(1331–
1355)уДечанимаипортретцарицеЈелене(1331–1374)ица
раУрошаV(1355–1371)уМатеичузакојеауторкаусвојим
радовиматврдидаоваквепредставенисумораленужнода
говореозаједничкомктиторствунадманастирима.25

КадајеупитањупериоднаконКосовскебиткеситуацијаје
другачија.Собзиромнатода јеМилицавршиладужност
регентаивладарадокјекнезСтефанбиомалолетан,Рава
ничкапредставабимогладасесагледакаосликарегенства
која седосаданије јављаланатериторијисредњовековне
Србије.Посматрајући то на овај начин веома је могуће и
дапредставаизЉубостињеносиистозначење,наимедаје
Милицанапортретууприпратипредстављенакаолегитим
ниЛазаревнаследникирегентсвомсину.Отомеможеда
говори још једна чињеница а то је да јеЛазар умоменту
кадајенасликанвећпроглашензасветитеља.26Милицасвој
владарскилегитимитетградипресвеганасвомпореклуи
везисасветородномдинастијомНемањићаалиинасвети
тељствусвогсупругакојијепострадаокаомученикнаКо
сову.БилодајесликањеовогпортретапочелопреМиличи
несмртиилиједеспотСтефаннаручиомајчинпортретна
конњеногупокојења,овапредставаговориолегитимитету

24Отомевидети:Стародубцев,Т.(2012)ОпортретимауРаваници,Збор
ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту табр.49,Београд:Византолошки
Институт,САНУ,стр.333354.

25Исто,стр.340342.
26Тодић,Б.нав.дело,стр.101115.
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властикојајебогомданаинакојојсетемељиивластсамог
деспота.Садругестране,сматрамодаМиличинпортрету
оквирураваничкекомпозицијеможедасесагледакаокти
торскапредстава.ПреписиРаваничкеповељеговореото
меда јектиторманастирабиосамокнезЛазар.Међутим,
премасачуванимдокумантимазнаседајеМилицаиздавала
повељеманастиримасамосталноисасвојимсиновимакао
идајефинансијскипомагаламанастиренатериторијиСр
бијеинаСветојГори.27Премактиторскомправуктиторје
дефинисанкаооснивачманастираилицркве, каоиособа
којаобновиманастир,односнодарујегауступајућимуод
ређенаимања,поседеиповластицештојеаутоматскичини
лоМилицудругимктитором.28Кнегињајесасвимизвесно
наконЛазаревепогибијепреузеланасебебригуобратству
манастираРаваницеиосамомманастируштоидеуприлог
чињеницидасеможесматратидругимктиторомманасти
ра.Стога није зачуђујућешто је представљена како држи
моделхрамазаједносасупругом.Оноштојестеспецифич
нојетоштопридржаванаосанеприпрату.Могућеједаје
овајпортретнастаоуследполитичкихдогађајанакон1389.
годинекадајебилопотребнодасевладарскилегитимитет
кнегињеизградиуправокрозлегитимитеткнезаидајојје
збогтогауоквируовекомпозицијеусловнореченоприпало
„значајније”место.

НаМиличинимпортретимаизЉубостињеиРаваницеви
дљивесупроменекојесуседесилепочетком14.векауико
нографији ктиторских композиција. Ктиторски портрет са
моделомхрама,уступаместоновојврстирепрезентативне
ктиторсковладарскеслике.Есхатолошкисадржајкомпози
цијестапасесавладарским.Ктиторјенаоваквојкомпози
цијипредстављенфронтално,урукамаможеаинеморада
држимоделсвојезадужбине.29Подутицајемромејскевла
дарскеиконографијектиторскипортретповезујесесасим
боличкоминвеституромвладара.Местосликањактиторског
портретаухрамутакођесемењатоком14.века.Уместона
јужномзидузападногтравејанаосакаоупретходномпери
оду,местоктиторскогпортретавишенијепрецизнодефи
нисаноипоказујеразличитеваријације.Понекадсеидаље
сликана јужномзидузападногтравеја,алииназападном

27О томе видети:СмолчићМакуљевић,С.Жене приложнице светогор
скихманастираусредњемвеку,у:Де ве та ка зи ва ња о Све тој Го ри,при
редилиРакић,З.иПириватрић,С.(2016),Београд:Друштвопријатеља
СветеГореАтонске:ЗадужбинаСветогманастираХиландара,стр.171
206.

