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Саздан у дубини сеновитих гора рашке земље, 
тамо где је родоначелник Немањића прегао 
да пусто ловиште дивљих звери претвори у 

савршен град духовно узвишеног живота, манастир 
Студеница траје већ столећима као камен темељац 
и непресушан изворник културног идентитета срп-
ског народа. Записане су у њему, у оној тихој и осве-
ћеној давнини, све кључне црте нашег бића, као не-
какви судбински кодови. Стваралачка игра твораца 
студеничких здања, њиховог скулптуралног украса 
и зидног сликарства, остварила је особен спој нај-
виших уметничких домета супротстављених стра-
на древне Европе – њеног Запада и њеног Истока – 
подстакнутa тежњом да се народ који је створио ту 
светињу већ у доба светог Симеона и Саве издвоји 
самосвојним уметничким и богослужбеним иденти-
тетом. Поменута тежња препознаје се, између оста-
лог и у натписима који прате дела скулптуре и жи-
вописа Богородичине цркве. Они су ту, у Студеници, 
по први пут у нашој старој уметности изведени ћи-
риличним писмом, на српском језику. Управо тада 
развија се у Студеници и књижевност на српском је-
зику, са својим препознатљивим темама и мотиви-
ма. Захваљујући свему томе, студенички манастир 
је одавно и сасвим оправдано препознат као најчвр-
шћи потпорник потоње српске државности и колев-
ка аутокефалне народне цркве чију осамстоту годи-
шњицу обележава ова изложба.

Из Студенице је израсла и у столећима се разгра-
навала непосредно или посредно готово сва потоња 
наша култура. Њој су се враћали као узору који су 
тежили да понове и надограде многи средњовековни 
владари и владарке. У њој су се ктиторством исти-

цали и богатили је изузетни задужбинари попут 
краља Милутина. Она је заувек остала молитвени 
дом смерним монасима и надахњујуће прибежиште 
духовним устаницима, све до Ђорђа Крстића, Не-
бојше Митрића или академика Љубомира Симови-
ћа. Чежња да је умом досегну и расплету њене тајне 
водила је и многе угледне представнике баш овог 
дома науке и уметности, попут Михаила Валтрови-
ћа, Драгутина Милутиновића, Владимира Петкови-
ћа, Војислава Ђурића или Гордане Бабић. Постала је 
тако Студеница и остала поуздан путоказ и веран 
пратилац наших трагања у различитим правцима за 
смислом и истином, трагања кроз властиту истори-
ју и мимо ње. Пратећи тај путоказ, уцртан дубоко 
у свом бићу, српски народ се, на путевима који су 
га столећима водили ка разним странама света, ра-
спињао и расипао, губио и изнова проналазио, али 
није нестао нити је престао да буде то што јесте. По-
руке изречене шапатом древних студеничких здања, 
које понекад нисмо као народ могли да разаберемо 
а ни да разумемо, очувале су се скривене, урезане у 
најдубље слојеве наших сећања и осећања, служећи 
нам као духовно сидро у олујним временима и про-
сторима. Примећивали то или не, Студеница је била 
уз нас и када смо предалеко одлазили или када смо 
непомично стајали заробљени страхом и недостат-
ком самопоштовања. Она је ево, захваљујући овој 
иложби, и сада изнова с нама, опет само делимично 
опипљива и досежна, позивајући нас да, дивећи јој 
се и размишљајући о њој, преиспитамо и боље упо-
знамо сами себе.
 Извршни одбор САНУ
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У години обележавања осам векова од када је 
наша помесна Црква добила самосталност на 
челу са Светим архиепископом Савом Нема-

њићем обраћамо пажњу на збивања у институцији 
чија су изградња и устројство директно претходили 
догађајима којих се сећамо.

Док се самодржац Стефан Немања није појавио 
на месту данашњег манастира Студенице, то место 
је било пусто ловиште зверова. Од када се њему, по 
речима Светог Саве, изволело да ту устроји мана-
стир, ово место живи најпунијим животом до да-
нас. У средишту студеничког комплекса је чувена 
Богородичина црква, око ње су постројени мали 
храмови, затим конаци око којих су зидине са од-
брамбеним кулама, а око ових спољашње зграде са 
манастирским имањима. Овим, испрва замишље-
ним устројством, манастир и данас живи. Као „душа 
његова“ је, како каже Студенички типик (глава 9), 

„сва боголепна служба“, а сам манастир је „као тело“. 
О служби, тј. богослужењу, као и свим потребама 
читавог комплекса, поред братства старали су се 
ктитори, многи добротвори, верни народ. Данас, 
осим братства и оних који му помажу, српска држа-
ва улаже средства на одржању највиших остварења 
културе које овај комплекс чува. 

У неким временима Студеница је живела мир-
ним животом, у нередовним приликама конаци и 
унутрашњост храма горели су у пламену. Тако је 
било до новијег доба. Братија је упорно одбијала 
да напусти манастир, и по цену живота, као 1916. 
године, када су окупатори студеничку Саборну и 
Краљеву цркву на три дана претворили у коњушни-
цу. Године 1943. монаси су крвљу платили останак у 
Студеници јер су их окупатори пребијали и мучили 
али, чудом Божјим, манастирску Ризницу том при-
ликом нису пронашли. 

Братство Манастира Студенице, из времена пре-
подобних Симеона и Саве, изнедрила је ондашња 
духовна и културна народна средина. Касније мона-
хе, као и данашње, изнедрила је средина одређеног 
времена. Шта је заједничко, како за само братство 
тако и за ктиторе, чуваре ове светиње, а и за сам 
народ који рађа ове трудбенике који ће се бавити 
одржањем Студенице? Каква је духовна суштина 
бриге за Студеницу и старања о њој којем су од 
преподобних Симеона и Саве посвећене генераци-
је и генерације? Одговор нам даје сам Свети Сава 
као архиепископ. Он је 1221. године, у својој Беседи 
о правој вери, изреченој у Манастиру Жичи, рекао 
да је Бог усхтео да преко њега (Саве) испуни недо-
статке отаца наших. Речи испунити недостатке 
изговорене су са значењем допунити и надокнади-
ти оно што недостаје. Оне упућују на богословље 
Светог апостола Павла, који је рекао: „Допуњавам 
што недостаје Христовим патњама, за тело његово, 
које је Црква“ (Кол 1, 24). Чувари Студенице, како 
ондашњи тако и садашњи, трудољубиво и мукотрп-
но, „као живо камење“ узиђују се „у дом духовни“ 
(1Петр 2, 5). Оваквом уградњом себе у „тело његово 
(= Христово), које је Црква“ они постају „род иза-
брани“, „народ свети“ који објављује врлине Оно-
га Који их дозва (1Петр 2, 9). Људи из различитих 
средина, различитог узраста, културе и образовања, 
људи са различитим карактерима и даровима, веко-
вима долазе у Студеницу да се узидају „у дом духов-
ни“, радујући се што ће тиме објавити врлине Бога 
Који их је дозвао.  

Студеничко братство је, по учењу Светог Саве, 
мистична заједница оних који су овде некада жи-
вели, оних који сада живе у манастиру, али и оних 
који ће доћи. У поукама које је наш игуман Сава, око 
1208. године, писао завршавајући Немањино жити-

СТУДЕНИЧКО ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ  
СИНТЕЗА УЧЕЊА И САВРЕМЕНОСТ



у поменутом писму које шаље из Јерусалима у Сту-
деницу, речима: „Ако је поп грешан, али молитва 
његова није грешна, а његова веза је сила од вишње 
благодати“.

Иако простор студеничког духовног и културног 
наслеђа има велику ширину, примећујемо да је он, 
истовремено, и одређен. Он се налази између оно-
га на шта се односе речи које је Свети Сава упутио 
братији на крају првог слова Студеничког типика: 

„У Богу, дакле, ум наш нека буде“, и нашег радосног 
у патњама (Кол 1, 24) узиђивања „у дом духовни“ 
(1Петр 2, 5) – Студеницу и тиме објављивања врли-
на Онога Који нас дозва (1Петр 2, 9) у ово прелепо 
место. Унутар ових духовних простора проналази-
мо изобиље садржаја органски повезаног са Цар-
ством Божијим. Вековно побожно умовање студе-
ничке братије постало је једна синтеза учења отаца 
и слободног суочавања са савременошћу и њеним 
изазовима. Ово унутрашње, искуствено откривање 
и усвајање отачке мудрости и искуства многих, те 
претакање истог у видљиве уметничке, културне, 
научне и друге вредности, за наше братство егзи-
стенцијално је питање јер у томе видимо корак ка 
исцељењу властите генерације.

Радујемо се због организовања изложбе Духовно 
и културно наслеђе Манастира Студенице  – древ-
ност, постојаност, савременост јер она сабира и 
пред очи посетилаца износи изузетне вредности 
које нам је историја оставила у наслеђе. 
 Игуман манастира Студенице 
 архимандрит Тихон, 
 са братијом 
 у Манастиру Студеници  
 на Светог апостола Луку 2019. године

је стоји: „... да буде ово што је написано и чињено, 
да ми и они после нас до краја овога века, часним 
молитвама оца нашег и ктитора пазимо на оно што 
се говори...“ Архимандрит Сава гледа на братство 
Студенице као на ширу мистичну заједницу која ће 
бити јединствена и дуготрајна: „ми и они после нас 
до краја овога века“, тј. до краја времена. Дакле, он 
и они који су били његова братија када је живео у 
Студеници, као и они који ће овде долазити после 
њега све до свршетка времена, треба да осећају ду-
ховно јединство. Свети Сава је своје речи потврдио 
и касније као умировљени архиепископ, што се види 
из његовог писма послатог студеничком игуману 
Спиридону. Стигавши у Јерусалим око 1234. године, 
премда физички исцрпљен, одмах се на Христовом 
Гробу молио за студеничке монахе те, пре него што 
је почео да се поклања светим местима, најпре уре-
дио да се њихова имена молитвено помињу на том 
најсветијем месту. Свети Сава се осећао као неодво-
јиви део студеничке братије.

И поред наших недостатака и слабости, којих 
смо свесни, садашње побожно умовање нашег брат-
ства креће се између горепоменутих и међусобно 
повезаних духовних настројења. С једне стране, 
ишчекујући, волећи и желећи оно последње – ес-
хатолошко, „наше живљење је на небесима, откуда 
очекујемо и Спаситеља Господа Исуса Христа“ (Фил 
3, 20). С друге стране, свесни смо да то никако не 
може бити лако, без труда и напора јер, у складу са 
раније наведеним речима, својим трудом за ову све-
ту кућу – Студеницу, ми Господња Страдања проду-
жујемо и, на неки начин, чинимо их присутнима и 
савременима у Цркви. Да ове речи, премда узвише-
не, нису непримењиве у данашње време, са нашом 
раслабљеном генерацијом, сведочи сам Свети Сава, 
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Немањића, студеничка Богородичина црква, наме-
њена да служи као ктиторово гробно место, одмах 
по изградњи и живописању постала је у српској сре-
дини врхунски уметнички узор, опонашан вековима. 
Поред угледа ктитора и веровања у чудотворност 
његових моштију, томе је посебно допринела изван-
редна вештина ангажованих градитеља, скулптора и 
сликара, образованих на најбољим традицијама ро-
маничке и византијске уметности. После Немањи-
не смрти ктиторско право у Студеници наследили 
су његови синови, с тим што је 1207. године бригу 
о манастиру и његовом украшавању преузео Сава, 
најмлађи од њих, у то време јеромонах. Он је упра-
во као архимандрит Студенице припремао услове 
за стварање српске аутокефалне цркве. Лепоту ма-
настира увећавали су и Немањићи треће и четврте 
генерације, посебно краљ Милутин, који је саградио 
параклис посвећен светим Јоакиму и Ани, Богоро-
дичиним родитељима, касније по њему назван Кра-
љевом црквом. То је грађевина љупке, складне ар-
хитектуре и изврсних фресака, проистеклих из руку 
Михаила Астрапе, једног од највећих византијских 
сликара епохе. Величанствености манастира допри-
нoсили су и поручиоци и приложници уметничких 
дела из познијих времена, почев од првих дана дугог 
турског ропства све до савременог доба. Они су бо-
гатили и богате Студеницу, опремајући њене цркве, 
ризницу и библиотеку новим иконама, књигама и 
сасудима, тако да је славна Немањина задужбина 
непрекидно представљала и још увек јесте жариште 
националне културе. 

Поред обележавања великог јубилеја Српске цр-
кве, циљ изложбе је да изнова подсети нашу јавност 
на величину и значај Студенице у културној зао-
ставштини српског народа, али и на њено место у 
корпусу светске уметничке баштине, у који је одав-

У  години у којој се прославља изузетно значајан 
јубилеј – осам векова аутокефалности Српске 
православне цркве – Српска академија наука и 

уметности и братство манастира Студенице прире-
ђују изложбу посвећену уметничком и духовном на-
слеђу тог манастира. На њој су представљени разно-
врсни предмети од културно-историјског значаја из 
студеничке ризнице (фрагменти дела средњовековне 
архитектуре, пластике и живописа, надгробне пло-
че, натписи, иконе, графике, илуминирани рукопи-
си, дела примењене уметности, повеље и други прав-
ни акти), као и мањи број експоната који се чувају у 
другим српским црквама и манастирима или у раз-
ним домаћим и иностраним културним установама. 
Саставни делови изложбе јесу мултимедијална ин-
терактивна презентација Студенице и њеног непо-
кретног културно-историјског наслеђа аутора Марка 
Тодоровића, заснована на његовом недавно реализо-
ваном пројекту Дигитална Студеница, те филм-есеј 
Фреске Студенице – мисао о вечности ауторке Нар-
цисе Даријевић Марковић, који на особен начин, на-
поредним сликама, прати најновије конзерваторско-
-рестаураторске радове на живопису Богородичине 
цркве и ритмичне промене у изгледу манастира иза-
зване сменама годишњих доба. 

Циљ изложбе је да се представљањем покретне 
и непокретне студеничке културне баштине укаже 
на вековни континуитет уметничког стваралаштва 
негованог под окриљем Српске православне цркве, 
као и на изузетно велику улогу коју је то ствара-
лаштво имало у културној историји српског наро-
да. Студеница и њено културно благо одабрани су 
да репрезентују значај српске црквене уметности и 
њену високу естетску вредност из више разлога. За-
снована заслугом Стефана Немање, утемељитеља са-
мосталне српске државе и родоначелника династије 



давно ишчезлих ризница, развејани по свету, пред-
стављена су само у виду копија, фотографија, у ди-
гиталној форми или мултимедијалном интерактив-
ном презентацијом. Нажалост, један број оригинала 
није могао да буде изложен иако је то било планира-
но. Понегде су тешкоће стварале компликоване про-
цедуре позајмице тражених предмета, у појединим 
случајевима искрсли су проблеми у вези с транспор-
том, а број експоната у поставци био је ограничен 
и расположивим простором у Галерији. Оно што је 
изостављено донекле ће се надоместити тиме што су 
у овом обимном каталогу представљени – и текстом 
и сликом – сви предмети који су првобитно били 
предвиђени за излагање. Верујемо да ће тако чита-
оци стећи јаснију представу о богатству духовног и 
културног наслеђа Студенице.  

У публикацију је уврштен текст Манастир Сту-
деница – Скинија српског народа, проистекао из 
пера Војислава Ј. Ђурића, објављен 1988. године, 
као предговор каталога поменуте изложбе Благо 
манастира Студенице. То је учињено из неколико 
разлога. Он на најбољи начин језгровито показује 
сав значај Студенице у историји наше културе, ду-
ховности и уметности. С друге стране, њиме се на 
симболичан начин повезују две веома сродне изло-
жбе приређене у Галерији САНУ и истовремено се 
указује на континтуитет у посвећености Академије 
једној од највећих светиња српског народа. 

 Миодраг Марковић

но и званично укључена. То подсећање свакако ће 
допринети свестранијем проучавању и тумачењу 
великих дела градитељства, скулптуре и сликарства, 
књижевности и уметничких заната која су током ве-
кова створена унутар зидина студеничког манасти-
ра. Изложба истовремено треба да послужи и као 
подстицај да се окончају недовршени и предузму 
још незапочети послови на обнови и заштити нај-
поштованијег српског светилишта. 

Предлог о организацији изложбе потекао је од 
архимандрита Тихона, игумана манастира Студени-
це. Свесрдно су га подржали Стручни савет Галерије 
и органи управљања Академије, на челу с председ-
ником Владимиром С. Костићем. Већина изложених 
експоната потиче из студеничких збирки – ризнице, 
библиотеке и лапидаријума. Неколико предмета је 
преузето из манастирских цркава, параклиса и ис-
посница. Прибављени су и неки од ретких остата-
ка оног дела културног наслеђа Студенице које су 
протекли векови расули на разне стране, а који је 
тако савесно реконструисан поводом изложбе Благо 
манастира Студенице, одржане пре три деценије на 
истом месту старањем академика Војислава Ј. Ђу-
рића. У томе су помогле многе установе у земљи и 
иностранству. Посебно ваља истаћи Народни музеј 
у Београду и његову Галерију фресака, Музеј Српске 
православне цркве и Задужбину Светог манасти-
ра Хиландара. Нека уметничка дела која спадају у 
непокретну културну баштину „лавре светог Симе-
она“, као и поједини сачувани предмети из њених 
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У    Библији постоји опширна прича како је Мојсије, 
одводећи Израиљићане из египатског ропства, 
прешао Црвено море и, дошавши на Синај, из-

градио светилиште. Био је то шатор сведочанства, у 
којем је у најсветијем делу, био смештен ковчег за-
вета, заправо златом окован кивот са свим законима 
које је Бог подарио Мојсију и његовом народу. Ту се 
Господ јављао поглавару јеврејског народа између хе-
рувима извајаних на његовом поклопцу.1 Стремећи 
ка обећаној земљи, Израиљићани су собом носили и 
своје светилиште и бринули се о њему као о највећој 
драгоцености. Најзад, кад је Давид одлучио да ковчег 
и шатор постави у Јерусалиму, тај догађај је пропра-
ћен игром, песмом и свирком у чему су учествовали 
и цар и народ. Долазак ковчега завета надахнуо је Да-
вида да спева неколико псалама Свевишњем у славу.2

Српским писцима средњег века ова места из Би-
блије нису измакла из вида и они би их, када би се 
указивала могућност, употребили као праслике из-
весних историјских догађаја из живота свог народа. 
Стари завет је и иначе сваком хришћанину значио 
претходницу и припрему за долазак Месије, а би-
блијска збивања била су само најава потоње Хри-
стове делатности и страдања. Beћ у првој половини 
XIII века, у преписивачком и списатељском кругу 
око манастира Милешеве, или у самом манастиру, 
поникло је поређење једног чина из српске историје 
са преносом ковчега завета у Јерусалим. Писац Слу-
жбе о преносу тела светог Саве из Трнова у Миле-
шеву упоредио је тај догађај с јерусалимским: краљ 
Владислав је, долазећи с моштима светог Саве у 
Милешеву, играо пред њима и радовао се као Давид 
пред ковчегом завета.3 Тако је у Смедереву пред сам 

* Текст је први пут објављен у: Благо, 1988, 13–19.
1 2. књ. Мојсијева 13:18–40:38.
2 2. књ. Самуилова 6:1; 1. књ. Дневника 15:16.
3 Србљак, 1, приредио Ђ. Трифуновић, превео Д. Богдано-

вић, Београд 1970, 76, 75; О Србљаку, Студије, Београд 
1970, 273–274 (Ђ. Трифуновић – са старијом литерату-
ром); В. Ј. Ђурић, Историјске композиције у српском сли-
карству средњега века и њихове књижевне паралеле, II, 

пад града под Турке и деспот Ђурађ с народом до-
чекао мошти апостола и jеванђелисте Луке.4 Српски 
писци су се користили, с времена на време оваквим 
поређењем све до турског ропства (Теодосије и неки 
писци текстова о кнезу Лазару).5 Изгледа да су га по-
следњи пут употребили у Срему, записујући да су се 
Срби окупљали око гробова последњих Бранковића 
у Крушедолу.6 Очевидно, мошти српских светите-
ља обавезивале су средњовековне Србе, богослове 
и вернике, као и закони старе Јевреје, на оданост 
вери, а њихови камени саркофази или украшени 
дрвени кивоти имали су значење златом окованог 
ковчега завета. Цркве у којима су се мошти чувале 
нису биле само једноставни маузолеји угледника већ 
више од тога – шатори сведочанства.

Било је неколико разлога да се мисли верника, у 
почетним деценијама живота манастира Студени-
це, наводе на њено значење старозаветног кивота 
и скиније. Прву степеницу ка томе представљала је 
посвета цркве Богородици. Стари црквени писци, а 
нарочито песници – Роман Мелод, Андрија Критски 
и Јован Дамаскин – створили су типолошку анало-
гију: Богородица – ковчег завета. Та метафора је у 
XII веку већ била у многим  литургијским песмама 
и текстовима.7 На следећој степеници наилазило се 

Зборник радова Византолошког института, X (Београд 
1967) 121–131 (где је то приказано у манастиру Градцу, на 
фрескама из око 1275. године).

4 Cf. Л. Павловић, Прозни и песнички списи настали у 
Смедереву 1453–1456. године, Смедерево 1983, сл. 21 (где 
је репродукована страница с описом дочека моштију и 
употребљеним наведеним поређењем). Ту је и старија ли-
тература у тексту.

5 Cf. Теодосије, Житије светог Саве, превео Л. Мирковић, 
превод редиговао Д. Богдановић, Београд 1984, 203–204, 
282; Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, поменици, 
записи и др., Споменик СКА, III (Београд 1890) 86 (По-
хвала кнезу Лазару).

6 Србљак, 3, Београд 1970, 156, 157; О Србљаку, 337–341 (Ђ. 
Трифуновић).

7 N. Bêljaev, Le „Tabernacle de Témoignage“ dans la peinture 
balkanique du XIVe siècle, L’art byzantin chez les Slaves, 1/2, 
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на схватање да су храмови, знаменити због своје ве-
личине, скупоцености градива или због култа неког 
светитеља, заправо „нове скиније“ или, чак, „нови је-
русалимски Соломонов храм“. Најбољи примери та-
квог поимања светилишта су чувена Света Софија у 
Цариграду и угледна Дворска црква у Ахену, које су 
упоређиване с познатим старозаветним богомољама, 
а њихови ктитори, цареви Јустинијан и Карло Велики 
са старозаветним саздатељима: Мојсијем, Давидом, 
Соломоном.8 И Срби су у средњем веку тако гледа-
ли на своје најпоштованије цркве. Гласовити српски 
писац Теодосије почетком XIV века певао је у својим 
канонима посвећеним светом Сави и Симеону Нема-
њи, да је Хиландар, иначе посвећен Богородици као и 
Студеница, „спасоносни кивот“, као што је то за њега 
била и читава Српска црква као организација.9 Архи-
епископ Никодим написао је, године 1319, да је свети 
Сава Српски, подижући цркву Светих Апостола, био 
сличан Мојсију приликом изградње скиније: Мојсију 
је Бог најавио облик на Гори, свети Сава га је преу-
зео с неких јерусалимских цркава.10 До тог времена у 
Пећи су већ почивале у ковчезима целебне мошти не-
коликих српских архиепископа. Други један списатељ 
из круга архиепископа Данила II, састављач Житија 
краља Стефана Уроша III (Дечанског), исприповедао 
је како се ктитор Дечана радовао кад је, током град-
ње, први пут сагледао сву лепоту своје задужбине. 
Био је, вели, весео „као што и богоотац Давид некада 
пред ковчегом ... и као што премудри Соломон чине-
ћи храм Вишњему ... и боговидац Мојсије скинију по 
слици јављеној на гори ...“.11

Нови тренутак у историји Студенице збио се 
1206/1207. године, кад је свети Сава с браћом у њу 
положио тело оца Симеона Немање преневши га из 
манастира Хиландара.

Paris 1930, 315–324; É. Revel-Neher, L’Arche d’Alliance dans 
I’art juif et chrétien du second au dixième siècles, Le signe de la 
rencontre, Paris 1984, 54–61, passim.

8 G. Scheja, Hagia Sophia und Templum Salomonis, Istanbuler 
Mitteilungen, 12 (Tubingen 1962) 44–58; P. Bloch, Nachwir-
kungen des Alten Bundes in der christlichen Kunst, Monumenta 
judaica, 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein, 
Köln 1963, 756–760, passim; The Temple of Solomon, ed. J. Gut-
mann, Missoula, Montana 1976, где у студији W. Cahn, Solo-
monic Elements in Romanesque Art, посебно на стр. 69–71, има 
највише наведених примера поређења хришћанских цркава 
и ктитора са старозаветним (ту и старија литература).

9 Србљак, I, стр. 439, 463.
10 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, Бео-

град 1902, бр. 52.
11 Архиепископ Данило, Животи краљева и архиепископа 

српских, превео Л. Мирковић, Београд 1935, 155.

Свечана свита која је носила мошти оснивача ди-
настије и новог мироточца и чудотворца, схваћена 
је, у истовременој и нешто познијој књижевности, 
нарочито код светог Саве и код Доментијана, као 
поворка која је преносила тело старозаветног Јакова 
из Египта у Израиљ.12 Тиме се желео да поистовети 
изабрани народ старог Израиља с изабраним наро-
дом хришћана у новом Израиљу, како су називали 
средњовековну Србију.13 А то, свакако, није потира-
ло мисао да Немањине мошти, као сведочанство о 
животу једног изузетног светитеља, као и примери 
из његовог живота – записани код његових првих 
животописаца – Србе обавезују на исти начин као 
закони старе Израиљићане.

Чуда на гробу и точење мира брзо су уздигли култ 
Симеона Немање. Синови су прегли да прошире ма-
настирску целину, али и да доврше све оно што у 
главном храму није успео за живота њихов отац. До-
вели cу најбоље мајсторе византијског света да живо-
пишу храм, украшавајући га уз најскупоценије боје, 
још и златним листићима и ретким азуром.14 Хтели 
су да успоставе равнотежу између унутрашњег из-
гледа и раскошних мермерних, рељефима прекриве-
них фасада. Може бити да је те 1208/1209. године, за 
време живописања храма, један од поручилаца – пре 
свих тадашњи игуман Сава Немањић – мислио на 
Студеницу као на шатор сведочанства. Тело оца било 
је положено у мермерни саркофаг као некад закони 
у старозаветни ковчег, па је поређење могло ученом 
свештенику бити веома блиско. Он је – а ко би то 
други могао бити – створио и један компилативни 
кратки књижевни састав који је исписан златним на-
лепљеним листићима на мермерној греди свечаног 
улаза што из припрате води у наос: „Взљубих красоту 
дома твојего, ходатајницу те предлагаје, Богородице 
двери небеснаја, отврзи нам двери милости својеје, 

12 Списи светога Саве и Стевана Првовенчанога, превео Л. 
Мирковић, Београд 1939, 133; Доментијан, Животи све-
тога Саве и светога Симеона, превео Л. Мирковић, Бео-
град 1938, 94, 306; В. Ј. Ђурић, Историјске композиције, I, 
ЗPВИ VIII/2 (Београд 1964) 84–85.

13 В. Ј. Ђурић, Слика и историја у средњовековној Србији, 
Глас, CCCXXXVIII, Одељење историјских наука, 3 (Бео-
град 1983) 119–122, passim. И архиепископ Никодим, 1319. 
године, назива Србију „новорођеним Израиљом“ (Љ. Сто-
јановић, Стари српски записи и натписи, I, Београд 1902, 
бр. 52).

14 Опаске о томе и старија литература налазе се у В. Ј. Ђурић, 
Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 31–33, 191 

–192; Г. Бабић, В. Kopaћ, С. Ћирковић, Студеница, Београд 
1986, 70–81, 194–196 (Г. Бабић); М. Кашанин, М. Чанак-
-Медић, Ј. Максимовић, Б. Тодић, М. Шакота, Манастир 
Студеница, Београд 1986, 156–162, 222–223 (Б. Тодић).
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владичице.“ Први део је парафразa осмог стиха 26 
(25) псалма, а други је дослован цитат једне стихире 
у славу Богородице с јутрења.15 Да ли се то Сава или 
когод њему близак радовао опремљеном светилишту 
као Давид оном у Јерусалиму у време кад је спевао у 
славу шатора сведочанства неке од својих псалама? 
Крочивши у храм, где је одмах био видљив сарко-
фаг с моштима светог Симеона Српског, и други cу 
верски образовани људи, прочитавши златописане 
псалме украшене златним крстовима и надвишене 
златном лозом, могли имати исте примисли.

Гробница Симеона Немање била је после олта-
ра најважније посвећено место у студеничкој цркви. 
Њој се прилазило на поклоњење, довођени су боле-
сници на излечење, посебни обреди су одржавани 
и то не само на празник кад се славила успомена на 
Немањино упокојење, из моштију се изливало миро.16 
Из гробнице је негде у XV веку, изникла и чудотвор-
на лоза као у Хиландару, о чему говори један натпис 
изрезан на пиластру уз који се пењала („Сија лоза в 
љето 1482/1483. поникну“).17 Гробницу је наткриљи-
вала нека врста балдахина, с временом уништеног, 
који је овом култном месту давао нарочито обележје.18

У првим деценијама по светачком просијању 
Симеона Немање, његови најближи обезбедили су 
себи скромније гробнице око његове. Као пчеле око 
матице почивши Немањићи били су размештени 
око свог родоначелникa да би уз њега, заступани 
његовим молитвама, дочекали други долазак Хри-
стов, дан суђења и одвајања праведних од грешника. 
До његовог гроба, у продужењу према западу али 
у припрати, положено је тело монахиње Анастасије, 
Немањине супруге Ане. Некада се над њеним гро-
бом налазио камени саркофаг чији трагови постоје, 
и с источне стране златни расцветали крст изведен 
уз помоћ налепљених листића. Уз сам Немањин 
гроб, у западном травеју, почивају му син, велики 
кнез Вукан, и унук, син краља Уроша I, Стефан, који 

15 Ђ. Трифуновић, О најстаријим натписима у Богородичиној 
цркви манастира Студенице, Православље, 460 (Београд 
15. мај 1986) 11; Б. Тодић у Манастир Студеница, о. с., 145.

16 Cf. Л. Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, 
Смедерево 1965, 42–51. passim (с другом литературом).

17 Ibid., 51. Ту Л. Павловић тврди да натпис о лози потиче из 
1419. године. Међутим, помније читање открило је цео текст 
натписа и годину 6991. (6c)1) – према личном испитивању.

18 Иако се покушаји реконструкције првобитног изгледа Не-
мањиног гроба не слажу, ипак је извесно да је он био дале-
ко сложенији и свечанији но што је то данас: Д. Поповић, 
Гроб Светог Симеона Немање у Студеници, Осам векова 
Студенице, Зборник радова, Београд 1986, 155–166; М. Ча-
нак-Медић, Једна претпоставка о Немањином надгробном 
споменику, ibid., 167–172.

је умро као дете. Њихови гробови су обележени нат-
писима и обичним плочама у поду. Преко пута Не-
мањиног гроба, по смрти другог Немањиног сина, 
Стефана Првовенчаног, био je изведен раскошан 
камени саркофаг од којег данас постоји само про-
филисано мермерно постоље. У близини каменог 
ковчега монахиње Анастасије, у припрати, под пло-
чама пода, лежи тело игумана Теодосија, сина вели-
ког кнеза Вукана, који се пре монашења звао Растко 
као и стриц му архиепископ Сава I. То је скромно 
забележено на мермерном венцу на јужном зиду.19

Први студенички игуман Дионисије такође је 
био сахрањен уз Немањин гроб, али не у цркви, већ 
са спољашње стране зида уз који се у храму нала-
зи Немањин саркофаг. Његов наследник Игњатије и 
обновитељ студеничког живописа из 1568. године, 
игуман Симеон, нашли су покој уз гроб свете Ана-
стасије, опет са спољашње стране.20

С краљем Радославом и његовом супругом, који 
су подигли велику припрату уз Богородичину цр-
кву и ту направили себи гробнице, свакако није био 
закључен број свих Немањића који су у задужбини 
родоначелника успели да обезбеде вечно станиште.21 
Тим чином изразили су уверење у светачку моћ 
оснивача династије који је завршио као светогор-
ски монах, што је, извесно, одиграло знатну улогу у 
развитку његовог култа. Убрзо је Студеница, поред 
посвете Богородици, добила назив лавре Светог Си-
меона Мироточца и тако је то, судећи по записима и 
натписима, остало до скорашњих дана.22

19 Гробнице у Студеници у последње време предмет су више-
страног изучавања. али потпуни исходи још нису објавље-
ни. Раније су изазивали пажњу углавном њихови натписи: 
С. Мандић, Дневник, Записи конзерватора, Београд 1975, 
22–25, 49–64, 96–104; Д. Поповић, Студеница – гробни храм 
светог Симеона, Православље, бр. 460 (15. мај 1986) 6–7. 
Осим тога, М. Јанковић, Затворене археолошке целине ма-
настира Студенице, Саопштења XVIII (Београд 1986) 10–
14. У тексту су и нека моја лична запажања о гробницама.

20 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, бр. 
9, 690; III, 1905, бр. 4916; С. Мандић, о.с., 89–95; М. Ива-
новић, Ћирилски епиграфски споменици из Србије, Црне 
Горе и Македоније, Београд 1984, 4–5.

21 С. Мандић, о.с., 19–21, 25–28; В. Ј. Ђурић, Историјске 
композиције, III, ЗPВИ, XI (1968) 103–104. О другим 
гробницама с натписима у студеничком комплексу cf. С. 
Ненадовић, Студенички проблеми, Београд 1957, 60–61; 
Р. Јовановић, Инвентар надгробних плоча пронађених у 
комплексу манастира Студенице, Саопштења IX (Бео-
град 1970) 273–275.

22 Примери помена Студенице као лавре светог Симеона 
Мироточца су многобројни. Наводимо само неке међу 
њима. Beћ је 1286. године записано у једној књизи да је 
архиепископ Јаков приложио Студеници „цркви пресвете 
Богородице и светога Симеона“ сасуде и књиге (Љ. Стоја-

21Ув од н е  р е ч и



И мироточење и чуда на гробу и изражено по-
штовање живих и мртвих потомака – сваки чин са-
мим собом – уздигли су светитељску моћ Симеона 
Немање и независно од додира с његовим гробом и 
изван Студенице. Већ код српских писаца из XIII века 
има трагова намере – нарочито у Житију које му је 
написао син Стефан Првовенчани – да се Симеон 
Немања прикаже као заштитник „свог отачаства“.23 
На почетку XIV века сасвим је извесно да је то зајед-
но са сином Савом већ био. На једној истовременој 
фресци у Богородици Љевишкој, Немања је назван 
родоначелником „ктитора све српске земље“.24 Ту је 
окружен портретима својих потомака. Нешто касни-
је, у делу архиепископа Данила II, показано је каквим 
је све начином Немања штитио државу Срба. Краљу 
Милутину помоћник у боју с Византинцима био је 
Симеон, а у бици с Татарима Сава. За победу српског 
оружја против бугарског цара Шишмана молили су 
се Сава, Симеон Немања и, једино тад још, архиепи-
скоп Арсеније. И против кана Ногаја Милутину су за 
време боја помагали Симеон и Сава.25

Уз архиепископа Данила II и његови настављачи 
су сматрали да су Симеон Немања и Сава „чувари 
отачаства“. Захваљујући молитвама Симеона и Саве 
побеђивао је Стефан Дечански, а утврђен је и пре-
сто краља Стефана Душана.26 И у неким каснијим, 
пресудним биткама српске војске, све до скорашњих 
дана, Симеон Немања и Сава били су на челима срп-
ских пукова ратујући с њима до победе – бар тако су 
их видели извесни српски борци који су се клели 
да без помоћи светитеља не би одолели непријатељу.

Ширењем Немањиног култа, умножавањем њего-
ве улоге све до покровитеља српске државе, растао 

новић, Стари српски записи и натписи, I, бр. 27). Ibid., бр. 
815 (кадионица „дома пресвете Богородице, лавре свето-
га Симеона, новога мироточца“ из 1591. године), бр. 1070 
(јеванђеље из 1619. манастира Студенице, храма Успења 
пресвете Богородице „в послушаније светаго Симеона 
мироточца“), бр. 1218 (јеванђеље Митрофана Студенича-
нина треба да остане студеничко ,,светом Симеону“ после 
1630. године); А. Василић, Ризница манастира Студенице, 
41 (бр. 2), 42 (бр. 3), 43 (бр 5: рипиде из 1637. „манастира 
Студенице, српске лавре светога Симеона мироточца“), 
(бр. 6: петохлебница из исте године ,,манастира Студени-
це, прве лавре светога Симеона“).

23 Списи светога Саве и Стевана Првовенчанога, 196–197, 
205, 207–208, 210, 211, 213–214, 216–217, 218–222.

24 Cf. Д. Панић и Г. Бабић, Богородица Љевишка, Београд 
1975, калк натписа на стр. 18–19, цртеж на стр. 128–129, 
нап. бр. 49 на стр. 43.

25 Архиепископ Данило II, 84, 86, 89, 91–92.
26 Ibid., 143, 149, 163, 166. Улогу Симеона Немање као покро-

витеља српске државе разрадио је М. Благојевић, Студени-
ца – манастир заштитника Српске државе, Студеница и 
византијска уметност око 1200. године, Београд 1988, 51–65.

је и углед Студенице. Студенички игуман, који је од 
почетка заузимао прво место међу свим српским ма-
настирским старешинама, а чија се реч поштовала 
на државним саборима,27 руководио је једним све-
тилиштем које није имало важност само за црквени 
живот, већ и утицај на српску историју и државну 
идеологију.

Свакако да је то био разлог што је Студеница сто, 
сто педесет година по настанку била образац прили-
ком подизања и живописања српских цркава. За неке 
храмове се то изричито каже у текстовима њима по-
свећеним (Бањска, маузолеј краља Милутина),28 код 
других се види по распореду насликаних тема у про-
грамској целини живописа (Градац, надгробна црква 
краљице Јелене),29 једном је то наглашено опонаша-
њем неких главних мотива с рељефног украса фасада 
(Дечани, задужбина Стефана Уроша III Дечанског),30 
други пут јужна капела слави успомену на Симеона 
Немању и садржи циклус од четири слике посвећене 
његовом одрицању од световне власти и опредељива-
њу за монашки живот (Сопоћани и Градац, а према 
циклусу из доба краља Радослава у јужној капели уз 
велику припрату Студенице).31 Најлепши маузолеји 
изграђени су, попут Студенице, драгоценим каменом 
(Бањска и Дечани) и блистали су под сунцем. Макар 
какав био печат Студенице на некој потоњој средњо-
вековној задужбини – на грађевини и у сликарству 

– као да је собом носио дух самог Симеона Немање, 
сведочио о његовом посвемашњем присуству, осве-
ћивао ктиторски напор његових потомака.

Доласком Турака у српске земље изгубио се у Не-
мањином култу онај слој значења којим се он предста-
вљао као покровитељ државе. Све је више, заједно са 
Савом, постајао симбол српске цркве, заштитник мо-
наштва и заступник народа. Када су се у XVII и XVIII 
веку умногостручили напори за ослобођење Срба и 
стварање нове државе, у средиште пажње ушао је први 
крунисани краљ из династије Немањића, Стефан Пр-
вовенчани. Култ му се учврстио заслугом патријарха 
Пајсија који му је написао службу и житије.32 Тада је, 
отприлике, направљен и дрвени инкрустирани ковчег 

27 В. Марковић, Православно монаштво и манастири у 
средњевековној Србији, Сремски Карловци 1922, 62; Ј. 
Младеновић, Студенички игумани, Осам векова Студе-
нице, Београд 1986, 337–345.

28 Архиепископ Данило II, о.с., 114.
29 Cf. V. Ј. Djurić, La peinture murale au ХIIIe siècle, L’art byzantin 

du ХIIIe siècle, Beograd, 1967, 161–162.
30 B. P. Петковић – Ђ. Бошковић, Дечани, I, Београд 1941, 

142, 143, 152, 170–171, passim (Ђ. Бошковић).
31 В. Ј. Ђурић, Историјске композиције, I, ЗPВИ III/2, 72–90.
32 Л. Павловић, Култови лица, 51–56; Србљак, III, 301–353.
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за мошти.33 Временом постао је поштован скоро ко-
лико и Немања. За ослободилачких ратова у XVIII и 
XIX веку, у тренуцима пораза, ишао је с народом у из-
беглиштво, а у времена мирна враћан је у Студеницу. 
Српска војска га је у првом светском рату приликом 
повлачења пред Аустријанцима пренела све до бли-
зу албанских кланаца да би га после победе свечано 
положила поново у Студеницу.34 У два последња века 
постао је симбол српске државности.