28Ћирковић,С.иМихаљчић,Р.нав.дело,стр.336337.
29Маринковић,Ч.нав.дело,стр.335337.
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исеверномзидуприпратеилинаоса,понекадвеомаблизу
олтара,илиупосебнимслучајевимаузолтарскупреграду
штопоказујуипортретиктиторкиокојимаћебитиречиу
наредномделурада.30

Пор трет не по зна те кти тор ке у Ве лу ћу

ЦрквауВелућузадужбинајезасаданепознатевластелинке.
Црква је највероватније била посвећена Богородици о че
мусведочиБогородичинапредставаулунетипорталакаои
двесценеизБогородичиногживотаујужнојпевницинаоса,
Рођење и Ваведење Пресвете Богородице.31 Истраживачи
верују да је највероватније била посвећенаВаведењу.Из
градњацркведатујесеуосамдесетегодине14.векаупери
одод1373–1378.године.Дајектиторцрквебилаженазна
сенаосновуктиторскогпортретакојиједанасвеомаоште
ћен.Насеверномделузападногзиданаосапредстављенје
непознативластелинскипар.

Слика3КтиторскакомпозицијаизВелућа,преузетоизкњиге
Стародубцев,Т.Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 

и Бран ко ви ћа,каталогстр.13
Обојесупредстављениуфронталномставуобучениувла
стеоскуодежду.Мушкарацјепредстављенкакоудеснојру
цидржискиптардокженаудеснојруцидржимоделхра
ма.Веомајемогућедајењенсупругувремеживописања
храмавећбиомртав јернијепредстављенкакозаједноса

30Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 
и Бран ко ви ћа.књ.1и2,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Институтзаисторијууметности,стр.123124.

31Исто,стр.125126;Тодић,Б.(1998/99)Пролог,бољемпознавањунајста
ријеисторијеВелућа,Са оп ште њабр.20/21,Београд:Републичкизавод
зазаштитуспоменикакултуре,стр.70.
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ктиторкомдржимодел.32Какоживописданаснијеудобром
стању није сасвим сигурно коме је ктиторка приносила
моделсвогхрама.МогућеједајеупитањубилаБогородица
којојјецрквапосвећенаикојајесасвимизвеснобилалична
патронкактиторке.ВезаизмеђуБогородицеиктиторкепо
себно јеистакнутаблизиномктиторскогпортретаисцене
Ваведењакојасеналазиујужнојпевници.СценаВаведења
представљаистовременосцену заступништаиискупљења
кроззаступништво.33Ктиторкахрамајеовуцрквуподигла
каовотивнидарзарадсвогличногспасењаиспасењасвоје
породице.Одмахузњихнајужномделузападногзидана
осанасликани суипортрети тадашњег српског владараи
његовеженекнезаЛазараикнегињеМилице.Представља
ње владарске породице уз ктитореманастира није новина
којасејављауовомпериоду.Првипутсеоваиконографска
решењајављајуусликарствузавремекраљаДушана.34Чла
новиктиторскепородицесахрањенисуунаосу,припратии
окохрама.Веомајемогућедајесуктиторкаињенсупруг
били сахрањениунаосудок суњихова деца чији супор
третисачуваниусеверномделуприпратебилисахрањени
уприпрати.УприпратицрквесачуванјеСтрашнисудшто
говори о томе да је овацркваможда сазидана као гробна
црквактиторкеичлановањенепородице.35

Пор трет вла сте лин ке Ву ко са ве из Ру де ни це

МанастирРуденицуподигао јевластелинВукашинсаже
номВукосавомпочетком14.века.Првобитнапосветаовог
храмајошувекјенепознатааданасјепосвећенСветомИли
ји.36Иовацрквајетакођетриконхоснеосновекојијеодвре
менаизградњеЛазарицепостаоосновнимодел грађевине
коришћенприизградњикаковладарскихтакоивластеоских
задужбина.Дајецркваосликанаупериодуод1402/1403.до
1405. говоресачуванипортретиу западномтравејунаоса.
Ктиторскипортретнасликанјенајужномизападномзиду
западногтравејаичинегадвегрупе.Најужномзидузапад
ногтравејапредстављенисуктиториВукашиниВукосава.