То што је имала светитељске мошти такве важно-
сти какве су билe Немањине и Стефана Првовенча-
ног, а уз то била сведок једног раздобља живота све-
тог Саве Српског, допринело је да Студеница у своје 
ризнице и библиотеку сабере извесне уметничке 
предмете и књиге који су непосредно били везани 
за њих као личности или, пак, за њихове мошти као 
култне предмете. Некад је та веза била легендарна, 
некад стварна. У библиотеци су се чувала њихова 
рукописна житија и службе, али су се ту налазили 
и разни преписи Студеничког типика који је Сава 
прописао у доба свога игумановања Студеницом. У 
ризници је прстен краља Стефана Првовенчаног;35 
ту су и његова два часна крста: један с комадићем 
дрвета с Голготе у самој ризници и други у ковчегу, 
на његовим прсима.36 Стефановом саркофагу изгле-
да да је био намењен раскошни турски прекривач 
што га је, по свој прилици, послала султанија Оли-
вера, кћи кнеза Лазара, јер је на њему натпис султа-
на Бајазида, њеног мужа.37 Други покров поклонио 
је патријарх Арсеније IV Шакабента и израђен је у 
Карловцима.38 И другим предметима уметничког за-
натства, што су током векова пристизали Студени-

33 А. Василић, о.с., стр. 52, бр. 28; В. Хан, Интарзија на по-
дручју Пећке патријаршије, Нови Сад 1966, 78–83.

34 О томе у последње време, М. Дурковић-Јакшић, Обна-
вљање Студенице и пренос из Каленића моштију светог 
краља Стефана Првовенчаног 1839. године, Осам векова 
Студенице, 275–305. Раније: Л. Павловић, Култови лица, 
l.c. (са старијом литературом).

35 А. Василић. о.с., 41 (бр. 1); Б. Радојковић, Накит код Срба, 
Београд 1969, 90–93; М. Кашанин, М. Чанак-Медић, Ј. Мак-
симовић, Б. Тодић, М. Шакота, о.с., 227 и сл. 196 (М. Шако-
та). О прстену cf. рад В. С. Јовановића, Прилог проучавању 
прстена Стефана Првовенчаног, Студеница и византијска 
уметност око 1200. године, Београд 1988, 257–269.

36 В. Хан, о.с., 114–115 (са старијом литературом); М. Шако-
та у колективно написаној монографији Манастир Сту-
деница, 1986, 240.

37 А. Василић, Оријентални покров из Студеничке ризнице, 
Зборник. Музеј примењене уметности, 2 (Београд 1956) 
45–59.

38 А. Василић, Ризница манастира Студенице, 21–22, 56.

ци, исказивано је поштовање манастиру у којем су 
почивале мошти славних српских светитеља.

И кад су обнављане цркве и зграде пострадале 
у ратовима и пожарима, и кад су дарована имања 
или подизане мале цркве по околним селима да би 
биле стављене у службу Студенице, и тада су нови 
ктитори били ношени мишљу да се сачува и уздигне 
култно место Немање и Првовенчаног.

Мало је било средњовековних задужбина у Срби-
ји које су, преко моштију својих светитеља, имале ту 
улогу у црквеној и политичкој историји свог народа. 
Мањи култови су се развијали око гробова светих 
краљева Уроша I у Сопоћанима, Јелене у Градцу, Дра-
гутина у Ђурђевим Ступовима, Милутина у Бањској, 
итд. Ни гробнице светих српских архиепископа и па-
тријарха у Пећи нису шире окупљале народ.39 Једино 
је још Милешева с телом светог Саве, највише пошто-
ваног домаћег светитеља, била у средњем веку па све 
до спаљивања његових моштију крајем XVI столећа, 
место побожног ходочашћа и молитава за заступни-
штво колико и Студеница.40 У време Турака то су по-
стали и Дечани, јер је тада нагло порастао култ све-
тог Стефана Дечанског као мученика кога вера није 
напуштала ни у најтежим тренуцима. У временима 
страдања и исламизовања, Српска црква је истица-
ла обрасце вере изнад образаца државотворности.41 
Зато ни култ кнеза Лазара, пострадалог на Косову, 
који се почео развијати у последњим деценијама са-
мосталности српске државе, није у време Турака до-
живео шири расцват.42 Тек су ослободилачки ратови 
и народне песме допринели слави косовског јунака.43

Студеница, Милешева и Дечани, уз Хиландар на 
Светој Гори, с највише права могу се сматрати нај-
поштованијим српским светилиштима, попут ски-
није у старозаветном Израиљу.

 Војислав Ј. Ђурић

39 Л. Павловић, Култови лица, 71–79, 85–99, 109–111 (са 
старијом литературом).

40 Ibid., 56–71; С. Радојчић, Милешева, Београд 19712, 40 и 
даље, passim; М. Пантић, Сусрети с прошлошћу. Огледи и 
студије, Београд 1984, 391 и даље, passim.

41 Cf. између осталог: Л. Павловић, Култови лица, 99–109; 
М. Шакота, Дечанска ризница, Београд 1984, 47–76, 
passim; В. Ј. Ђурић, Икона светог краља Стефана Дечан-
ског, Београд 1986, passim.

42 Л. Павловић, Култови лица, 116–126; Ђ. Трифуновић, 
Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и косовском 
боју, Крушевац 1968, passim; Ф. Кемпфер, Почетак култа 
кнеза Лазара,  О кнезу Лазару, Београд 1975, 265–269.

43 Cf. студије С. Петковића, Д. Медаковића и М. Пантића у 
зборнику радова О кнезу Лазару. 311–318, 321–335, 337–405.
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Портрети великог жупана Стефана и великог кнеза Вукана са западне манастирске капије  
(делимична реконструкција композиције: Драган Војводић)



Првобитни манастир Студеница, задужбина 
великог жупана Стефана Немање, обухватао 
је цркву посвећену Богородици Евергетиди 

(Доброчинитељки), трпезарију, бедеме са два улаза, 
као и зграде за становање и економију, прислоњене 
уз бедеме. Taj део манастирског комплекса најверо-
ватније је саграђен између 1186. и 1196. године, на-
кон Немањиног освајања Зете, а пре него што је већ 
остарели велики жупан, као монах Симеон, у проле-
ће 1196. дошао да живи у Студеници. Католикон је, 
судећи по једном позном извору, завршен 1194/1195. 
Немања је, без сумње, претходно опремио тај храм 
свим предметима неопходним за богослужење, ли-
тургичким сасудима, богослужбеним одеждама и 
књигама, иконама и светитељским реликвијама. 

Монах Симеон задржао се у Студеници сасвим 
кратко, до јесени 1197, када је отишао на Свету Гору 
на позив најмлађег сина, монаха Саве. Ктиторска 
права и дужности пренео је на синове Стефана и 
Вукана, а непосредну бригу над манастиром пове-
рио је монаху Дионисију, поставивши га за игума-
на. На Светој Гори је са Савом обновио запустели 
манастир Хиландар, у којем је већ у фебруару 1199. 
преминуо и био погребен. Осам година касније Сава 
је пренео очеве мошти у домовину и положио их у 
раније припремљен саркофаг, постављен у студе-
ничкој цркви у време њене изградње. Након што 
су се појавила прва сведочанства о њиховој миро-
точивости и чудотворности, зачет је светитељски 
култ, у чему је најважнију улогу имао најмлађи син 
преподобног Симеона. Он је написао житије и слу-
жбу оцу, па је први ктитор Студенице прослављан 
и богослужењем. Убрзо је сврстан међу најважније 
свете заштитнике српских владара и њихове држа-
ве, а Студеница је као његово гробно место дости-

гла највиши ранг у хијерархији српских манастира. 
Према одредбама студеничког типика, који је Сава 
саставио по угледу на устав славног манастира Бо-
городице Евергетиде код Цариграда, Немањина за-
дужбина уживала је пуну аутономију у односу на 
надлежног епископа. Има мишљења да се управо у 
независности Студенице од Охридске архиеписко-
пије, под чијом се јурисдикцијом тада налазио нај-
већи део српских земаља, крио зачетак аутокефал-
ности Српске цркве. 

Преузевши старешинство над очевом задужби-
ном, Сава је, као архимандрит, уз подршку старије 
браће – великог жупана Стефана и великог кнеза 
Вукана – наставио посао на изградњи и украшавању 
манастирских грађевина. Најважнији подухват било 
је осликавање Богородичине цркве, завршено веро-
ватно већ 1209. године уз ангажовање врхунских 
византијских мајстора. Истом приликом украшен 
је фрескама и главни (западни) улаз у манастир, на 
који су, по византијском обичају, постављени пор-
трети владара ктитора. Могуће је да је Савиним на-
стојањем довршена и раскошна скулптурална деко-
рација фасада католикона, с обзиром на ћириличке 
натписе који прате њен најважнији део – украс за-
падног портала. Тада је највероватније млади архи-
мандрит на обронцима планине Чемерно, узводно 
уз реку Студеницу, десетак километара од манасти-
ра ка северозападу, засновао и испосницу са ома-
њом једнобродном црквом Светог Ђорђа и келијама 
приљубљеним уз стрме стене (тзв. Горња испосница 
светог Саве). 

Негде око 1217. године Сава је одлучио да напу-
сти Студеницу. Прво је отишао у Хиландар, а после 
неколико година запутио се у Никеју, где је 1219. до-
био архиепископски чин и испословао самосталност 

ДОПРИНОС ПРВИХ КТИТОРА (1186–1236)*







Српске цркве. Вративши се у домовину, столовао је 
у Жичи, али је и даље био блиско повезан са Сту-
деницом. Још док је боравио у Хиландару, послао је 
монаха Иларија како би осигурао да из саркофага 
са Симеоновим моштима поново почне да истиче 
миро. Пре него што је почео да обавља архиепи-
скопску дужност, поклонио се очевим моштима у 
Студеници. Том приликом у манастиру је прославио 
Ускрс, а затим изговорио поуку сабраним монасима 
и свештенству. Неколико година касније, у Расу или 
можда управо у Студеници, замонашио је оболелог 
брата Стефана. До тог замонашења дошло је најве-
роватније непосредно пре него што је првовенчани 
краљ 24. септембра 1227. преминуо. Извесно је, у 
сваком случају, да је Стефан најпре био сахрањен 
поред саркофага у којем су чуване мироточиве мо-
шти његовог оца. Ктиторско право над Студеницом 
тада је преузео Стефанов најстарији син Радослав, 
а њега је око шест година касније у улози владара 
Србије и студеничког ктитора наследио млађи брат 
Владислав. У време владавине те двојице краљева, 
уз Савину сагласност, а готово извесно и на његов 
подстицај, предузети су нови крупни радови у ма-
настиру Богородице Доброчинитељке. Саграђени 
су и живописани спољна припрата с два бочна па-
раклиса, кула звоник изнад западног манастирског 
улаза и црквица Светог Николе. Спољну припрату 
су студенички монаси све до првих деценија про-
шлог столећа називали Савином припратом, али је 
на основу сачуваних фресака јужног параклиса из-
весно да је она (или бар поменути параклис) сагра-
ђена и украшена заслугом једног од двојице стари-
јих синова краља Стефана. Обично се сматра да је 
то био краљ Радослав, мада се не сме сасвим искљу-
чити ни друга могућност. Опрезност је потребна и 
када се говори о преостала два ктиторска подухва-
та изведена у Студеници током последњих година 
живота архиепископа Саве (1229–1236). Више је ра-
злога да се у том контексту помишља на Радослава 
него на Владислава. Између осталог, познато је да 
је најстарији син Првовенчаног после свргавања с 
престола живео у Студеници као монах Јован. Ту је 
и сахрањен, сва је прилика у северном делу западног 
травеја Богородичине цркве. 

Време првих ктитора најбоље репрезентујe Бо-
городичина црква – њена архитектура, скулпту-
рални украс и живопис. Како је реч о непокретној 
баштини, она је на изложби углавном представљена 
копијама фресака, одливцима делова архитектонске 
пластике и мултимедијалном интерактивном пре-
зентацијом архитектуре задужбине Стефана Нема-
ње. Изложени су, међутим, и делови аутентичног 
сликаног украса – драгоцени фрагменти фресака 
са улазне манастирске куле. На њима су сачувани 
ликови Стефана и Вукана, двојице старијих Нема-
њиних синова. Најзначајнији и најуспелији делови 
живописа Радослављеве припрате и цркве Светог 
Николе приказани су копијама. Специјално за ову 
изложбу израђене су мермерне реплике надгробних 
натписа игумана Игњатија и Дионисија, као и студе-
ничког сунчаног часовника, верно пренете с јужне 
фасаде католикона. Изглед најстаријих књигa које су 
употребљаване у манастиру Студеници дочаравају 
Вуканово јеванђеље и Београдски паримејник, два 
рукописа из времена владавине Стефана Првовен-
чаног, од којих је први сасвим сигурно настао по ње-
говом налогу. Важна сведочења о првим ктиторима 
и њиховој епохи носе примерци византијског новца 
из друге половине XII века, печат великог жупана 
Стефана Немање, те прстење краљева Стефана Пр-
вовенчаног и Радослава. 

* Аутор свих текстова који у овој публикацији претходе це-
линама с каталошким јединицима је Миодраг Марковић. Ти 
текстови су прегледног карактера и углавном су засновани 
на истраживањима историје манастира која су спровели 
В. Петковић, М. Шакота и С. Ћирковић: В. Р. Петковић, 
Манастир Студеница, Београд 1924, 1–16; Г. Бабић, В. Ко-
раћ, С. Ћирковић, Студеница, Београд 1986, 10–20, 90–94, 
146–153, 180–187; М. Шакота, Студеничка ризница, Београд 
1988. Коришћене су и следеће публикације: М. Кашанин и 
др., Манастир Студеница, Београд 1986; М. Чанак-Медић, 
Ђ. Бошковић, Архитектура Немањиног доба, I, Београд 
1986; М. М. Петровић, Студенички типик и самосталност 
Српске цркве, Београд 1986; Благо манастира Студенице, ау-
тор концепције изложбе и публикације В. Ј. Ђурић, Београд 
1988; Г. Бабић, Краљева црква у Студеници, Београд 1988; 
М. Поповић, Манастир Студеница. Археолошка открића, 
Београд 2015; Културно наслеђе манастира Студенице, ур. 
М. Анђелковић, М. Матић, Манастир Студеница 2019.
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1. Олтарска трифора

Студеница, Богородичина црква, 
апсида, око 1190, копија
одлио Анте Кућан, 1958 (копирано 1949)
гипс, укупна димензија 400 × 267 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Полукружни прозор на олтарској апсиди Студени-
це подељен је са два танка стуба на три дела, што 
је омогућило његову већу ширину. Богати рељефни 
украс трифоре заступљен је на оквиру прозора, у 
лунети и као носач конзола. На бочним странама и 
полукружном луку оквира изведен је мотив удво-
јене вреже од винове лозе у којој се две стабљике 
међусобно преплићу у виду фриза творећи кружне 
или овалне медаљоне у које су уписани цветни и 
фигурални мотиви. На северној страни оквира и на 
полукружном луку заступљени су различити цвет-
ни мотиви, а на јужној страни појединачне фигуре, 
људске и животињске, које нису повезане неком 
заједничком темом. Поред птица (голуб и орао) и 
животиња (свиња, јелен, овца са крстом) изведена 
је сирена и један жанр мотив. Приказана је мушка 
фигура која седи на грани док јој једна нога излази 
из медаљона, а рукама држи горњи део лозе. На пот-
прозорнику оквира трифоре исклесана је слободна 
врежа од акантусовог лишћа. У централном делу лу-
нете поновљен је мотив биљних врежа са уписаним 
цветним мотивима, по две у два пара, а у углови-
ма змај који прождире људску фигуру и василиск, 
прилагођавајући се поставком задатој полукружној 
површини. Вреже и у њима заступљени мотиви кле-
сани су натуралистички и пластично у високом ре-
љефу који је омогућио игру светлости и сенке. На 
дну оквира трифоре симетрично су постављене две 

оштећене људске фигуре изведене као носачи конзо-
ла у седећем положају и у високом рељефу.

У настојању да се утврди значење студеничке ар-
хитектонске скулптуре, у сваком мотиву тражен је 
скривени религиозни смисао. Мотиви су најчешће 
тумачени као сукоб добра и зла, врлине и греха или 
стиховима Давидових псалама. Мотив биљних вре-
жа од винове лозе и акантусовог лишћа са цветним 
и фигуралним мотивима, митолошким и жанр при-
зорима, који у виду фриза доминира и на западном 
и јужном студеничком порталу, потиче из антике. У 
науци је познат као peopled или inhabited scrolls. Као 
декоративни елемент архитектонске скулптуре тај 
мотив био је веома заступљен у свим деловима Рим-
ског царства и у свим периодима царске уметности. 
Крајем XI века преузела га је италијанска романичка 
скулптура из локалног античког, тј. римског наслеђа. 
У XII веку постајe уобичајен на порталима романич-
ких цркава Апулије и северноиталијанске области 
Емилија Ромања.

Због бочних конзола претпостављено је да је 
студеничка трифора првобитно била замишљена са 
спољашњим оквиром чије су се колонете ослањале 
на конзоле, те да је остала недовршена. Сличан спо-
љашњи оквир представља особеност прозора апу-
лијских романичких цркава, с тим што се њихове 
колонете у доњем делу ослањају на фигуре лавова 
постављене на истурене конзоле. Уз прозоре поједи-
них апулијских црква изведене су фигуре које су по-
пут студеничких постављене као носачи конзола без 
спољашњег оквира. То би ишло у прилог изнетом 
мишљењу да спољашњи оквир студеничке трифоре 
није ни био планиран. У романичкој архитектури 
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Апулије, а посебно, Емилије Ромање често се као 
носачи стубова јављају стојеће или седеће фигуре 
атланта које су могле послужити као узори студе-
ничким. Преузете су из антике као и већина других 
мотива особених за романику те области.
ЛИТЕРАТУРА: Toynbee, Ward-Perkins, 1950, 1–43; Garton, 

1984, 208; Магловски, 1984, 51–57; Манастир Студеница, 
1986, 107–108, 111 (Максимовић); Петровић, Р. Д., 1986, 63–81; 
Verzár-Bornstein, 1988, 30–51; Ђурић, 1988–1989, 7–18; 
Glass, 1991, 22, fig. 11; Магловски, 1998, 55–74; Нешковић, 
1998–1999, 38, 45–46, сл. 16; Verzar, 2001, 21–30; Нешковић, 
2002–2003, 33; Glass, 2007, 13. 

Валентина Бабић

2. Мисија Апостола

Студеница, Богородичина црква,  
делови главног портала,  
око 1190, копије
одлио Анте Кућан, 1958 (копирано 1949)
гипс, фигуре са северног и јужног 
довратника 142 × 42 cm 
Галерија фресака Народног музеја у Београду

На унутрашњим странама надвратника и доврат-
ника главног портала Богородичине цркве у Студе-

ници изведене су у високом рељефу фигуре Христа 
и дванаесторице апостола. Устоличени Христос хо-
ризонтално је постављен у пуној фигури у среди-
шњем делу доње стране надвратника. У левој руци 
држи отворену књигу. Десницом благосиља тако 
што су му палац, кажипрст и средњи прст испру-
жени, а мали и домали прст савијени уз длан руке. 
На унутрашњој страни оба довратника вертикално 
су постављене фронталне фигуре апостола у пуној 
фигури, по шест на левој и десној страни. Предво-
де их свети Петар и Павле, први међу апостоли-
ма и оснивачи цркве, постављени један насупрот 
другога као пандани. Апостоли су одевени у хи-
тон и химатион, како су се приказивали у источ-
ној и западној иконографији. У левој руци држе 
полуразвијени свитак односно отворену књигу, 
а десном руком благосиљају. Петар у левој руци 
држи и кључеве раја, који представљају један од 
његових главних атрибута. Фигуре апостола нису 
праћене натписима на основу којих би се могли 
идентификовати. Једино двојица апостолских ко-
рифеја имају препознатљиве физиономије. Високо 
и обло чело св. Павла представља његову устаљену 
и препознатљиву физиономију на Истоку и Запа-
ду. Свети Петар има један ред коврџа изнад ниског 
чела и кратку заобљену браду. То је његов особен 
и препознатљив тип у западноевропској иконогра-
фији, познат као римски. Само један од студенич-
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ких апостола приказан је млад и голобрад, иако су 
обично двојица апостола, Тома и Филип, прикази-
вани као млади људи. Сви апостоли представљени 
су у идентичним фронталним и статичним ставо-
вима. Фигуре су им здепасте, са непропорционал-
но великим главама, шакама и стопалима у односу 
на тело. Крути набори њихових драперија сведени 
су на низ плитких, правилних и паралелних лини-
ја изведених у плитком рељефу, без масе и пуноће 
облика, па остављају утисак тежине.

Апостоли су били веoма заступљена тема у ро-
маничкој архитектонској скулптури. Најчешће су 
приказани окупљени у виду апостолског трибунала 
који прати Христа као Страшног судију на тимпа-
нонима портала. У Студеници је међутим примење-
но иконографско решење које највише одговара тзв. 
западној варијанти композиције Мисије апостола. 
Она је заснована на ранохришћанском обрасцу са-
чуваном на саркофазима. Ту је Христос обично сре-
дишња фигура, која седи или стоји. Десном руком 
благосиља, а у левој држи свитак или књигу, док су 
апостоли приказани слева и здесна у низу. По по-
ставци студеничка композиција слична је оној на 
јужном порталу (Porta dei Principi) катедрале у Мо-
дени.
ЛИТЕРАТУРА: Lawrence, 1927–1928, 6–15; Katzenellenbogen, 

1944, 151; Katzenellenbogen, 1947, 249–259, посебно 256, н. 
45; Pressourye, 1973, 74–76; Rupprecht, 1979; Soufflet, 1981, 
6; Weitzmann, 1983, 21–22; Verzár-Bornstein, 1988, 32, 41; 
Fox-Friedman, 1994, 81, n. 14; Тодић, 1994, 16, 20–21; Glass, 
1997, 22–24; Dietl, 1998, 92–94; Glass, 2010, 184–188; Rice, 
1968 , 174. 

Валентина Бабић
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Уплетене вреже од винове лозе и акантусовог ли-
шћа са уписаним цветним и фигуралним мотивима 
представљају главни декоративни елемент студенич-
ког западног и јужног портала, и оквира олтарске 
трифоре. Мотив, познат као peopled или inhabited 
scrolls, потиче из античке грчке уметности касног 
класичног периода. У то време тежило се да се пти-
це, инсекти и ситне животиње прикажу у њиховом 
природном окружењу, док се у стилу врежа огледа 
утицај натуралистичког тренда уметности IV века 
пр. н. е. Као декоративни мотив у архитектонској 
скулптури први пут се јавља у Малој Азији на крају 
III века пр. н. е., а у Италији, у којој се сачувало нај-
више примера, на грађевинама из времена династије 
Флавијеваца из друге половине I века н. е. У доба хе-
ленизма и Римског царства, када мотив постаје све 
заступљенији, машта све више превладава. Мотиви 
су приказани натуралистички као одраз пажљивог 
посматрања природе и пластично су клесани у ви-
соком рељефу, док композиције показују изражену 
склоност ка фантастици. Овакве вреже са стварним 
и фантастичним мотивима јављају се до краја ан-
тике, а познате су, са одређеним особеностима, и у 
ранохришћанском периоду. Крајем XI века преузела 
их је италијанска романичка скулптура из локалног 
римског наслеђа. У XII веку постају уобичајене на 
географски удаљеним порталима романичких црка-
ва Апулије на југу и Емилије Ромање на северу Ита-
лије. Посредством италијанске романике јављају се 
на порталима Богородичине цркве у Студеници.
ЛИТЕРАТУРА: Toynbee, Ward-Perkins, 1950, 1–43; Verzár-

-Bornstein, 1988, 30–51; Verzar, 2001, 21–30.

Валентина Бабић

3. Надвратник главног портала

Студеница, Богородичина црква,  
чеона страна надвратника главног портала, 
око 1190, копија
одлио Анте Кућан, 1958 (копирано 1949)
гипс, 265 × 40 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

На предњој страни надвратника западног порта-
ла Богородичине цркве у Студеници заступљен је 
мотив вреже од винове лозе која се преплиће и у 
виду хоризонталног фриза формира медаљоне с 
фигуралним мотивима уписаним и уплетеним у 
њих. Приказани су коњ, две птице и митолошка 
хибридна бића – сирин и два василиска, као по-
јединачне фигуре које нису повезане неком за-
једничком темом. Фриз се на крајевима завршава 
цветним мотивима. Они, иако су клесани на мер-
мерној плочи надвратника, по заступљеним мо-
тивима представљају наставак декорације предње 
стране довратника западног портала. На њима је 
приказан мотив удвојене вреже од винове лозе у 
којој се две стабљике међусобно преплићу и у виду 
вертикалног фриза творе кружне медаљоне у које 
су уписани цветни мотиви. На десном довратнику 
изведени су различити цветни мотиви, а на левом 
мотив акантусовог листа чија се стабљика наизме-
нично савија на леву и десну страну дајући ујед-
наченој композицији одређени ритам и динамику. 
У горња три медаљона левог довратника на листу 
је изведена по једна птица. Сви мотиви клесани су 
пластично у високом рељефу.
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клесане су у високом рељефу и истичу се по пла-
стичности и вештини извођења.

Мотив људске и животињске маске из чијих уста 
излази биљна врежа потиче из антике. Из локалног 
римског наслеђа преузела га је крајем XI и почет-
ком XII века италијанска романичка скулптура. У 
катедрали у Модени, у којој се јавља низ мотива за-
ступљених и у Студеници, али без непосредних ана-
логија, врежа излази из уста човеколике маске која 
се налази у центру надвратника западног портала. 
На довратницима бочног портала цркве Светог Ле-
онарда код Манфредоније у Апулији, која је уз се-
верноиталијанску регију Емилију Ромању извршила 
највећи утицај на скулптуру Студенице, врежа изла-
зи из уста животињских маски.

Дуж полукруга спољашње архиволте западног 
портала Богородичине цркве у Студеници било је 
могуће исклесати фигуре већих димензија без обзи-
ра на спојнице мермерних блокова од којих је архи-
волта сачињена. Оваква поставка клесаних мотива 
на полукружној кривуљи архиволте представља но-
вину која се у романичкој архитектонској скулптури 

4. Лавља маска
Студеница, Богородичина црква,  
спољашња архиволта главног портала, 
око 1190, копија
одлио Анте Кућан, 1958 (копирано 1949)
гипс, 265 × 40 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Лавља маска налази се на врху спољашње архиволте 
западног портала Богородичине цркве у Студеници. 
Из уста маске излазе две троделне вреже од винове 
лозе које се гранају и преплићу на леву и десну стра-
ну архиволте формирајући овалне медаљоне у које 
су уплетени фигурални мотиви. Животиње и птице, 
стварне и фантастичне, клесане су као пандани лево 
и десно од маске уз поштовање принципа симетрије. 
У прва два медаљона приказани су кентаури, у тре-
ћем лавови, у четвртом вук који у чељустима држи 
овцу, односно зеца, у петом медаљону коза на левој 
а птица коју напада змија на десној страни, док су 
на последњем медаљону архиволте, с обеју страна, 
готово идентичне фигуре василиска. Све фигуре 
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плетенице, које су зачешљане иза крупних ушију. 
Коса, клесана с праменовима развојеним оштрим 
канелурама, у снажном је контрасту с меко моде-
лованим лицем, чиме је једноставним средствима 
постигнута експресивност приказаног лика. По 
начину обликовања и стилским карактеристикама, 
без карактеристичне романичке стилизације, хар-
монично компоноване, овај и њеки други људски 
ликови, попут оних на конзолама аркадног фриза 
западне фасаде, имају блиске аналогије у оновре-
меној скулптури јужноиталијанских црква чији су 
утицаји до маузолеја родоначелника династије Не-
мањића доспели преко приморских градова, пре 
свих Котора. 
ЛИТЕРАТУРА: Максимовић, 1971, 71–75; Манастир Сту-

деница, 1986, 109–112, 124–127, сл. 89 (Максимовић). 

Дубравка Прерадовић

6. Конзола. Глава лавице

Студеница, Богородичина црква, западна фасада
око 1190, копија  
одлио Крста Авакумовић, 1952.
гипс 23 x 21 cm 
Галерија фресака Народног музеја у Београду

У Богородичиној цркви у Студеници скулптурал-
на декорација распоређена je, осим на портали-
ма (западном и јужном) и прозорима (апсидалној 
трифори и двема бифорама на западној фасади), на 
поткровном фризу слепих аркада, односно на конзо-
лама које носе лукове тог фриза. Главе људи и живо-
тиња, те конзоле украшене вегетабилним мотивима, 
распоређене су дуж фриза западне и јужне фасаде. 
За разлику од аркадног фриза јужне фасаде који је 
најбогатије украшен, конзоле у поткровљу источне 
и северне фасаде, као и оне на вестибилима, једно-
ставно су профилисане и сасвим изузетно украшене 
једноставним биљним мотивима. 

Лукови аркадног фриза западне фасаде су, као 
год и лезене које деле западну фасаду на три поља, 
двостепени и нешто већих димензија од оних на 
осталим фасадама студеничке цркве. Конзоле су, 
међутим, на читавој цркви, истих димензија. Већи-
на конзола које носе поткровни фриз западне фа-

јавља око 1130. године. На почетку романике мотиви 
који су клесани на архиволтама портала поставља-
ни су радијално, што је условљавало прилагођавање 
њихових димензија задатој површини. Антички мо-
тив познат као peopled или inhabited scrolls, у коме су 
цветни и фигурални мотиви уписани у медаљоне од 
биљних мрежа, а који се посредством италијанске 
романике јавља на олтарској трифори и порталима 
Богородичине цркве у Студеници, на спољашњој 
архиволти западног портала прилагођен је већим 
димензијама фигура. Оне нису могле бити уписане у 
медаљоне настале међусобним преплитањем врежа, 
већ су у те вреже уплетене.
ЛИТЕРАТУРА: Toynbee, Ward-Perkins, 1950, 1–43; Salvini, 

1956, 73, fig. 24; Raspri Serra, 1969, 355; Castelnuovo, 1984, 
464, fig. 636; Zarnecki, 1989, 82; Нешковић, 1998–1999, 45; 
Verzar, 2001, 21–30.

Валентина Бабић

5. Конзола.  
Глава жене с плетеницама 

Студеница, Богородичина црква, јужна фасада,  
око 1190, копија
одлио Крста Авакумовић, 1952.
гипс, 23 × 21 cm 
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Конзоле аркадног фриза јужне фасаде студеничког 
католикона богатије су украшене од осталих конзола 
на фасадама Богородичине цркве. Будући врло добро 
сачуване, оне сведоче како о њиховом иконограф-
ском репертоару, тако и ванредној вештини студе-
ничких клесара. На поменутом делу храма долази до 
изражаја и брига о хроматском ефекту фасада Сту-
денице. Наиме, готово све аркадице изведене су од 
камена тамносиве боје, док су конзоле рађене искљу-
чиво од белог ситнозрнастог мермера, чиме је у још 
већој мери истакнута рафинираност њихове израде. 

На аркадном фризу припрате, пета почев од за-
падне стране, налази се конзола с главом жене овал-
ног лица, благо наглашене браде и снажног носа, с 
крупним бадемастим очима и зеницама од олова, те 
у поље избаченог чела, без наглашених обрва, косе 
подељене раздељком на средини и уплетене у две 
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саде су скултурално обрађене. У централном пољу 
фасаде, у темену забата, а изнад главног портала, 
постављене су четири конзоле, од којих је једна јед-
ноставне профилације, а преостале три украшене 
су с две људске и једном животињском главом, која 
је идентификована као глава лава. Реч је о протоми 
животиње с оштрим зубима у чељустима, широког 
меснатог носа с две дубоке хоризонталне боре у 
његовом корену и широким носницама, те широко 
постављеним разрогаченим очима с крупним олов-
ним зеницама, и шпицастим ушима. Нема назна-
ка крзна или гриве. Овакав тип животињске главе 
јавља се на студеничким фасадама на више места, 
како на две конзоле на јужној фасади, тако и на са-
мој западној фасади, и то у темену архиволте пор-
тала, где из главе животиње излазе витице вреже, 
али и на фигури лавице на великој конзоли главног 
портала, што указује на то да их је све вероватно 
исклесао исти мајстор. 

ЛИТЕРАТУРА: Максимовић, 1971, 71–75; Манастир Сту-
деница, 1986, 109–112, 124–127 (Максимовић). 

Дубравка Прерадовић

7. Конзола.  
Глава мушкарца  
с дугуљастом брадом

Студеница, Богородичина црква, јужна фасада
око 1190, копија
Одлио Крста Авакумовић 1952.
гипс, 23 x 21 cm
Народни музеј, Краљево 

Галерији људских и животињских лава приказаних 
на конзолама поткровног фриза јужне фасаде студе-
ничког католикона припада и ванредно обликована 
мушка глава, смештена на западном крају источног 
травеја. Иако оштећена дуж десне половине лица, 
као и на врху носа, није ништа изгубила од своје ек-
пресивности и лепоте. Овално лице, високог чела, 
обликовано је меким линијама, нос је танак и ду-
гачак, а крупне бадемасте очи, са оловом на месту 
зеница, уоквирене су фином линијом. Уста су полу-
отворена чиме је, посве изузетно, откривен низ зуба 
горње вилице. Лице уоквирује зачешљана шпицаста 
брада средње дужине, изведена меко обрађеним, са-

39До п р и н о с  п р ви х  кт и то ра  ( 118 6 – 1 236 )



свим благо таласастим линијама. На једнак начин 
су изведени и пажљиво обликовани бркови, као и 
кратка коса зачешљана иза ушију, с једним праме-
ном по средини чела. 

Сличан третман лица, али пре свега браде и косе 
запажа се на фигурама апостола с довратника главног, 
западног, портала. То се посебно односи на апостоле 
приказане у доњој зони северног довратника. Запаже-
ни као важне карактеристике студеничке скулптуре 

– класичан мир, натуралност и хармоничност у пот-
пуности се огледају у глави мушкарца с дугуљастом 
брадом. У том смислу, студеничка скулптура припада 
оном току романичке уметности у којој је негована 
античка традиција, како је то било у приморским 
градовима на обема обалама Јадранског мора.

Студеничке конзоле нису биле тема посебне сту-
дије и на данашњем нивоу њихове истражености 
није могуће утврдити која им је била улога у програ-
му скулптуралне декорације Богородичине цркве. 
Оне припадају класичном иконографском репертоа-
ру маргиналне скулптуре тог времена, а одликује их 
висок уметнички израз, што додатно говори у при-
лог чињеници о ванредној умешности студеничких 
клесара. 

ЛИТЕРАТУРА: Манастир Студеница, 1986, 124–127 (Мак-
симовић). 

Дубравка Прерадовић

8. Конзола.  
Мајмунолика глава  
старијег мушкарца

Студеница, Богородичина црква, 
јужна фасада, око 1190, копија
одлио Крста Авакумовић, 1952.
гипс, 23 × 21 cm 
Галерија фресака Народног музеја у Београду

У низу конзола аркадног фриза јужне фасаде посебно 
се истиче и она која се најпре уочава кад се тај фриз 
посматра почев од западног дела храма. На њој је ис-
клесана мајмунолика глава старијег мушкарца, с ви-
соким у поље избаченим набораним челом и дебелим 
обрвама испод који се налазе крупне широко отворене 
и дубоко усађене очи са оловним зеницама и лепеза-
стим борама око спољних углова. Њушка је приказана 
с радијално постављеним борама, а отворена уста с 
видљивим вилицама. Нос је широк с две хоризонтал-
не боре у темену, док су уши велике и благо клемпаве. 

У Физиологу је мајмун упоређен са ђаволом лич-
но, а ранохришћански црквени оци инсистирају на 
узнемирујућој сличности између мајмуна и човека, 
учитавајући мајмуну низ негативних значења. У хри-
шћанској иконографији мајмун је често приказиван 
како држи огледало, које је симбол слабости људ-
ског духа, или пак у ланцима када симболизује зло 
и разарање. Представе мајмуна биле су заступљене 
у романичкој уметности, али је њихово место било 
маргинализовано. Почев од раног XII столећа мајму-
нолика створења постају симбол грехом дегенериса-
них људска бића. Управо такав симболички контекст 
има и његова представа на студеничкој конзоли. 

У богатој галерији конзола дечанског католикона 
налази се и једна изведена по узору на ову студенич-
ку студеничку протому, а која је смештена на глав-
ној апсиди храма. 
ЛИТЕРАТУРА: Бошковић, Петковић, 1941, 85; Манастир 

Студеница, 1986, 121–122, сл. 90. (Максимовић); Walker 
Vadillo, 2013, 63–77.

Дубравка Прерадовић
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9. Северна бифора  
западне фасаде 

Студеница, Богородичина црква,  
западна фасада, око 1190, копија
копирао Горан Чпајак, 2019.
мермер, 77 × 19 × 15 cm 
Лапидаријум манастира Студеница

Прозори Богородичине цркве у Студеници су тро-
јаки. Поред монументалне, богато украшене три-
форе олтарске апсиде и више једноделних прозора 
у доњој зони фасада и на тамбуру куполе, најброј-
нији прозорски отвори јесу бифоре, њих чак два-
десет и четири. Оне су као и трифора степенасто 
усечене у зид, а њихов потпрозорник је споља до-
ста закошен. Међу бифорама посебно место има-
ју северна и јужна бифора западне фасаде Бого-
родичине цркве, будући да су лунете тих прозора 
украшене на сличан начин као лунета апсидалне 
трифоре. То су уједно и једине две бифоре које су 
имале скулптурални украс, који је заједно са укра-
сом западног портала чинио део јединственог про-
грама декорације западне фасаде Богородичине 
цркве. Бочне стране тих бифора су усечене у зид 
с два степена, а спољни оквир им је у равни лица 
зида. До 1949. године обе бифоре су биле зазидане. 
Током тадашњих конзерваторских радова у Радо-
слављевој припрати је, заједно с делом Богороди-
чине фигуре из лунете главног портала, пронађен 
и уломак за који се испоставило да припада јужној 
бифори. Тада су отвори обе бифоре западне фасаде 
отворени, а пронађени уломак лунете јужне бифо-
ре са исклесаном флоралном розетом у њеном те-
мену враћен на своје место. 

Два уломка лунете северне бифоре била су уз-
идана у врх источног калкана Милошевог конака. 
Одатле су извађени 1956. године и пренети у ма-
настирски лапидаријум. Још један уломак исте це-
лине пронађен је током археолошких ископавања, 
крајем деведесетих година прошлог века. Помену-
ти фрагменти су враћени на своје оригинално ме-
сто 2018. године приликом реконструкције северне 
бифоре. 

У лунети бифоре су око меснате једнопруте раз-
листале вреже која формира три сегмента приказа-
не две афронтиране птице – грлице, које као и го-
луб још од ранохришћанског времена носе снажно 
симболично, христолошко, значење. Да је реч о две 

грлице указује „ђердан“ изведен фино обрађеном 
траком с рупицама око врата птице. Начин модело-
вања вреже, као и фина обрада птичијег перја ука-
зују на то да је на изради лунете био упослен исти 
мајстор који је исклесао и лунету трифоре олтар-
ске апсиде. Накнадно пронађени фрагмент показао 
је да су углови лунете били украшени једностав-
ним мотивом једнопрутог преплета. За разлику 
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од богато украшеног широког венца унутрашњих 
лукова лунете јужне бифоре, који је урађен по узо-
ру на оквир лунете западног портала, венац који 
украшава унутрашње лукове северне бифоре је 
значајно скромније изведен, али је посве изузетно 
украшен с две стране. Спољашња страна је деко-
рисана низом тролистића, а унутрашња мотивом 
двочлане палмете. 

Колонете свих студеничких бифора су осмо-
стране, па је такав био и стубић северне бифоре. На 
самом потпрозорнику бифоре сачувани су његова 
стопа и отисак. Капител је урађен у складу са фраг-
ментима пронађеним током археолошких ископава-
ња за које се претпоставаља да су могли припадати 
капителима бифора западне фасаде. Они су једнаки 
оригиналним капителима коју су се сачували само у 
прозорима поткуполног простора на северној фаса-
ди. У питању су капители који имају две зоне – доњу, 
коју чине четири месната листа повијена ка споља у 
угловима, и горњу, с јонским волутама. 

Бифора је реконструисана током 2018. године, 
под руководством Невене Дебљовић Ристић, архи-

текте-конзерватора Републичког завода за заштиту 
споменика културе, чиме је западној фасади Богоро-
дичине цркве враћен њен првобитни изглед. Репли-
ка бифоре је изведена за потребе изложбе духовног 
и културног блага Студенице у Галерији САНУ. Ре-
плику је било могуће извести у истом оном камену у 
којем је урађен и оригинал, будући да се студенички 
мермер још увек вади из каменолома у засеоку Годо-
вић подно Радочела. 

Угледајући се на маузолеј родоначелника свето-
родне династије, мајстори дечанског католикона су, 
поред олтарске трифоре Студенице, ископирали и 
лунету бифоре са грлицама, која је на Пантократо-
ровом храму наместо на западној фасади нашла ме-
сто на источном делу северне фасаде припрате. 

ЛИТЕРАТУРА: Ненадовић, 1957, 9–47: 45, сл. 50 (о бифо-
ри); Манастир Студеница, 1986 (Ј. Максимовић), 98–
101; Ђурић, 1988–1989, 97–105; Чанак-Медић, Бошковић, 
1986, 103–105; Дебљовић-Ристић, 2017, 26–42; Studenica 
Marble, 2019, 91–117: 110–112 (о реконструкцији бифоре). 