32Исто,стр.74.
33Отомевишепогледати:Ердељан,Ј.(2013)Иза бра на ме ста: кон стру

и са ње Но вих Је ру са ли ма код пра во слав них Сло ве на, Београд: Право
славни Богословски факлутет Универзитета у Београду, Институт за
теолошкаистраживања.

34Радојичић,С.нав.дело,стр.4760.
35Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 

и Бран ко ви ћа,књ.1и2,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Институтзаисторијууметности,стр.131.

36Стародубцев, Т. (2003) О ктитору Руденице, Са оп ште ња бр. 35/36,
Београд:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.101.



337

ЉУБИЦА ВИНУЛОВИЋ



Слика4КтиторскипортретизРуденице,преузетоизкњиге
Стародубцев,Т.Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 

и Бран ко ви ћа,каталогстр.77
ДасуВукашиниВукосавактиторизнамонаоновунатпи
сапоредњиховихпортретаукојимајеВукашинсигниран
каоктитораВукосавакаоктиторица.37Онајепредставље
насалевестранепоредВукашинаобученаузеленухаљи
нудугихрукавасабисерима.Наглавиимабелукапуаза
капујесазадњестранеприкаченвео.Премаодећиукојој
јепредстављена,можемода закључимодаприпадавишој
властели. Вукосавин муж Вукашин највероватније је био
ризничардеспотаСтефанаштосезнанаосновусачуваних
докумената у којима се он помиње каоVo cas sin ri sni car.38
Собзиромда јеВукашинимаоистакнутоместонадвору
деспотаСтефанаимаоједовољнофинансијскихсредстава
дазаједносасвојомсупругомподигнецркву.Интересантно
јешто су ктиторипредстављениумолитвеномставу ане
каконосемоделсвојезадужбине.Јужноодулазапредста
вљенисуСтефаниВукЛазаревић.Дајецркванајвероват
нијеосликанаупериодуизмеђу1402/1403.и1405. знасе
наосновутитулакојесеналазеунатписимаузСтефанаи
Вука.СтефанјеозначенкаодеспотаВуккаогосподинбрат
благоверног деспотаСтефана. Како је кнезСтефан добио
деспотскутитулуодромејскогвасилевсаМанојлаIIПалео
лога1402.годиненаконбиткекодАнгоресликарствонемо
жедаседатујепретегодине.39Садругестранетитулакоју
носиВукговориотомедасубраћајошувекбилаудобрим
односимакојисутрајалидо1405. годинеисмртињихове
мајкекнегињеМилице.Стефанјеобученувладарскиорнат
алиурукамауместовладарскихинсигнијаносимоделру
деничкогхрама.Окренутјекактиторима,амоделприноси

37Исто,стр.106107.
38Исто,стр.107108.
39Острогорски, Г. (2017) Исто ри ја Ви зан ти је, Београд: Mi ba bo oks,

стр.631632.
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руциБожијој која је представљена у сегменту неба изнад
његове главе.40 Ова Стефанова представа доста је слична
ктиторскомпортретукраљаСтефанаДечанскогкојисена
лазиузолтарскупреградууДечаниманакојојонприноси
моделсвојезадужбинеБожијојруцикојајенасликанаусег
ментунеба.Међутимтоштоједеспотприказансамоделом
храманезначидајеонктиторвећосликаваодноскојису
ВукашиниВукосаваималипремадеспоту.ДеспотСтефан
јепосредникизмеђуктитораиБога,онкаопотомаксвето
роднединастијеНемањићаи светог кнезаЛазарадодатно
посредујезаспасањедушектиторадоксектиторикојису
приказаниумолитвеномставумолезаспасењедуше.Како
СтефанприносимоделцркверуциБожијојмогућеједаје
црквапрвобитнобилапосвећенаХристу.Натобимоглада
укажепоновосличностсактиторскомкомпозицијомкраља
СтефанаДечанскогнакојојонтакођеприносимоделсвоје
задужбинепосвећенеХристуСпасуруциБожијој.

МадајеВукосавапредстављенакаопоследњафигураунизу
наовојктиторскојкомпозицији,тонеумањујењенуулогу
ктиторке.Оваквипримеријављалисусеуранијемперио
дузавремеНемањића.Мождајенајбољипримерктиторска
композицијакраљицеЈелене(1236–1314)најужномзидуза
падногтравејауГрадцу.Јеленајенаовојкомпозицијипред
стављенакаопоследњафигураунизукакозаједносасвојим
супругомкраљемУрошемпридржавамоделсвојезадужби
недокзањукодХристапосредујуБогородица,СветиСиме
онНемања(1166–1196)икраљУрош(1243–1276).41Иакоје
последњапредстављенајасноједајеонактиторманастира.
УприпратиРуденицесутокомархеолошкихистраживања
откривена три гроба закојеније сасвимсигурнодали су
билагробнаместактитораичлановањиховепородицеили
суизкаснијегпериодаалисвакакоотварамогућностидеји
дајеРуденицабашкаоиВелућесазиданакаоместовечног
починкактитораињеговепородицедоПарусије.

Пор трет про то ве сти ја ри це Ми ли це у Ка ле ни ћу

ХрамВаведењаБогородичиногманастираКаленићаподиг
нутјеиосликанзавремесамосталневладавинедеспотаСте
фанаЛазаревићанајвероватниједвадесетихилитридесетих

40Стародубцев,Т.(2003)ОктиторуРуденице,Са оп ште њабр.35/36,Бео
град:Републичкизаводзазаштитуспоменикакултуре,стр.103140;Ра
дојичић,С.нав.дело,стр.6869;Војводић,Д.нав.дело,стр.6568.

41О томе видети: Кандић, О. (2005) Гра дац исто ри ја и ар хи тек ту ра 
мана сти ра,Београд:Полиграф;Поповић,Д.нав.дело,стр.8485.
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година15.века.42Подациоктиторимакојејеурезаомонах
Герасимналазесуунатписуисписаномнајастукунакојем
деспотстоји.КаоктиторинаводесепротовестијарБогдан
сасвојомсупругомпротовестијарицомМилицомибратом
Петром.Ктиторскакомпозицијаналазисенасеверномзиду
припратеиданас једостаоштећена,страдала јекадасуу
каснијемпериодуотваранипрозоринатомзиду.43Уоквиру
композицијепредстављенисугледајућисазападанаисток
Богданов братПетар, протовестијарицаМилица, протове
стијарБогданидеспотСтефанЛазаревић.

Слика5КтиторскакомпозицијаизКаленића,преузетоизкњиге
Стародубцев,Т.Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 

и Бран ко ви ћа,каталогстр.161
ПортретиБогданаиМилицесунајвишестрадали,очувани
судоњиделовињиховихфигура.Титулапротовестијарако
јујеносиоБогданговориотомедајеимаозначајнуулогу
наСтефановомдвору.ДеспотСтефанјепредстављенсамо
сталноштоговоридајеуововремевећбиосамодржац.Об
ученјеувладарскиорнат,веомајемогућедајеулевојруци
држао владарскожезлодок је у десној руцидржаомодел
храмазаједносаБогданом.44Поновосеуоквируктиторске
композицији јављапредставадеспотакоји сада заједно са
ктитором држи модел грађевине. Сасвим је извесно да је
СтефаниовдекаоиуРуденицибиопосредникизмеђукти
тораипатронахрама.УгорњојзониизнаддеспотаСтефана
представљенјеХристоскојиблагосиља.Веомајемогућеда

42О томе више погледати: Стевовић, И. (2006)Ка ле нић, Бо го ро ди чи на 
цр ква у ар хи тек ту ри по зно ви зан тиј ског све та, Београд:Филозофски
факултет:Интерпринт.

43Цветковић,Б. (1997)ГерасимовзаписиктиториКаленића,Са оп ште
ња бр. 29, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе,
стр.107108.

44Исто,стр.107108,114;Радојичић,С.нав.дело,стр6970.
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суСтефаниБогданзаједносаМилицомиПетромХристу
приносили модел храма мада је црква посвећена Богоро
дици.Оваквепредставе јављалесусеранијеусликарству
завремеНемањићаипоновопримерможебитиктиторска
композицијаЈеленеАнжујскеизГрацанакојојБогородица
која је билапатронхрамапосредује за ЈеленукодХриста
која му приносимодел своје задужбине.На источном зи
дуприпратеналазисе једнаврстаразвијеногдеизисакоји
чинеХристосулунетиизнадпорталакојегсасевернеију
жнестранефланкирајуБогородица,ЈованКрститељ,Свети
ПетариСветиПавле.45Ктиторскакомпозицијанасеверном
зиду је сасвимизвеснокомуницираласаовомпредставом
развијеногдеизисакојасефактичкиинастављанактитор
скукомпозицију.Свепредстављенеличностипочевшипре
свегаодБогородицезаједносадеспотомпосредовалисуза
сапасењедушеобактитораиктиторке.