Дубравка Прерадовић
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10. Сунчани часовник на 
Богородичиној цркви

Студеница, Богородична црква,  
јужна фасада,  
прве деценије XIII века (?), копија
копирала Милица Ракочевић, 2019.
мермер, 47 × 46 × 20 cm,  
полупречник полукружнице 21 cm
Лапидаријум манастира Студенице

Сунчани часовник је уклесан 4,1 m изнад земље на 
углачаном блоку сивобелог мермера који је узидан 
уз јужни портал Богородичине цркве. Часовна скала 
је полукруг (r = 21 cm) подељен на дванаест прибли-
жно једнаких часовних сектора, од којих последња 
три недостају заједно са одломљеним делом мер-
мерног блока. Недостаје и бацач сенке, водоравни 
гномон, који је некада полазио из центра полукруга.

Бројчаник је урађен старословенским начином 
који се заснива на византијској словној нумераци-
ји. Словне ознаке у улози бројева, од a до i, висине 
20–27 mm, уклесане су уз оквирну полукружницу, у 
одговарајућим часовним секторима. Недостају три 
часовне ознаке, од којих су последње две вероватно 
биле исписане „словенском инверзијом”, прво једи-
нице па десетице: I, aI, vI. У улози шестице убачен је 
знак ë, тј. обрнуто слово зјело (Z), који се у јужно-
словенској нумеричкој пракси јавља већ од Х века. 
Исти облик старословенске шестице коришћен је, 
на пример, и у „Мирослављевом јеванђељу” које 
је створено у доба градње Богородичине цркве у 
Студеници. 

Са сигурношћу се може рећи да је часовник укле-
сан на већ уграђеном мермерном блоку. На то ука-
зује више детаља, а као прво то што часовник није 
центриран по ширини блока него је центар полу-
кружнице помакнут удесно, до споја два изнад на-
легла мермерна блока. То је урађено из практичних 
разлога, да би се у том споју фиксирао водоравни 
гномон. Уз то, по начину на који су исклесане линије 
и слова-бројке, очито је да се мајстор при раду није 
могао кретати око блока: слова-бројке је оријенти-
сао, не како би годило оку, него како је одговарало 
његовој десној руци. 

Судећи по начину и прецизности рада, сигурно 
je да студенички часовник није исклесао нико од 
професионалних приморских каменоразаца који су 

урадили скулптуралну декорацију јужног портала. 
Вероватно се ради о делу неког љубитеља гномони-
ке, особе која је доста путовала и видела сличне ви-
зантијске часовнике, а којој за такву интервенцију 
на фасади Богородичине цркве није био потребан 
ничији благослов. У тај се опис најлакше уклапа све-
ти Сава који је као игуман Студенице (почевши од 
1207) много труда уложио да уреди манастир и мо-
нашки живот у њему. 

Најстарији до сада пронађени вертикални сунча-
ни часовници, староегипатски, управо су студенич-
ког типа. Претрајали су кроз цео стари век у конку-
ренцији бројних егзактних конструкционих облика 
грчко-римских сунчаника, а затим се по инерцији 
раширили средњовековном Европом, од Црног мора 
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до Британских острва, од Средоземља до Сканди-
навије. У средњовековној Европи, и средњовековној 
Србији такође, формални је био темпорални часов-
ни систем, а сунчани часовници студеничког типа 
нису били у служби тог система. Прелазећи преко 
дванаест једнаких сектора, сенка водоравног гно-
мона је диктирала поделу дана сасвим другачију од 
темпоралног система, и тог парадоксалног несклада 
већина посматрача није ни била свесна, нити је он 
имао практичан значај. За човека средњег века сун-
чани часовници студеничког типа имали су више 
симболичку него употребну функцију.
ЛИТЕРАТУРА: Симонов, 1977; Тадић, 2002, 31–41; Тошић, 

Тадић, 2004, 29–43; Tadić, 2011, 313–320. 

Милутин Тадић

11. Оловна прозорска транзена 
из Богородичине цркве

Студеница, Богородична црква,  
средишњи прозор северног зида под куполом, 
око 1190, копија
одлили и саставили Михаило Пауновић,  
Мирољуб Стаменковић, Слободан Савић, 1987.
стакло, олово, 225 × 94 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Прозорска транзена начињена од олова сачувана је 
само на средишњем прозору северног зида потку-
полног простора Богородичине цркве у манастиру 
Студеници. Она представља за сада једини пример 11
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тако обрађеног прозорског отвора у читавој српској 
средњовековној уметности. Реч је о перфорираној 
оловној плочи дебљине 2 mm, данас подељеној на 
пет, а првобитно вероватно на шест хоризонталних 
зона са по два поља. Од првобитних дванаест поља 
до данас је остало сачувано десет. У средишту сва-
ког поља налази се по једна фигурална представа,  
чији су обриси изведени низом густо избушених ру-
пица. Реч је о флоралним мотивима и представама 
реалних и фантастичних животиња, окренутих ка 
средишту плоче. Осам очуваних поља има приказе 
животиња, а само на два су приказане розете. Про-
зорска транзена је рестаурирана, те је могуће да су 
поједина поља том приликом добила место које им 
првобитно није припадало. 

Данас се у највишој зони транзене налазе пред-
става лава или лавице, на левој, и хералдички из-
веден орао раширених крила, на десној страни. У 
наредној зони су афронтиране две готово истоветне 
животиње, које својим изгледом највише подсећају 
на срну или кошуту. У трећој зони нашле су се две 
афронтиране фантастичне животиње с главом налик 
псећој, с крилима и репом змије, које су по свом из-
гледу најближе грифонима. У четвртој зони су две 
осмолатичне розете, а у најнижој две афронтиране 
птице, вероватно голубови. Будући да су у свим зо-
нама по два иста мотива, разложно је претпоставље-

но да су некада постојала још два поља која до данас 
нису сачувана. Наиме, будући да је свака живтиња 
била приказана на транзени по два пута, сматра се 
да су на изгубљеним пољима биле представа лава 
или лавице, на једном, и орао, на другом пољу. То би 
значило да су две животиње, које су се након реста-
урације нашле у највишој зони прозора, првобитно 
биле распоређене у две различите хоризонталне зоне.

На цветовима и телима животиња постоје веће 
изрезане површине у које је било уметнуто стакло 
сиве, плаве, жуте, наранџасте и љубичасто-црвене 
боје, које је до данас углавном испало. Простор кру-
жних поља између фигура и обода испуњен је сит-
ним рупицама, кроз које је улазила светлост. Начин 
на који је изведена сачувана прозорска транзена 
речито сведочи о начину на који је Богородичина 
црква у Студеници била првобитно осветљена, пре 
свега у доњим зонама за које се везују овако изве-
дени прозори. Наиме, светлост је кроз мале отво-
ре и нешто веће површине бојеног стакла улазила 
у унутрашњи простор цркве, стварајући својеврсну 
игру светлости и сенке, наглашавајући додатно дра-
матичност богослужења у најважнијој средњовеков-
ној светињи и маузолеју родоначелника династије. 
Такав ефекат био је веома важан у средњем веку, 
како на западу Европе, где је добио посебан израз у 
витражима, тако и у областима под снажним визан-
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тијским утицајем, каква је била и територија сред-
њовековне Србије.

Значај оловног прозора из Студенице лежи и у 
његовој симболичној вредности. Наиме, лав, орао, 
срна, грифон и голуб, који су нашли своје место на 
оловној транзени из Студенице, симболи су Богоро-
дице, односно њених врлина. Стога је њима дато ва-
жно место у главној цркви посвећеној управо Бого-
родици. Флорални мотиви у форми розете тумаче се 
као оculus dei, „Свевидеће око“, какво се јавља и на 
другим местима у декорацији цркве. С обзиром на 
то да се по својој симболици разликују од осталих 
поља, могуће је да поља с розетом нису представља-
ла део овог прозора, или да су се можда првобитно 
налазила у највишој зони симболишући свевидећег 
Бога, те да су се испод њих низале реалне и фанта-
стичне животиње као симболи Богородичиних вр-
лина.

ЛИТЕРАТУРА: Ljubinković, 1959, 137–141; Радојковић, 
1960–1961a, 19–26; Манастир Студеница, 1986, 64–66; 
Чанак-Медић, Бошковић, 1986, 106.

Олга Шпехар

12. Надгробни натпис „првог“ 
студеничког игумана 
Дионисија

Студеница, Богородичина црква, јужна фасада, 
после првог јуна 1210,  
вероватно друга деценија XIII века, копија
одлио Стоиша Веселиновић, 1973
гипс, 58 × 35 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Надгробни натпис „првог игумана“ манастира Сту-
денице налази се на јужној фасади Богородичине 

цркве изнад његова гроба. Клесан је на углачаној 
правоугаоној плочи величине 42 × 57 cm, у пет 
редова, словима правилног облика и неједнаке ве-
личине, с тежњом ка стварању лигатура које нису 
ограничене на поједине речи. Избор квалитетног 
белог мермера и сигурна рука клесара, навикнута 
на монументалне исписе, омогућили су преношење 
надредних и интерпункцијских знакова (нарочи-
то последњега), што је сведочанство постојања на 
пергаменту претходног, руком забележеног текста. 
Натпис је уклесан на самом зиду (није накнадно 
уграђиван у фасаду), што се види по савршеном 
уклапању плоче у мермерну целину, и по титли на 
горњем камену, изнад средине првог реда (-г  и-). 
То је отежавало посао клесара и вероватно је глав-
ни узрочник словној неједнакости (нарочито нару-
шеним пропорцијама) и несавршеном располагању 
простором – зато је текстуални блок смештен до саме 
горње ивице плоче, а из неког разлога последњи ред 
је сабијен (као да се желело оставити још простора, 
касније ипак неискоришћеног). Сам је клесар, најве-
роватније, формирао лигатуре на спојевима разли-
читих речи. Основна слика слова палеографски се 
уклапа у период настанка (узано и с високом хори-
зонталном спојницом, ниско ѣ с пречком у висини 
горње линије, спојница у м „виси“ изнад дна реда, 
двострано ,  с високом и јако плитком чашицом, 
лигатурно  својствено старијој писмености, равна 
титла с украсном петљом). Примењен је српскосло-
венски језик, епиграфски сведен, са старијим, гла-
гољско-ћирилским једнојеровим правописом. Текст 
почиње символичком инвокацијом и гласи:  помени 
господи раба своеǀго дионисиѣ бвшаǀго прьваго игмена ǀ 
светаго мѣста сего  ǀ мѣсеца июна почи вь а дьнь  
(+ Помени, Господе, слугу својега Дионисија, бившега 
првог игумана овога светога места. [Он] се упокоји 
месеца јуна, у први дан).

Основна је недоумица око одређења или титу-
ле „први игуман“, што је присутно овде и у натпису 
претходног студеничког игумана Игњатија, на челу 
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манастира вероватно од његова подизања. Нелогич-
но је постојање два по реду „прва игумана“, осим ако 
се не ради о титули, макар у Дионисијеву случају (уп. 
С. Мандић), чему се опире контекстуално одређење 
(у оба случаја ‘првенство’ је у оквирима манастира, 

„код свете Богородице“, односно „овога светога ме-
ста“). Титула се може тумачити на основу 13. главе 
Студеничког типика, у којој се захтева да студенич-
ки игуман буде „виши“ од свих српских игумана, „и 
да се назива првим“. Могуће је да је титула „првог 
игумана“, тј. прота у вези с формирањем „конфеде-
рације српских манастира“ окупљених око манасти-
ра Студенице (А. М. Пентковски). Изнета је теза да 
је архимандрит Сава одмах по доласку у манастир 
истиснуо Дионисија, уз признавање његова титулар-
ног статуса, као „бившег првог игумана“ (М. М. Пе-
тровић), што би значило да је у стварности постао 
другим [игуманом]. Овакав развој догађаја у супрот-
ности је с личношћу српског светитеља, приказаној у 
изворима, и могућ је само ако је примењена одредба 
о „игуману затворнику“, поменута у Евергетидском 
типику, која се није примила ни у Хиландарском ни у 
Студеничком типику (В. Савић). Дионисије је постао 
старешина манастира 8. октобра 1197. и на челу је 
манастира у време Симеонова мироточења, најрани-
је 13. фебруара 1210 (Б. Миљковић; уп. С. Мандић). 
Претпостављамо да се Дионисијева смрт приближно 
поклапа с обзнањивањем Студеничког типика, те да 
је Сава постао студеничким архимандритом након 
тога, око 1210 (В. Ћоровић), вероватно након 1. јуна 
1210. године (В. Савић). 

ЛИТЕРАТУРА: ССЗИН, 1902, 5, бр. 9; ССЗИН, 1997, 6–7; 
Мандић, 1975б, 89–95; Петровић M., 1986, 26–31; Миљ-
ковић, 2008, 129–130; Савић, 2013; Чигоја, 2014, 61–62; 
Пентковский, у штампи, 49–50.

Виктор Савић

12а Надгробни натпис „првог“ 
студеничког игумана Игњатија

Богородичина црква, јужна фасада,  
вероватно крај XII века, копија у мермеру
копирала Милица Ракочевић, 2019.
Лапидаријум манастира Студенице

Надгробни натпис студеничког игумана Игњатија 
уклесан је на јужној фасади Богородичине цркве и 
обележава његов гроб: игнатие  прьвьи игмень  с(ве)тьи 
б(огороди)це прѣстави се да поменѣте брати. Примењен је 
српскословенски језик, а на основу палеографских 
својстава изнето је мишљење да је натпис настао 
крајем XII века. Игњатијев и још један натпис, та-
кође уклесан на јужној фасади и постављен над 
гробом игумана Дионисија, чине најстарије натписе 
старешина студеничког братства. Они показују да 
су поред чланова владарске породице и заслужни 
игумани имали право и привилегију да буду сахра-
њени у задужбини светог Симеона – родоначелника 
светородне династије Немањића. Гробови пронађе-
ни под натписима показују да је место сахране сту-
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деничких игумана с краја XII и почетком XIII века 
било уз јужни спољашњи зид Богородичине цркве.

Поред хронолошких, ова два натписа имају и 
садржинских подударања. Наиме, оба студенич-
ка игумана означена су као „први игумани“, док уз 
Дионисијеву титулу стоји и „бивши“. Нелогичност 
изазвана називом „први игуман“ може се отклонити 
образложењем да није реч о хронолошкој одредни-

ци већ о титули студеничког игумана која је предви-
ђена Студеничким типиком. У 13. глави студенич-
ког устава прописује се да студенички игуман буде 

„виши“ од свих српских игумана, „и да се назива 
првим“. 

Иако извори не помињу игумана Игњатија, ре-
лативна хронологија његовог старешинства може 
се доста поуздано утврдити на основу утврђених 
историјских чињеница као и према палеографским 
карактеристикама његовог надгробног натписа. По-
уздано се зна да је Симеон Немања поставио Дио-
нисија за игумана Студенице 8. октобра 1197. када је 
полазио на Свету Гору и да је овај био на челу мана-
стира у време објављивања моштију светог Симеона, 
најраније 13. фебруара 1210. Имајући у виду неке ка-
сније примере, који показују да је игуман биран већ 
при оснивању манастира, на почетку градитељских 
радова, може се претпоставити да је Игњатијево 
старешинство претходило Дионисијевом. То би зна-
чило да је први студенички игуман био изабран око 
1186. године, која се узима као terminus post quem за 
почетак изградње Студенице. На челу манастира он 
је могао остати до доласка Симеона Немање у Сту-
деницу марта 1196. године или до избора Дионисија 
за студеничког игумана 8. октобра 1197.
ЛИТЕРАТУРА: ССЗИН, 28, бр. 4916; Поповић, 1988, 497–498; 

Петровић М., 1986, 26–31; Миљковић, 2008, 129–130;  
Савић, 2013; Чигоја, 2014, 61–62.

Марка Томић

13. Ктиторски натпис  
о подизању и живописању 
Богородичине цркве

Богородичина црква,  
прстен испод тамбура куполе, 1208/1209, копија
аутор копије Зоран Јовановић, 2019
Ризница манастира Студенице

Опширан натпис о подизању и осликавању Богоро-
дичине цркве у Студеници, данас прилично оште-
ћен, исписан је испод кордонског венца што уокви-
рује доњу ивицу тамбура куполе. Натпис започиње 
с десне стране представе Мандилиона, насликане 
тачно у средини источног сегмента поткуполног 
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прстена, тече дуж највишег нивоа пандантифа и 
лучних површина између њих, а завршава се на су-
протној страни поменутог нерукотвореног образа, 
залазећи у његов горњи леви угао. Натпис је испи-
сан крупним златним словима на плавој површини, 
a с горње и доње стране уоквирен је двема црвеним 
бордурама. Горња бордура је одоздо оивичена белом 
линијом, а доња има контуре исте боје са обе стране.

Текст натписа: € sei 0 prys(ve)tqI hramq 0 
pryCis<t>ie vladqICice na[e b(ogorodi)ce 0 sqzqdanq bqIstq 
veleslav<n>qI<m>q s......q...eq..le 0 velimq /oupanomq i sq<vato>u 
<c(a)ra> gr<q>C<q>sk<ag>o kurq alykqse 0 styfanomq 0 nemane} 
0 priQemq[oumou anqgelqskQ wbra<zq 0 s>imewnou mqnihou 0 
sqv.... .lavqna..I.. <l> ...... ...... ...... ..... ... m<q> veliega kneza 
vlqkana 0 vq lyto 0 pPzI 0 rnqdikta 0 v$I 0 i mene rabotavq[a.. 
.. <y>te savu gqry[nago (€ Овај пресвети храм пречисте 
Владичице наше Богородице сазидао је велеславни 
... велики жупан и пријатељ цара грчког кир Алексе 
Стефан Немања примивши анђеоски образ као Си-
меон монах. Заврши ... велеславни господин ... великог 
кнеза Вукана године 6717, индикта 12. И мене који 
служих помените, Саву грешног.).

У студеничком ктиторском натпису поменуто 
је неколико историјских личности. На првом месту 
наведено је име оснивача манастира, Стефана Нема-
ње – монаха Симеона, уз напомену да је он био „сват“ 
византијског василевса („цара грчког“) Алексија III 
Анђела (1195–1203). У наставку текста постоји вели-
ка лакуна, али се не сумња у то да је после Немање 
био поменут његов син и актуелни владар Србије, 
велики жупан Стефан, у својству ктитора зидног 
сликарства Богородичине цркве. После врховног 
владара наведено је име његовог старијег брата, ве-
ликог кнеза Вукана. На крају текста, иза податка о 
години и индикта, који према савременом рачунању 
времена одговарају 1208/1209, исписана је кратка бе-
лешка манастирског архимандрита Саве, који је био 
главни надзорник сликарских радова и саветодавац 
грчких зографа. Њему се, заправо, у науци приписује 
састављање текста натписа, који је изведен сагласно 
нормама рашког правописа, али се претпоставља да 
је писар био Грк – предводник уметничке радионице 
која је осликала студенички католикон.  

Посебну занимљивост представља позиција нат-
писа у прстену испод тамбура куполе. Аналогије за 
такво решење проналазе се у постиконоборачким 
споменицима Византије, али је назначена пракса у 
време првог осликавања Богородичине цркве у Сту-
деници била, по свему судећи, напуштена. У српској 

средини је, међутим, обичај о коме је реч, управо по 
узору на студенички натпис, често примењиван то-
ком XIII столећа. О томе сведоче ктиторски натписи 
у Сопоћанима, Градцу, Светом Ахилију у Ариљу и 
Старој Павлици. 
ЛИТЕРАТУРА: Мандић, Лађевић, 1956, сл. 2; Трифуновић, 

1967, 6–7; Мандић, 1975в, 81–88; Тодић, 1997, 35, n. 3; Шпа-
дијер, 2006, 517–521; Натписи историјске садржине 2015, 
35–44.

Милош Живковић

14. Портрети великог жупана 
Стефана и великог кнеза Вукана

Студеница, фрагменти фресака са западне 
манастирске капије, око 1210
фрагмент с ликом великог жупана Стефана 
57×59 cm
фрагмент с ликом великог кнеза Вукана  
52 × 91 cm
Ризница манастира Студенице

Фрагменти фресака с ликовима Немањиних стари-
јих синова великог жупана Стефана (потоњег краља 
Првовенчаног) и великог кнеза Вукана припадали 
су портретској целини насликаној на двема полу-
кружним кулама и зиду с капијом који је спајао те 
куле образујући западни улаз у манастир Студени-
цу. Пронађени су крај северне куле, на којој су са-
чувани доњи делови фигура српског владара Сте-
фана и његовог старијег брата. Велики кнез Вукан 
био је насликан на крају низа представа на поме-
нутој кули, полуокренут надесно, одевен у црвену 
тунику и истобојну хламиду плаве поставе. Рубови 
хламиде опшивени су златним тракама украшеним 
драгим камењем и бисерима. На основу начина на 
који је повијен руб хламиде на остатку његове фи-
гуре на зиду куле, јасно је да је Вуканова лева рука 
била подигнута до висине груди, вероватно у моли-
тви. Приказан је гологлав, широког, заобљеног лица 
и тамне праве косе, опале изнад борама покривеног 
чела. На плавој позадини десно од Вуканове главе 
био је исписан златним словима натпис, који се, не-
посредно након открића његових фрагмента 1968. 
и њиховог склапања 1969. године, могао читати:  
m(o)lenie v<lqka>|na kneza ve<li>|ega0 s(i)na veli<e>|ga  
/}pa<na ne>|m<ane>... .
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Испред Вукана ступао је његов брат, велики жу-
пан Стефан. И он је био полуокренут на десну страну, 
ка којој је усмерио поглед и молитвено пружио леви-
цу. Одевен је у љубичасту тунику, без икаковог укра-
сног нашивка на оковратнику, и хламиду црвене боје, 
сада тешко разазнатљивог дезена. Хламида је, као и 
Вуканова, била оперважена златним тракама украше-
ним драгим камењем и бисерима. У доњем делу, траке 
су посуте са по два реда бисера, а изнад кружне фибу-
ле, којом је Стефанова хламида закопчана на грудима, 
златне траке се шире, па се на њима нашло места за 
три, односно четири низа бисера. Повијеност руба 

хламиде под фибулом, сведочи да је српски велики 
жупан подизао пред грудима и десну руку. Сасвим је 
сигурно да у њој није држао скиптар, какав ће касни-
је готово редовно носити српски владари с титулом 
краља, јер се на релативно добро сачуваној плавој 
позадини изнад Стефанових рамена не виде обри-
си дуге дршке те инсигније. Биће да је српски вели-
ки жупан обе руке држао у молитвеном ставу. Власи 
његове средње дуге косе и браде су тамно мрке, без 
седина, а на глави је имао венац у облику обруча с ко-
јег су се поред слепоочница спуштале две сије у виду 
дугуљастих драгуља повезаних црвеном нити.
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15. Стефан Првомученик

Студеница, фрагмент фреске  
са западне манастирске капије, око 1210
23,5 × 43,5 cm
Ризница манастира Студенице

Фрагмент с ликом голобрадог светог, младићког 
узраста, савим кратке косе, одевеног у светлопла-
ви хитон са црвеним клавусом и главе осветљене 
нимбом, чинио је део сликаног програма западног 
улаза у манастир Студеницу. Фигура насликаног 
младића била је постављена чеоно и огрнута хима-
тионом сасвим светле, готово беле боје. То се може 
закључити по малом остатку те хаљине над левим 
раменом. Сасвим кратко подшишана коса, која се 
не спушта низ врат светога, и одсуство било каквих 
обриса крила на плавој позадини иза његових ра-
мена недвосмислено говоре да овде не може бити 
речи о лику неког од арханђела, односно анђела. С 
друге стране, иконографија младоликог светога на 
фрагменту из студеничке капије сасвим одговара 

Вероватно је да је у студеничкој поворци Нема-
њића, као и у оним касније насталим, испред пото-
мака ступао родоначелник династије свети Симеон 
Немања, први ктитор Студенице. Није нимало из-
гледно да је он био насликан на јужној кули, испред 
ликова светог Стефана Првомученика и неког светог 
ратника, представљених наспрам Немањиних синова 
Стефана и Вука. На преосталим површинама двеју 
кула и зида између њих, свакако су били насликани 
ликови још неких светих, затим Христа и Богоро-
дице као патронке манастира. Они су, судећи према 
представи Првомученика, били нешто већих димен-
зија но портрети ктитора и представљени фронтал-
но. Можда је у програм сликарства улаза био укљу-
чен и портрет архимандрита Саве Немањића.

Портрете је извео главни сликар студеничке Бо-
городичине цркве, негде око 1210. године, вероват-
но након што је завршио живописање католикона, 
започето 1208/1209.
ЛИТЕРАТУРА: Миљковић, 2002, 183–187 (са старијом ли-

тературом).
Драган Војводић
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представама Стефана Првомученика када је у ра-
нијој византијској и српској средњовековној умет-
ности он сликан ван олтарског простора. У право у 
том “апостолском”виду, у хитону и химатиону исто-
ветних боја, насликао је главни мајстор најстаријег 
студеничког сликарства светог Стефана у Богоро-
дичиној цркви, посебно га истичући под сликаном 
аркадом на прилазу проскомидији. Представљен 
тако, у одећи учених људи антике, свети Стефан 
Првомученик истицан је у зрелом средњем веку пре 
свега као један од седамдесеторице малих апостола. 
У програму сликарства задужбина Немањића, али и 
српске властеле и црквених достојанственика, његов 
лик добијао је готово редовно нарочито истакнуто 
место јер је он, први међу ђаконима и мученицима, 
сматран заштитником српске државе и српских вла-
дара. Првомучеников лик истицан је и на српским 
владарским печатима, док му је име молитвено при-
зивано у аренгама и санкцијама краљевских повеља. 
При храмовима које су подизали Немањићи током 
XIII столећа светом Стефану се често посвећује је-
дан од параклиса (Жича, Морача, Сопоћани, Ари-
ље), а краљ Милутин у његову част подиже у XIV 
веку своју гробну цркву у Бањској. Сви суверени из 
династије Немањића, али и неки претходни и пото-
њи господари Србије, односно Рашке и Диоклије, а 
касније и Босне, носили су његово име. 

По свему судећи, Првомученик је био насликан 
на зиду јужне куле студеничког западног улаза, тач-
но наспрам свог имењака, српског владара, великог 
жупана Стефана, као његов заштитник. Но, светог 
Стефана су изузетно поштовала и двојица Немањи-
ћа насликана уз тадашњег српских владара – његов 
отац Стефан Немања, којег је красило Првомучени-
ково име, и брат Вукан, који је то име дао једном 
свом сину, потоњем ктитору Мораче. 

Представу светог Стефана Првомученика, као 
и остале ликове у западној студеничкој капији, из-
вео је главни сликар Богородичине цркве, негде око 
1210. године, вероватно након што је завршио живо-
писање католикона, започето 1208/1209.

ЛИТЕРАТУРА: Војводић, 1995, 537–563, нарочито 553; Milj-
ković, 2000, 74–75.

Драган Војводић

16. Свети ратник,  
вероватно свети Ђорђе

Студеница, фрагмент са западне улазне капије,  
око 1210, копија 
копирао Часлав Цолић
ланено платно, стик-б, казеин, 200 × 100 cm 
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Остаци последње у низу фигура на јужној кули 
студеничког западног улаза, разазнатљиви тачно 
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наспрам Вукановог портрета, сведоче да је ту био 
представљен, потпуно чеоно, један од светих ратни-
ка. Одвен је у црвену тунику дугу до колена, и уске 
плавичасте чакшире. На грудима и раменима носи 
панцир саздан од металних плочица боје црвенка-
стог окера, испод којег има дужу панцирну кошуљу 
од светлоплавих плочица. Она му прекрива и штити 
доњи део трбуха и надлактице. Преко рамена преба-
чен му је дуги плашт зелене поставе оивичен уском 
златном траком и украшен, изгледа, црвенкастим 
трапезоидним тавлионом, чији се обрис назире под 
пазухом ратникове деснице. У тој руци, подигнутој 
до главе, он је држао копље, на које се делимично 
ослањао. Остаци дуге уске дршке мало искошеног 
копља видљиви су на левој страни представе у ви-
сини колена. У спуштеној левој руци свети ратник 
је, по свему судећи, држао штит или мач у широким 
црвеним корицама.

Пошто је насликан крај представе светог Стефа-
на Првомученика, изузетно поштованог међу Не-
мањићима, у овом Христовом војнику треба видети 
светог ратника с најразвијенијим култом међу пр-
вим представницима најзначајније српске династије. 
Реч је о светом Ђорђу, којем је још свети Симеон 
Немања посветио једну од својих угледних заду-
жбина – Ђурђеве ступове код Раса. Вероватно је тог 
светог посебнo усрдно поштовао велики кнез Вукан 
наспрам чијег је портрета овај и насликан. Вукан је 
свом најстаријем сину, којег је одредио за наследни-
ка у Зети, дао управо име Ђорђе. 

Као и остали ликови у западној студеничкој ка-
пији, фигура светог ратника насликана је негде око 
1210. године, по свему судећи након завршетка жи-
вописања католикона, започетог 1208/1209.
ЛИТЕРАТУРА: Миљковић, 2002, 185.

Драган Војводић

17. Распеће Христово 

Студеница, Богородичина црква,  
западни зид наоса, 
1208/1209, копија, детаљи
казеинска темпера  
на препарираном ланеном платну
Ризница манастира Студенице  
и Народни музеј Краљево

На западном зиду наоса Богородичине цркве у Сту-
деници налази се једна од ретких сачуваних јеван-
ђељских сцена које припадају првобитном слоју 
живописа (1208/1209). Реч је о Распећу, једном од 
несумњиво најпрепознатљивијих остварења срп-
ске средњовековне уметности, истовремено и ре-
мек-делу византијског монументалног стила XIII 
века. Та величанствена фреска, само до извесне 
мере „рестаурисана“ у XVI веку (фигура последње 
жене иза Богородице), можда најупечатљивије све-
дочи о врхунској сликарској вештини и истинском 
уметничком домету главног студеничког мајстора 
и његових сарадника. Композиционо заснована на 
зналачкој поставци фигура у простору, сцена о ко-
јој је реч представља врхунски израз „класичне“ ви-
зантијске уметничке поетике. Студеничко Распеће 
својом узвишеном, ненаметљивом емоционалном 
садржином, говори пре свега о достојанственој хри-
шћанској патњи, односно ванвременском смислу 
и тријумфалном аспекту Христове телесне смрти. 
Тај примарни идејни слој сцене речито се очитује 
у уздржаним позама, покретима и изразима лица 
главних актера потресног призора – распетог Исуса 
Христа, клонуле главе и склопљених очију (€ c(a)rx 
slavy0), Богородице и жена које тугују с леве стране 
крста и младоликог светог Јована, светог Лонгина 
и још две личности са супротне стране. Епохални, 
историјско-мистички смисао Распећа додатно је по-
јашњен и допуњен, сликовно и текстуално, секун-
дарним иконографским елементима, што говоре о 
испуњењу старозаветних пророчанстава, односно 
установљењу Новог завета кроз телесну смрт Спа-
ситеља, те Васкрсење које је уследило. У горњем ре-
гистру су, тако, уз анђеле који оплакују Христа, при-
казана и попрсја двојице пророка, Мојсија [mo|is|i, 
текст на свитку: € vi/d|xte /|ivotq | moi n|a (V Мој 
28, 66)] и Исаије [pr(o)|rokq/is|ai|a, текст на свитку:  
€ yko | wvCa | na za|kole|nie v|edenx (Иса 53, 7)], на 
чијим су развијеним ротулусима исписани одломци 
из њихових књига који се читају приликом обреда 
посвећених евоцирању Христовог страдања. Посеб-
ну иконографску занимљивост сцене представљају 
персонификација Цркве, која у путир прихвата крв 
што тече из Христовог ребра, и персонификација 
Синагоге, коју анђео одводи из сцене, а чија је поја-
ва заснована на стиховима из Великог канона светог 
Андреје Критског и неких других дела литургијске 
поезије. Присуство тих двеју фигура симболичким 
језиком поучава о тренутку Христове крвне жр-
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тве, то јест телесне смрти на крсту, као о окончању 
Старог, односно почетку Новог завета. Коначно, ко-
смичку димензију Распећа дочаравају персонифи-
кације Сунца и Месеца, једна од типичних одлика 
источнохришћанских представа Распећа, односно 
златне звезде „посуте“ по плавој позадини, какве су 
се само изузетно појављивале на другим византиј-
ским примерима.
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1924, 42–44; Миљковић-Пепек, 1967, 

4–5; Tomić de Muro, 1968, 15–32; Babić, 1981, 36–37; Манастир 
Студеница, 1986, 140, 152, сл. 102, 131–138 (Б. Тодић); Студе-
ница, 1986, сл. 63–67, 69 (Г. Бабић); Николић, 1986, 39, 44–
46, 48.

Милош Живковић

18. Свети Јован Златоусти,  
из Литургијске службе  
Отаца Цркве

Студеница, Богородичина црква,  
олтарски простор,  
1208/1209, копија
копирао Станислав Чавић, 1986.
казеинска темпера на платну, 260 × 115 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Поглавар Цариградске цркве (398–404) и један од 
највећих хришћанских богослова, свети Јован Зла-
тоусти, приказан је у Богородичиној цркви Студе-
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ници у оквиру Литургијске службе отаца цркве у 
најнижој зони живописа главне олтарске апсиде. 
Његовој фигури припало је место на челу поворке 
архијера на јужној страни, испред представâ друге 
двојице славних архијереја, светог Григорија Бого-
слова и светог Кирила Александријског. Истакнуто 
место светог Јована Златоустог у оквиру компози-
ције о којој је реч лако се може објаснити чињени-
цом да је он био аутор текста једне од две најзна-
чајније литургије. Знаменити светитељ приказан је 
у пуној фигури, у благо погнутом ставу, с погледом 
усмереним ка средишту светилишта. Одевен је у 
бели стихар, украшен вертикалним црним „река-
ма“, златни епитрахиљ и набедреник, те бели фе-
лон са црним крстовима (полиставрион) и омофор 
декорисан на исти начин. Свети Јован Златоусти, 
као што је уобичајено, обема рукама придржава 
развијен свитак на коме је исписан почетак моли-
тве предложења из његове литургије, коју свеште-
ник изговара на крају проскомидије: € b(o/)e b(o/)e| 
na[q| i/e ne|b(e)snQ| hlybq (Боже, Боже наш, који си 
послао Небесни хлеб...). Златоустов лик, чијем упе-
чатљивом изразу посебно доприносе намргођене 
обрве и „усеци“ на јагодицама, изведен је у складу 
са обрасцем који је у византијској уметности одав-
но поштован. Реч је о једном од најуспелијих „пор-
трета“ главног сликара студеничке Богородичине 
цркве.
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1924, 54, 55; Babić, 1981, 33; Сту-

деница, 1986, 65, сл. 32 (Г. Бабић); Манастир Студеница, 
1986, 138, 160, сл. 110, 140–141 (Б. Тодић); Ђорђевић, 1986, 
таб. VIII/19 (=idem, 2008, 320–329); Κωνσταντινίδη, 2008. 

Милош Живковић

19. Свети Василије Велики,  
из Литургијске службе  
Отаца Цркве

Студеница, Богородичина црква,  
олтарски простор,  
1208/1209, копија
копирао Станислав Чавић, 1986.
казеинска темпера на платну, 260 × 120 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Наспрам фигуре светог Јована Златоустог насликан 
је још један писац литургије, свети Василије Вели-
ки. Тај веома утицајни богослов и епископ кападо-
кијског града Цезареје (370–379) предводи северну 
поворку архијереја, коју чине још свети Атанасије 
Александријски и свети Јован Милостиви. Прика-
зан у истом ставу и идентичној архијерејској одежди 
као његов пандан, свети Василије држи ротулус с 
текстом молитве коју свештеник чита тихо за време 
појања Херувимске песме: €nikt|o /e dos|toinb (sic!)| 
sveza|vq[i(h) | se | sq („Нико од везаних телесним по-
хотама и сластима није достојан...“). У византијској 
традицији поменута молитва била је приписивана 
управо светом Василију Великом, па је њен текст по 
правилу исписиван на његовим представама у окви-
ру Литургијске службе отаца цркве. И физиономија 
славног кападокијског оца приказана је у Студеници 
онако како је у византијској уметности било уоби-
чајено. То је човек средњих година, високог чела и 
дуге, уредне и при врху зашиљене браде смеђе боје.
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1924, 54, 55; Студеница, 1986, 65, сл. 

32 (Г. Бабић); Манастир Студеница, 1986, 138, 160, сл. 110, 
140 (Б. Тодић); Ђорђевић, 1986, таб. VII/18; Κωνσταντινίδη, 
2008; Вукашиновић, 2011, 244; Андреев, 2013, 37.

Милош Живковић

20. Богородица Студеничка 

Студеница, Богородичина црква,  
југозападни пиластар наоса, 1208/1209, копија
копирао Светислав Мандић, 1965.
казеинска темпера на платну, 248 × 70 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Једини женски лик у наосу студеничког католикона 
украшава источну страну југозападног пиластра. На 
тој уској површини насликана је фигура патронке 
манастира. Богородица је приказана фронтално и у 
пуној фигури, док обема рукама, испред себе, при-
држава Богомладенца. Иконографски тип о коме је 
реч појавио се у византијској уметности у XI веку, 
а њему је, највероватније, припадала и чудотворна 
икона Мајке Божије у манастиру Богородице Ки-
риотисе у Цариграду. Осим иконографије, и једна 
друга особеност упућује на претпоставку да је пред-
става Богородице у наосу Немањине задужбине на-
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сликана по узору на неку цариградску многопошто-
вану икону. Уз њено име исписан је, наиме, епитет 

„Студеничка“ (s(ve)|ta|] |b(ogorodi)ca/ stU|de|ni|Cq|ska|y0), 
чиме је јасно изражена тежња да се у манастиру ус-
постави култ месне иконе, на трагу обичаја који је 
практикован широм византијског културног про-
стора, а нарочито у престоници. По свему судећи, 
испод фреско-иконе Богородице „Студеничке“ на-
лазио се игумански престо. Постоји, уз то, велика 
вероватноћа да је управо представа о којој је реч 
имала „улогу“ у обреду устоличења студеничког 
игумана. У Студеничком типику се, наиме, у окви-
ру описа поменутог ритуална, каже да је игумански 
штап стајао „пред Пресветом“, те да српски владар 
изабраног манастирског старешину доводи до исте 
Богородичине представе, да би му уручио инсигнију, 

„узевши жезао као из руке саме Пресвете“.
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1924, 49; Babić, 1981, 41–42; Сту-

деница, 1986, 72, сл. 60 (Г. Бабић); Манастир Студени-
ца, 1986, 140, 154, сл. 111, 139 (Б. Тодић); Ћоровић-Љубин-
ковић, 1986, 185–195; Татић-Ђурић, 1986, 191–195; eadem, 
1988, 193–202; Миљковић, 2008, 131; Радујко, 2012, 47–64.

Милош Живковић

21. Свети Јован Претеча

Студеница, Богородичина црква,  
северозападни пиластар наоса, 1208/1209, копија
копирао Часлав Цолић, 1986.
казеинска темпера на платну, 250 × 85 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Лик светог Јована Претече, обележен грчким епи-
тетом који је исписан ћирилицом (s(ve)|tqI| iwa|nq/ 
pro|dro|mx), заузео је у студеничком католикону веома 
видно место. Његова стојећа, фронтално поставље-
на фигура украсила је чеону страну северозападног 
пиластра наоса, а у односу на околне светачке пред-
ставе истиче се и по сликаној аркади којом је уо-
квирена. Свети Јован Претеча приказан је у обличју 
аскете, разбарушене косе и браде, чије голо, испо-
шћено тело покрива само огртач. На светитељевом 
развијеном ротулусу исписане су речи: €pokaite se 
pribli/i bo se c(a)rstvo neb(e)snoe 0 }/e bo sykira pri koryny 
dryva le/itx ne tvore{te ploda posekaetq 7. Тај текст, који 20
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није тако често исписиван на свитку Јована Прете-
че у источнохришћанској уметности, заснован је на 
комбиновању два одломка из треће главе Јеванђеља 
по Матеју (Мт 3,2: „Покајте се, јер се приближило 
Царство небеско“; Мт 3, 10: „А већ и сјекира код ко-
ријена дрвећу стоји; свако, дакле, дрво које не рађа 
добра рода, сијече се и у огањ баца“). Посебно место 
у тематском програму наоса, као и сликани лук ко-
јим је обележена његова представа, сведоче о томе 
да је у време осликавања Богородичине цркве у Сту-
деници свети Јован Крститељ био веома поштован у 
српској средини. О томе постоје и извесне потврде 
у расположивим писаним изворима. Познато је да 
је оснивач Студенице, Симеон Немања, слао даро-
ве Претечином манастиру на Јордану, али и да га 
је студенички архимандрит Сава доживљавао као 
својеврсног узора у пустињачком подвигу. 
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1924, 47; Ђурић, 1979, 248; Babić, 

1981, 41; Ђорђевић, 1986, таб. I/1; Манастир Студеница, 
1986, 140, сл. 108, 149 (Б. Тодић); Студеница, 1986, 70, сл. 
57 (Г. Бабић); Прерадовић, Милановић, 2016, 109, сл. 86.