За кљу чак

Нова иконографија ктиторских портрета која се јавља то
ком14.веканатериторијиромејскогцарстваутицалајена
промене у иконографији које су се десиле на територији
средњовековнеСрбијекојајебиладеоромејскогкултурног
круга. Спајање владарског и ктиторског портрета у једну
сликујављасенапортретимакнегињеМилицеуЉубости
њииРаваници.Овипортретиусебисуобјединилистарију
традицијуНемањићкихпортретаиновине које се јављају
током 14. века.Потрет непознате ктиторке изВелућа, ко
ји јенајвероватнијенастаопреМиличиних,пратистарије
моделе ктиторског портрета.Кнегињини портрети изЉу
бостињеиРаваницеутицалисунаобликовањектиторских
портретевластелинкеВукосавеизРуденицеипротовестија
рицеМилицеизКаленића.Овепромененејављајусесамо
умонументалномсликарствувећинаиконамаирукописи
макаоштосунапримериконаОсезанијаТоминогчијије
ктиторбилавасилисаМаријаАнгелинаДукаПалеологина
(1350 / 1351–1394)и уЕсфигменској повељи где је поред
деспотаЂурађаБранковића (1427–1456)ињеговасупруга
ИринаКантакузина(1414–1457)представљенакаопатрон
каманастира.46Колико судугоидалекодосезалиутицаји

45Стародубцев,Т.(2016)Срп ско зид но сли кар ство у зе мља ма Ла за ре ви ћа 
и Бран ко ви ћа.књ.1и2,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофски
факултет,Институтзаисторијууметности,стр.129130,138141.

46Отомевидети:Винуловић,Љ.(2019)ИконеМаријеАнгелинеДукеПа
леологине,Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но стибр.47,Нови
Сад:Матицасрпска,Одељење заликовнеуметности, стр.4756;Gar
gova,F.TheMeteoraIconof theIncredulityofThomasReconsidered, in:
Fe ma le Fo un ders in Byzan ti um and Beyond,eds.Theis,L.,Mullett,M.and
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портрета кнегињеМилице сведочи и сачувани ктиторски
портретвлашкогвојводеЊагојаБасарабе(15121521)саже
номМилицомДеспиномБранковић(14851554)исиновима
којиготовоупотпуностипонављамоделктиторскогпортре
таизраваничкогхрама.Овактиторскакомпозицијаналази
сеуцрквиКуртеадеАрђешукојојјепосебнонегованкулт
СветогкнезаЛазараикнегињеМилице.47
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PORTRAITSOFFEMALEKTETORSDURING
THERULEOFLAZAREVIĆDYNASTY

Abstract

Ktetorial portrait represents one of the essential prerogatives of a
ktetor, proclaimed by the document that regulates ktetorial rights,
usuallyby the typikonof a certain endowment. In theMiddleAges,
portraitsofktetorswerepaintedintheirendowments,typicallyabove
theirburialsites.Ktetorialportraitssimultaneouslyrepresentedvotive
andfuneraryportraitsthatthespectatorsregardedasmemoriesofthe
deceased. Those portraits communicated with the surronding space,
especiallywiththerestofthewallpaintings,andtogether,theyformed
sacral topography of the church in which the ktetorial portrait was
placed.Duringthe14thcentury,ktetorialportraitcompositionsgained
amorecomplicatedpoliticalconnotation–theymarkedtheposition
of ktetors in the hierarchyofChristian family of nations.Moreover,
theyrepresentedprivatepietyanddedicationtoJesusChrist,Motherof
Godorothersaintstowhomthefemalektetorswouldprayforpersonal
and family protection and salvation. Changes in the iconography
of ktetorial compositions on the territory of medieval Serbia have
primarily emergedon theportraitsofPrincessMilica inmonasteries
LjubostinjaandRavanicaandtheyrepresentthecentralpreoccupation
ofthispaper.PrincessMilica’sktetorialportraitshaveservedasmodels
forfemalektetorialcompositions,suchasthoseinthemonasteriesof
Veluće, Rudenica and Kalenić. Those portraits are observed in this

paperaswell.

Keywords: ktetorial portrait, Princess Milica, Ljubostinja, Ravanica, 
Kalenić, Rudenica, Veluće