Милош Живковић

22. Свети Сава Јерусалимски 

Студеница, Богородичина црква,  
југозападни пиластар наоса, 1208/1209, копија
копирала Зденка Живковић, 1986.
казеинска темпера на платну, 250 × 85 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Веома истакнуто место у живопису Богородичине 
цркве у Студеници припало је представи светог Саве 
Јерусалимског (439–532), једне од најважнијих лич-
ности у историји источнохришћанског монаштва. Тај 
знаменити палестински подвижник, оснивач славне 
лавре у близини Јерусалима и аутор утицајног Је-
русалимског типика, приказан је на чеоној страни 
југозападног пиластра наоса, поред фигуре Богоро-
дице „Студеничке“, односно у непосредној близини 
игуманског престола. Представљен је са уобичаје-
ним „портретским“ одликама, као проћелав старац 
са широком, равно подшишаном брадом, а одевен је 
у монашку oдећу. Посебну занимљивост представе 
представља натпис на свитку, будући да се он не поја-
вљује на другим представама светог Саве Јерусалим-
ског. Реч је о одломку погребне стихире, који језгро-

вито сажима хришћански, односно монашки наук 
о пролазности земаљског живота: €vx ist|inU soue|ta 
vsaC|xska]0 /|itie bo se| synx i son|x niCto /e| bo metetx| 
se vsakx z|emlxnqIi| egda i vsx| mirx pri|wbr<y{em>x| togda 
i vx| grobx vxse|limx se 6 („Ваистину све је таштина, а 
живот је сан и сен, узалуд се потреса свако на земљи 
рођени [Као што рече писмо] Кад свет стекнемо тад 
се у гроб селимо...“). Осим програмским местом, лик 
светог Саве Освећеног се од осталих представа вели-
кана православног монаштва у студеничком католи-
кону издваја и по особеном обележју, у виду сликане 
аркадне конструкције. У науци је одавно запажено 
да би се посебно истицање светитељског лика о коме 
је реч могло најбоље разумети као последица наро-
чите жеље студеничког архимандрита Саве, који је 
свог палестинског имењака, коме је посветио храм у 
оквиру своје келије у Кареји, поштовао као монашког 
узора, односно небеског заштитника и заступника. 
Наведено тумачење додатно потврђује податак да је, 
према ктиторском житију оснивача Студенице које је 
написао управо његов син Сава, Симеон Немања пре 
своје абдикације и монашења изговорио управо речи 
исписане на свитку светог Саве Јерусалимског. Најзад, 
о посебном односу Саве Српског према светом Сави 
Јерусалимском додатно сведочи чињеница да му је 
десетак година касније, у катедралном храму Српске 
цркве, Спасовој цркви у Жичи, био посвећен и посе-
бан параклис, те да је његов лик у Милешеви насли-
кан уз поворку Немањића на северном зиду нартекса.
ЛИТЕРАТУРА: Ђурић, 1979, 248; Студеница, 1986, 70 (Г. Ба-

бић); Манастир Студеница, 1986, 154 (Б. Тодић); Ђорђе-
вић, 1986, таб. I/3; Ђорђевић, 1987, 171–182 (= idem, 2008, 
171–182); Поповић, 1992, 35; Радујко, 2012, 59–60, сл. 16–17; 
Прерадовић, Милановић, 2016, 111–112.

Милош Живковић

23. Натпис на надвратнику 
портала између припрате  
и наоса 

Студеница, Богородичина црква,  
надвратник портала који води из припрате у наос, 
1208/1209, копија 
копирали Мирко Одаловић и  
Стојанка Самарџић, 2019.
Лапидаријум манастира Студенице
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Натпис гласи: € vzl}bih 0 krasotU domU tvoego0 hodata|icU 
te pryd(x)lagae(mq) b(ogorodi)ce dv(y)ri nebesna 0 wtq|vrqzi 
nam 0 dv(y)ri milosti svoe0ei vlad(i;i)ce. Уклесан је на 
надвратнику портала који води из припрате у наос 
студеничког католикона. Налази се испод попрсја 
Богородице с Христом, насликаног у лунети. Први 
део натписа („Заволех лепоту дома твојег“) – запра-
во, осми стих 26 (25) псалма – на богослужењу се 
поје у оквиру обреда освећења храма. Тај текст је ис-
писиван и у неким старијим, византијским храмо-
вима (католикон манастира Светог Луке Стириота 
у Фокиди), а појављује се и у живопису млађих спо-
меника српске средњовековне уметности (параклис 
на бедему манастира Раванице). Према Доментијану, 
свети Сава је по доласку на Свету Гору изговорио 
истe Давидовe стихoве, прослављајући Бога. Дру-
ги, опширнији део студеничког натписа посвећен је 

величању патронке храма. У њему се, најпре, Бого-
родица умољава да буде заступница („ходатајица“), 
а потом се назива „небеским дверима“ и позива да 
отвори „двери милости своје“, као у тропару који 
се чита на јутрењу Великог поста. Други сегмент 
натписа, посвећен Богородици, сасвим приличи ме-
сту на коме се налази, то јест „дверима“ што воде у 
брод цркве, као што је на известан начин усклађен 
са иконографским обличјем представе испод које се 
налази, будући да је Мајка Божија у лунети портала 
приказана с раширеним рукама. 

ЛИТЕРАТУРА: Милојевић, 1871, 95; Петковић, 1924, 41, сл. 
36; Манастир Студеница, 1986, сл. 120 (Б. Тодић); Ча-
нак-Медић, Бошковић, 1986, 102; Николић, 1987, 70, сл. 
30; Tatić-Djurić, 1988, 198; Ћирић, 2015, 353, n. 39.

Милош Живковић 
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24. Ктиторска композиција  
из јужног параклиса 
Радослављеве припрате.  
Свети Симеон Немања,  
Стефан Провенчани као  
монах Симон, Радослав и Ана, 
Симеон, игуман Студенице (?)

Студеница, Богородичина црква,  
Радослављева припрата, јужни па-
раклис, око 1235, копија
копирао Милош Јовановић, 1968.
казеинска темпера на платну, 279 × 200 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

У најнижој зони на јужној страни конхе јужног па-
раклиса спољашње припрате насликана је ктитор-
ска композиција. На њеном источном крају пред-
стављен је патрон параклиса свети Симеон Немања, 
седе косе и дуге седе браде, чеоно постављен, одевен 
у монашку расу, али главе овенчане златним венцем 
у облику обруча са камарионом, украшеним бисер-
јем. Десну руку подигао је у гесту благослова, док 
у спуштеној левици држи развијени свитак с којег 
је натпис ишчилео. Уз његов десни бок насликан је, 
под прозором, у дубокој проскинези један монах, 
можда Спиридон, студенички игуман вероватно из 
времена другог ходочашћа светог Саве Српског у 
Свету земљу.

С друге стране светом Симеону прилази његов 
син, почивши краљ Стефан Првовенчани, одевен у 
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монашке хаљине, такође с венцем на глави, украше-
ним бисерјем, с којег су висиле две сије. Сликањем 
владарских венаца на главама двојице замонашених 
српских валадара, они су иконографски означени 
као “Нови Јоасафи”, чиме је истакнут њихов по-
двиг одрицања од власти. Стефан је телом усмерен 
ка светом Симеону. Према њему указује и подигну-
том десницом, али му је глава окренута на супротну 
страну, ка ктитору смерно погнуте главе, с моделом 
параклиса у руци. Њега Стефан држи за руку, при-
водећи га и препоручујући патрону. Ставови и ге-
стови Стефана Првовенчаног и ктитора одговарају 
потпуно иконографској поставци фигура Богоро-
дице и светог Симеона из ктиторске композиције 
у наосу студеничког католикона. Почетак натписа 
уз портрет ктитора, који је садржавао његово име, 
уништен је. Међутим, на основу преосталог дела 
натписа јасно је да је реч о једном од старијих си-
нова Првовенчаног, који је био краљ српских и по-
морских земља. Његово високо достојанство истак-
нуто је такође одећом (пурпурна туника са златним 
периврахионом, црвена хламида украшена златним 
круговима у које су уписани двоглави орлови) и ин-
сигнијама (венац у облику обруча са сијама, сада ис-
трвен). Ктитору је, као и двојици његових почивших 
предака, био исправа насликан нимб око главе, али 
је он још у току рада сликара поништен, па је преко 
њега исписан део натписа. Иза ктитора ступа њего-
ва супруга, пружајући руке у молитвеном гесту пре-
ма светом Симеону. Она је одевена у плаву хаљину 
и црвену хламиду украшену златним тавлионима и 
круговима у које су уписани двоглави орлови. Око 
главе није имала нимб.

На основу поређења портрета ктитора пара-
клиса с нешто старијим ликовима синова Стефана 
Првовенчаног у Милешеви, већина истраживача је 
склона закључку да је у студеничком параклису на-
сликан краљ Радослав (1227–1233/34) са супругом 
Аном. Међутим, сликарство параклиса настало је 
након прве смене на трону српске цркве, о чему све-
дочи портрет Арсенија I као архиепископа, насли-
кан између ликова јеромонаха Саве (Првослава) Не-
мањића и светог Саве I, на западном делу северног 
зида истог параклиса. Због тога поједини истражи-
вачи сматрају да у ктитору треба ипак препознати 
краља Владислава (1233/1234–1243), са женом Бе-
лославом. У сваком случају, фреске параклиса, па и 
портрети, могу се датовати у време око 1235. године.

ЛИТЕРАТУРА: Смирнов, Бошковић, 1933–1934, 335–347; 
Радојчић, 1934, 15–17; Николић, 1981, 57–66; Ђорђевић, 
1993, 159–166.

Драган Војводић

25. Пренос моштију светог 
Симеона Немање 
у Студеницу

Студеница, Богородичина црква,  
Радослављева припрата,  
јужни параклис, око 1235, копија 
копирао Шиме Перић, 1965.
казеинска темпера на препарираном 
ланеном платну, 
176 × 460 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Представа Преноса моштију светог Симеона Не-
мање у Студеницу завршна је сцена циклуса мо-
нашког дела житија првог студеничког ктитора 
у јужном параклису Богородичине цркве. Реч је, 
заправо, о најстаријем циклусу посвећеном родо-
начелнику династије Немањића, патрону паракли-
са, који се састојао од пет или, вероватније, шест 
сцена. Почињао је на северном делу источне стране 
конхе параклиса представом замонашења Стефана 
Немање у цркви Светог Петра и Павла у Расу 1196. 
године. Са доста поузданости може се препознати 
и садржај друге у низу епизода – Долазак светог 
Симеона на Свету Гору. Две или три наредне сцене 
тешко је идентификовати са сигурношћу. Несум-
њиво је само то да је међу њима морала бити на-
сликана, због свог значаја, сада потпуно уништена 
представа Успења светог Симеона, вероватно као 
претпоследња у низу, на северном крају западног 
дела параклиса. О њеној иконографији може се 
судити на основу сцене исте тематике сачуване у 
нешто сажетијем циклусу житија светог Симеона 
у јужној капели уз припрату Сопоћана. Тамо је, 
такође као завршна епизода, насликана предста-
ва Преноса моштију светог Симеона у Студеницу. 
Она прилично доследно понавља старији студе-
нички пример. Познато је да су се истим предло-
шком, преузетим из Студенице, послужили касније 
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и живописци јужног параклиса католикона у мана-
стиру Градцу. 

Сцена Преноса моштију светог Симеона у Сту-
деницу заузима читаву другу зону северног зида 
јужног параклиса студеничког католикона. Опису-
јући догађај који се одиграо 1207, када је свети Сава 
као млад монах донео мошти свога оца из Хилан-
дара, сликари су издужену правоугаону композици-
ју поделили на два подједнака дела. На левој стра-
ни представљена је поворка с носилима на којима 
лежи свети Симеон руку прекрштених на грудима, 
одевен у монашку расу. Представа је у свом крај-
њем левом делу готово потпуно уништена. Јасно је 
ипак да је задњи крај носила био у рукама човека 
у црвеним ципелама, дакле врло високог рода. По-

што предњи крај носила држи особа у истој таквој 
обући и патрицијским хаљинама највишег ранга, у 
којој је с разлогом препознат велики жупан Стефан, 
може се закључити да су Симеонове мошти носила 
два његова старија сина, измирена управо над тим 
моштима. Да је задњи крај носила заиста држао Ву-
кан, уверава и поређење с боље сачуваном сценом 
Преноса из Сопоћана. Покрај Стефана, иза носила, 
иду двојица бољара, један седокоси и један голобра-
ди. За њима ступају два или три монаха схимника, 
оштећених ликова, који на том месту, иза носила, 
нису насликани у сопоћанској композицији. Први 
има дугу сасвим седу у два прамена раздељену браду. 
Нема нимало извесности да је иза њега био предста-
вљен свети Сава. Њега није могуће са сигурношћу 
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препознати ни на сопоћанској представи Преноса. 
На десној страни композиције насликане су зидине 
манастира Студенице, из којих се издиже Богоро-
дичина црква црвене куполе, без Радослављеве при-
прате. Испред манастира стоје две групе људи. Прву 
чине монаси, а испред њих, у сусрет моштима првог 
ктитора ступа свештенство. Виде се рашки епископ, 
један презвитер и више ђакона с тонзурама, који, 
кадећи, у сусрет светом Симеону носе попрсну ико-
ну Богородице Параклисе. Насликана је на црвеној 
позадини, а испод ње виси пурпурна крстоликим 
златовезом украшена подеа.
ЛИТЕРАТУРА: Ђурић, 1964, 72–90; Todić, 2008, 519–524.

Драган Војводић

26. Мироносице  
на Христовом гробу 

Студеница, црква Свeтог Николе,  
око 1235, копија
копирао Душан Михаиловић, 1958.
казеинска темпера на платну, 160 × 132 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Цркву Светог Николе у Студеници (Никољачу), 
саграђену југоисточно од Богородичине цркве, по-
дигао је непознати ктитор и украсио фрескама у 
четвртој деценији XIII века. Током времена зидно 
сликарство цркве веома је пострадало. Од првобит-
ног живописа преостало је неколико сцена и поје-
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диначних фигура. Једна од њих је композиција Ми-
роносице на Христовом гробу, приказана на јужном 
делу западног зида наоса, непосредно до представе 
Васкрсења Лазаревог, од које је одвојена црвеном 
бордуром. Мироносице на Христовом гробу, композ-
ција заснована на догађају описаном у сва четири је-
ванђеља (Мт. 28: 1–8, Мк. 16: 1–7, Лк. 24: 1–2, Јн. 20: 
1–7), чинила је део циклуса Великих празника, који 
је био првобитно приказан у храму. Иконографско 
решење представе уобичајено је за време у којем је 
фреска настала. Слика приказује тренутак док три 
мироносице прилазе гробу Господњем с леве стране. 
Света жена насликана уз саму бордуру носи у руци 
посуду с миром намењеном помазању Христовог 
мртвог тела. Од фигуре треће мироносице види се 
само део нимба, који указује на њено учешће у по-
сети светом гробу. Испред светих жена приказан је 
анђео у белој одећи како седи на црвеном правоуга-
оном камену. Главом окренут ка мироносицама, он 
у левој руци држи скиптар, док десном показује на 
празан гроб, некада видљив на десној страни сцене. 
Његово лево крило је веома велико и у потпуности 
наткриљује свете жене, стварајући утисак да је ан-
ђео управо слетео на Христов гроб. Приказ анђела 
знатно је већих димензија од фигура мироносица, 
иако је постављен у исти план с њима. Сасвим у 
дну композиције, на месту где је живопис прилично 
страдао, распознају се контуре уснулих стражара. 

Фреска је изведена на плавој позадини, у касно-
комнинском линеарном стилу. Линија је чврста, си-
гурна и тврда у извођењу контуре ликова и набора 
драперије. На лицима и рукама учесника опажа се 
моделација инкарната светлијим и тамнијим оке-
ром с примесама зелене. Приметан је напор сликара 
да каскадним ритмовима драперије унесу покрет у 
статичну сцену. Узнемиреност и изненађење светих 
жена појавом анђела сугерисани су покретима, ге-
стовима и изразима лица. Мироносица најближа 
анђелу приказана је како се привија уз другу свету 
жену и у страху обема рукама придржава њену леви-
цу. На основу ликовних особености зидног сликар-
ства цркве Светог Николе у Студеници закључено 
је да је иста група уметника радила и на извођењу 
најстаријих фресака у Богородици Љевишкој у При-
зрену (око 1220–1230). 
ЛИТЕРАТУРА: Ђурић, 1961, 63–76; Студеница, 1986, 86–87 

(Бабић); Кашанин, Чанак-Медић, Манастир Студе-

ница, 1986, 179–180 (Тодић); Чанак- Медић, Тодић, 2011, 
117–121 (Тодић).

Драгана Павловић

27. Свети Јован Претеча

Студеница, црква Свeтог Николе, око 1235, копија
копирала Зденка Живковић, 1969.
казеинска темпера на платну, 80 × 56 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Цркву Свeтог Николе у Студеници (Никољачу) осли-
кали су непознати сликари у четвртој деценији XIII 
века. Од првобитних фресака остали су до данас са-
чувани само фрагменти живописа, међу којима је и 
представа светог Јована Претече. Један од најпошто-
ванијих и најугледнијих светих и велики заштитник 
хришћана насликан је на јужној страни северног пи-
ластра наоса. Сачувана у попрсју, представа приказу-
је светитеља у полупрофилу, издужене и благо погну-
те главе на плавој позадини. Првобитно је Претечино 
попрсје, како се верује, чинило део композиције Де-
изиса. Покрај главе светог обележене нимбом налази 
се натпис s(ve)tQ Iw(anq). Јованов лик упечатљиво је 
остварење надареног сликара. У сликарском поступ-
ку виде се особине каснокомнинског стила. С посеб-
ном пажњом уметник је насликао лице изражајних 
портретних карактеристика: крупне бадемасте очи, 
дуг танак нос и истакнуте румене јагодичне кости, с 
тамносмеђом валовитом косом која пада на рамена 
и краћом брадом исте боје раздељеном у прамено-
ве. Окер инкарнат моделован је зеленим сенкама и 
белим акцентима творећи изразиту експресивност 
лица светог Јована. Строгом, аскетском Претечином 
лику својствена је унутрашња снага, а мисаона усред-
сређеност исказана је погледом. Представа светог Јо-
вана Претече из цркве Светог Николе у Студеници, 
како је запажено, поседује одређене сродности са 
зидним сликама у Богородици Љевишкој у Призрену, 
те се сматра да су сликари Никољаче били аутори и 
најстаријих сачуваних призренских фресака.
ЛИТЕРАТУРА: Ђурић, 1961, 63–76; Студеница, 1986, 86–87 

(Бабић); Манастир Студеница, 1986, 179–180 (Тодић); 
Чанак-Медић, Тодић, 2011, 117–121 (Тодић).

Драгана Павловић
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28. Вуканово јеванђеље
рукопис из Раса, 1196 –1202,  
највероватније 1200–1202, дигитални приказ
пергамент, 189 л., 25,3 × 19,7 cm 
Руска национална библиотека  
у Санкт Петербургу, F. п. I. 82
пергамент, 1 л. (после л. 181), 27,0 × 21,4 cm
Библиотека Руске академије наука  
у Санкт Петербургу, 24.4.2 (Срезњ. 49)

Вуканово јеванђеље је пуни апракос, други по ста-
рости међу српским апракосима. За разлику од Ми-
рослављева јеванђеља, Вуканово јеванђеље садржи 
подмлађен и другачије компонован текст, чији се 
настанак различито одређује, од Русије до византиј-
ске Охридске архиепископије (XI век). 

Вуканово јеванђеље писало је осам писара (М. 
Пешикан), с већим или мањим палеографским и 
правописним разликама. На почетку књиге смењује 
се шест писара, а највећи део књиге, остатак од 320 

страна (л. 29v–189v), писао је старац Симеон (изу-
зев 28 редова на л. 176r–176v). Његове су и рубрике 
које су остале непопуњене код првих писара. Први 
део књиге, од Ускрса до понедељка Педесетнице (л. 
2r–28v), преписан је са старијег предлошка, док је 
други део, „Симеонов“, од уторка Педесетнице до 
Ускршњег поста, с месецословом и другим ситнијим 
додацима (л. 29r–189r), преписан с млађег предлошка, 
мање сагласног са српском језичком редакцијом. 
Ипак, сам почетак читања по Педесетници писао је 
шести писар. Постоје језички докази да је Симеонов 
предложак донет с простора Призренске епископи-
је. Раније мишљење да су неки од писара везани за 
зетску традицију, данас је неодрживо. У Симеоно-
ву делу јеванђељског текста присутни су елементи 
раног рашког правописа, али и даље се пише „мало 
јус“ под утицајем предлошка (ѧ, ѩ). Пошто су се у 
предлошку јусови недовољно разликовали, код Си-
меона су бројна етимолошка огрешења. Међутим, у 
запису с његовим властитим правописом, тога нема. 
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Највећи део Вуканова јеванђеља чува се у Руској 
националној библиотеци у Санкт Петербургу, а само 
један лист у Библитеци Руске академије наука. Текст 
је писан двостубачно, с просечно 25 редова по стра-
ни, док је текст записа на последњој страни гушћи 
и у левом, мање оштећеном ступцу има 45 редова. 

Свршетак рада на рукопису оквирно се датује у 
пролеће или лето 1202. године. У запису старца Си-
меона с краја књиге (189v), саопштава се да је књига 
намењена „великом жупану“ Вукану, очито с укла-
њањем појединих делова првобитног текста преко 
којих је, где је то било могуће, писан нови текст. 
Претпоставља се да се у подлози налазило име Сте-
фана Немањића преко кога је, након радирања, пи-
сано име његова старијег брата, без промене у ти-
тули која му је припала по присвајању централне 
власти у Србији. Занимљиво је да књига по типу 
није таква да би се могла приватно читати, него је 
била намењена коришћењу у манастиру у непосред-
ној близини владара, највероватније пећинској ла-
ври Светога арханђела Михаила. Симеон опширно 

пише о себи, што значи да је он био важна монашка 
фигура која је окупљала велики број писара-монаха. 
Њихово наизменично смењивање указује на посто-
јање писарске радионице у којој су се, уз тврђаву 
Рас, умножавале књиге. По свему судећи, Симеон 
је као отшелник писао књигу у Орловој пећини (Д. 
Поповић, М. Поповић), одвојен од својих сарадника. 

Вуканово јеванђеље столећима се чувало у Ка-
рејској ћелији светога Саве. Узео га је са собом епи-
скоп Порфирије (Успенски). Заједно с другим драго-
ценостима из епископове збирке, и овај рукопис се 
нашао у Императорској публичној библиотеци у Пе-
трограду 1883 (сада Руска национална библиотека). 

Рукопис је богато украшен и садржи обиље ини-
цијала. Готово на свакој страни има иницијал, а није 
реткост да их буду два и три. Иницијали су геометриј-
ски преплети са стилизованим биљним свршецима 
или се на споју геометријског и биљног преплета на-
стављају вероватно псеће или издужене, вучије главе. 
У почетку у иницијалима се користе мрко мастило за 
цртеж и киновар, жута и зелена боја за попуну. Како 
рукопис одмиче од почетка, цртеж и колорит се по-
једностављују, а на последњих педесетак листова и 
број иницијала опада. Скромно плетене заставице ја-
вљају се само на крају рукописа (178v, 183r, 188r, 189r). 
Аутор свих ових уметничких додатака могао је бити 
рубрикатор – старац Симеон, јер је уношење рубрика 
саставни део орнаментисања (Ј. Врана).

Две сачуване минијатуре, рађене преко целих 
страна, представљају врхунска остварења српског 
минијатурног сликарства тога доба. Прво је при-
казан Јеванђелиста Јован (1v), који седи на дрвеној 
столици у писарском положају и исписује прве речи 
Јеванђеља. Ниско пред њиме је сто с писарским при-
бором и високо подигнутим пултом за књигу. На 
другој минијатури јесте Христос Емануил (76r), при-
казан голих ногу до колена и голих руку изнад лака-
та. Христос седи прекрштених ногу, на раскошном 
престолу, а десном руком благосиља. Минијатуре 
и иницијали стилски припадају позној комнинској 
уметности, с аналогијама у грчким јужноиталијан-
ским рукописима (Ј. Максимовић). 

Иако је пергамент Вуканова јеванђеља лошијег 
квалитета, споменик је, због ране свести о његову 
значају, солидно очуван, једино што су му срубљене 
маргине. Јеванђеље је конзервирано и рестаурисано 
у лабораторији библиотеке у којој се чува (1966). Од 
тада се држи развезано, у посебно ушиваним све-
шчицама. 
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29. Београдски паримејник

рукопис из Раса, прва четвртина XIII века
пергамент, 108 л., 34, 8 × 23 cm 
Народна библиотека Србије у Београду, Рс 652
пергамент, 1 л., 34.5 × 20 cm 
Народна библиотека Србије у Београду, Рс 2

Београдски паримејник је други по старини српски 
паримејник и један је од најзначајнијих словенских 
паримејника. Писан је монументалним и репрезен-
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тативним уставом с једнаком пажњом од почетка 
до краја. Рукопис су писала тројица писара, глав-
ни и још два мање вешта помоћника (л. 3v–4; десет 
редова на 36v’’). Писмо овога споменика представља 
врхунац једне изузетно неговане и дуге калиграф-
ске традиције; стога постоји оцена да је ово можда 
и калиграфски најуспелији српски рукопис из XIII 
столећа. Слова имају наглашено дебела стабла и у 
изразитом контрасту положене и искошене линије; 
она стоје у једнаким квадратним модулима, на ујед-
наченим растојањима. Сачуваних стотинак листова 
представљају само 37% некадашње књижне целине. 
Већина листова је оштећено, нарочито с почетка и 
краја, тако да је целовит текст сачуван само на они-
ма из средине, премда су и они искрзани (л. 70–87). 
Због величине формата текст је писан двостубачно 
у приближно истом броју редова по страни. У од-
носу на првобитну величину листови су приликом 
преповезивања опсецани и скраћивани. У рукопи-
су је солидна, још не сасвим стабилизована српска 
језичка редакција, с бројним језичким остацима 
пренетим из древних предложака. Иако је његов 
правопис у основи рани рашки, формиран, дакле, 
под светогорским утицајем – то је правопис писа-
ра, присутни су и окамењени старословенски пра-
вописни остаци. Српски дијалекатски фонетски 
трагови откривају постојање домаћег протографа 
у раном XII веку, највероватније на простору При-
зренске епископије у склопу Охридске архиеписко-
пије. По нашем суду његов старословенски архетип 
је настао у другој трећини XI века, што се подудара 
с временом настанка грчких предложака с истим 
структурним карактеристикама. У Паримејнику се 
доносе одсеци из Светога писма, пре свега Старога 
завета, читани на вечерњој служби, понекад и ча-
совима, праћени тропарима, прокименима и сти-
ховима псалама, уочи празника и у току Ускршњег 
поста. 

Због палеографске везе дуктуса главног писара 
с готово подударним дуктусом у невеликим одсе-
цима Вуканова јеванђеља који су приписани старцу 
Симеону, Б. Јовановић-Стипчевић је закључила да 
је и Београдски паримејник писан, највероватније, 
у самом средишту српске државе, за Стефана Прво-
венчаног.

Београдски паримејник набављен је за стару 
Народну библиотеку у Београду однекуд из Ско-
пља. Нестао је приликом евакуације трезора Би-
блиотеке (стари бр. 300) почетком Првог светског 

рата (1915). Више од пола века касније срећним 
случајем сазнало се за њега у Дуизбургу (Немач-
ка), заједно с још неким отуђеним драгоценостима 
(1969). Идентификовао га је К. ван дер Берк, па је 
откупом враћен у Србију. Волантни лист Паримеј-
ника који се због велике блискости сматра делом 
Београдског паримејника, купљен је од Д. Вуксана 
(1943).

Београдски паримејник је разноврсно и складно 
украшен. То је јединствени рукописни споменик у 
српској средњовековној уметности. На почетку 
текстуалних целина налази се пет заставица (л. 12v, 
31v, 52v, 70r, 88r), док су наслови и мањи иниција-
ли писани киноваром. Главно средство декорације 
јесу крупни, посебно решавани иницијали, висо-
ки по више редова, намењени увођењу текстуал-
них потцелина, а сачувано их је 80. У начелу није 
илустрован сам текст; изузетак чини глава Хри-
ста Емануила у оквиру иницијалног О (58v’’), иначе 
блиска фреско-сликарству из тога времена. Црте-
жи заставица и иницијала прецизно су извођени 
танким пером и мастилом мрке или црвене боје, 
ретко плаве; поједини иницијали цртани су најпре 
бледом сепијом, да би потом били ојачани глав-
ним мастилом. Иницијали су бојени црвеном, али 
и плавом и љубичастом бојом; има и необојених. 
Већином су изведени преплитањем трака, односно 
врежа лозице. У геометријском преплету је 17 ини-
цијала (л. 9r, 17r, 18r ... 88r), у споју геометријског 
и биљног преплета 11 (л. 17r, 30v, 37r ... 100r). Чак 
су 23 иницијала с главама неких четвороножних 
животиња или птица уцртаним у преплете (л. 1r, 
5r, 15r ... 104v). Мотив пса, односно вука, или птице 
искоришћен је по седам пута (л. 8r, 11v, 19r ... 82v; л. 
14r, 22v, 42r ... 72v), шест пута се псећа глава наста-
вља на змијско тело (л. 28r, 45r, 60r ... 86v), и исто 
толико пута јављају се фантастична бића – птице 
с псећим главама, змајеви, грифони, кентаури (л. 
20v, 68v, 78v, 84v, 95r). Људска фигура само је на три 
иницијала (л. 13r, 29v, 58v). Ипак, ликовна опрема 
овога споменика има сличности с другим рукопи-
сима из истога времена, на пример с Хиландар-
ским шестодневом (1263), Ватиканским српским 
јеванђелистаром (друга четвртина XIII века), па и 
Никољским јеванђељем (последња четвртина XIV 
века), итд., али и с рукописима из Јужне Италије 
(С. Радојчић, Ј. Максимовић).

Београдски паримејник је јако оштећен, тако да 
је рестаурисан у старој Народној библиотеци 1902. 

75До п р и н о с  п р ви х  кт и то ра  ( 118 6 – 1 236 )



године, када је и увезан у картонски повез, пресву-
чен црвеном кожом са златотиском, нешто већег 
формата од листова (36,0 × 24,0 cm). Одраније одво-
јени лист с краја кодекса (НБС, Рс 2) служио је као 
заштитна корица другој књизи, па је видно оште-
ћен. Београдски паримејник је, приликом припрема 
за фототипско издање 2001. године, развезан, а 2019. 
године наново конзервиран у Народној библиотеци 
Србије.

ЛИТЕРАТУРА: Сперанскій, 1898, 4, 7, 11–21; Каталог, 1903, 
6–7, бр. 22 (300); Стипчевић,  1970, 358–363; Јовановић-
-Стипчевић, 1976, 13–15; Максимовић, 1980, 1–12; Јова-
новић-Стипчевић, 1981, 231–285; Максимовић, 1983, 26, 
30–32, 91–92; Опис ћирилских рукописа,1986, 2–3, бр. 
2 (Рс 2); 361–365, бр. 168 (Рс 652); Јовановић-Стипче-
вић, 1995, 147–157; Београдски паримејник, 2005; Ракић, 
2016a, 240–244; Савић, 2016, 291–295, 316–317. 

Виктор Савић

30. Прстен краља  
Стефана Првовенчаног

Цариград, XI–XII век (?), копија
копирао Горан Ристовић Покимица, 2019
злато, ливење, искуцавање,  
филигран, гранулација
висина 2,8 cm, ширина алке 1,9 cm, 
пречник 2 × 1,8 cm
Ризница манастира Студенице
оригинал: Ризница манастира Студенице

На широкој тракастој алци, која је украшена уплете-
ним филигранским нитима, налемљена је глава прсте-
на, састављена од шупљих калота у крстоликом ра-
спореду. Од првобитна четири, данас су сачувана три 
калотаста украса чија је заобљена површина у виду 
радијално распоређених поља гранула, док су по три 
крупније грануле налемљене на спољне ивице калота.
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Прстен је нађен у старом дрвеном кивоту Сте-
фана Првовенчаног, тада монаха Симона, који је 
мајстор Антоније израдио 1608–1609. године. Пре-
ма извештају сарадника Завода за заштиту и научно 
проучавање споменика културе НР Србије, који су 
извршили преглед кивота 1951. године, поред пр-
стена ту се налазила и „мала богато украшена ста-
уротека (реликвијар са делићима часног крста), по 
чијем се ободу одвија сцена лова на јелене.“ Разли-
чито место прстена унутар кивота, које помињу из-
вештаји састављани приликом последњих неколико 
заштитних интервенција – на ланцу, увијен у ткани-
ну, на краљевом прсту, по свој прилици последица 
је честих сељења ради чувања у немирним време-
нима. Последњи пут је то било 1958. године, када 
је тело монаха Симона пренето из старог дрвеног 
у нови сребрни ковчег, дар Персиде Карађорђевић,  
супруге кнеза Александра.

Прстен краља Стефана Првовенчаног јединствен 
је у погледу занатске и уметничке замисли. Његово 
порекло је у кругу византијског златарства, а израда 
у некој од угледних престоничких радионица. Из-
рађен је по поруџбини, од стране врсног мајстора 
који је спојем добро познатих накитних елемената 
створио сасвим нову врсту прстена изузетне умет-
ничке вредности. Према одликама саставних делова 
он припада сразмерно бројној и разнородној скупи-
ни прстења с калотама који су рађени током X–XI 
века. Међу њима златни прстен из некрополе у Пту-
ју (Словенија) с краљевим има највише сличности. 

Према целокупном изгледу прстена, као време из-
раде може се претпоставити XI век, а најкасније прве 
деценије XII века. Прстен је извесно дуго био у упо-
треби, јер је делом похабан – осим што један калота-

сти украс недостаје, местимично су отпале ситне гра-
нуле, као и крупне на врховима калота. Уз занатске и 
стилске одлике, то је јасан показатељ да време израде 
знатно претходи времену у којем је, како се претпо-
ставља, он био у поседу краља Стефана Првовенчаног. 
О околностима под којима је прстен доспео у посед 
Првовенчаног може се само спекулисати. Мада тврд-
ња да је краљ прстен добио од његовог брата Саве 
Немањића, која прати прву вест о његовом постојању 
из 1935. године, није утемељена, свакако би требало 
понудити одговарајуће објашњење за хронолошку 
неусаглашеност. Могућа објашњења односила би се 
на поруџбину по неком старијем узору или набавку у 
виду антикварног комада.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 115–116, 161, сл. 3; Јовановић, 

1988, 257–270; Bikić, 2010, 112, сл. 85.

Весна Бикић

31. Прстен краљевића Радослава

Солун (?), 1219, копија
копирао Горан Ристовић Покимица, 2019
злато, ливење, урезивање, нијело
висина 2,2 cm, ширина 1,8 cm, пречник главе 1,7 cm,  
тежина 26 gr
Ризница манастира Студенице
Оригинал: Народни музеј у Београду

Масиван ливени прстен, глатке, са спољне стране 
благо заобљене алке која се постепено шири према 
раменима. На округлој равној глави прстена урезан 
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је и нијелом испуњен натпис у седам редова на грч-
ком језику, који према транскрипцији и у преводу 
Ф. Баришића гласи:
Μνῆστρον Στεφάνου, Δουκικῆς ῥίζης κλάδου,
Κομνηνοφυής τ᾽ἐν χερσίν ῍Αννα δέχου.

„Ово је веренички прстен Стефана, изданка лозе Дука, 
те стога, Ано из рода Комнина, у руке га прими.”

На златном прстену Стефана Радослава, каснијег 
српског краља (1227–1234), урезана је посвета у сти-
ху, коју он упућује византијској принцези Ани Ком-
ниној, ћерки владара Епира Теодора Коминина Дуке 
(1215–1230). Прстен је израђен поводом њихових за-
рука које су непосредно претходиле браку склопље-
ном између новембра 1219. и фебруара 1220. године. 

Прстен је рађен у традиционалном византијском 
маниру, а због пропорцијских односа између главе 
и алке близак је римском прототипу. У столећима 
израде облик је остао непромењен, док се украси-
ма дуж алке и натписима истицала вредност али и 
функција прстена. Прстен с ретрограднο натписа-
ним именом царице Марије Вотанијат, супруге Ми-
хајла VII Дуке (1071–1078) и Нићифора III Вотани-
јата (1078–1081), коришћен је као печатњак, док су 
два прстена из ове скупине веренички. Поред пр-
стена краљевића Радослава познат је такође златни 
прстен с натписом који у преводу с грчког језика 
гласи „Ја, Гуделис, дајем овај веренички прстен Ма-
рији”. Оба вереничка прстена су веома слична међу-
собно, с тим што Гуделисов прстен има декоративно 
решену алку, с вишебојним нијелом.

Обликовном једноставношћу у први план пр-
стена краљевића Радослава истакнут је натпис који 

има велику историјску вредност. У разуђеној ску-
пини прстења с натписима византијске провенијен-
ције ово је једини сачувани примерак који сасвим 
поуздано носи имена припадника царске, односно 
краљевске, породице у чину зарука. Повод израде 
и занатске одлике прстена упућују на рад врсног 
мајстора, по свој прилици златара из Солуна. То 
мишљење поткрепљују и ортографске одлике нат-
писа, пре свега вешта скраћења ради прилагођа-
вања текста облику главе прстена. Текст написан у 
реторском маниру, класичним језиком у виду стиха 
сроченог у јампском триметру (византијском двана-
естерцу), одговара ученом стилу Јована Апокавка, 
митрополита Наупакта (1199/1200–1232), који се 
сматра састављачем ове стиховне поруке. 
ЛИТЕРАТУРА: Krumbacher, 1906 (1907), 421–452; Бари-

шић, 1978, 257–268; Милошевић, 1990, 67–69; Bikić, 
2010, 95–96, sl. 64; Bosselmann-Ruickbie, 2011, 286–287; 
Spier, 2013, 21 (cat. 1). 

Весна Бикић

32. Печат великог жупана  
Стефана Немање 

Византија или Рашка, 1166–1196, копија
копирао Зоран Кузмановић, 2019
олово, пречник 4,01 cm, дебљина 0,4–0,5 cm,  
тежина од 36,70 gr 
оригинал: Народни музеј у Београду
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Богородице, у царском орнату, с лабарумом у десној 
руци, док у левој руци држи глоб с крстом. 

Прва представа Христа на престолу у византиј-
ском новчарству појавила се на златном солиду цара 
Василија I (867–886) 867. или 868. годинe, а сматра 
се да је узор за ту представу била представа Христа 
из царске дворане Хрисотриклина. На византијским 
ковањима Христов трон је различито приказиван – 
с наслоном у облику лире, високим, четвртастим 
наслоном, или као престо без наслона, какав је при-
казан на овом новцу. Први тип овакве представе 
појавио се средином XI века, на хистаменону цара 
Михаила IV (1056–1057). 

Сцена симболичног спуштања царске круне, нај-
важније византијске владарске инсигније на главу 
цара, у иконографију византијске царске слике уве-
дена је у време Константина Великог (324–337), када 
је приказана на златном медаљону његовог сина 
Константина II (337–340) као цезара, искованом у 
Константинопољу 330. године. Од тада, па све до 
пада царства, инвеститура владара од стране Хри-
ста, руке божје, анђела, Богородице или неког све-
титеља, биће често истицана на царским ковањима, 
одражавајући византијску теорију о божанском по-
реклу царске власти и царских инсигнија. У сцени 
инвеституре владара, Богородица је на новцу први 
пут приказана на хистаменону цара Јована Цими-
скије (969–976), и од тада ће доминирати у сценама 
крунисања владара на византијским монетама, за 
разлику од осталих грана ликовних уметности где 
ће најчешће бити приказиван Христос. 

Богородица је у Византијском царству, између 
осталог, слављена као моћна заштитница царске 
престонице, под чију заштиту се стављала цела им-
перија, владар и народ, а посебна посвећеност жи-
теља Цариграда култном лику њихове заштитнице 
често је, у сценама инвеституре владара на новцу, 
коришћена у пропагандне сврхе. 

Напомена: Новац је пронађен приликом архео-
лошких ископавања 1981. године у Радослављевој 
припрати.

ЛИТЕРАТУРА: Hendy, 1969, Pl. 16.6; MacCormack, 1981, 189, 
Pl. 45; Благо, 1988, 70, 72, сл. 39; Hendy, 1999, 314, 13c; Pen-
na, 2000, 209–217; Поповић, 2015, 304–313, 378–381, 305, 
378 (В. Иванишевић).

Марина Одак 

Један од ретких личних предмета који се непосредно 
могу везати за Стефана Немању је печат с његовим 
именом. 

Израђен је од олова, у облику кружне плочице са 
отвором кроз средину, пробушеним за пролаз врпце 
којом је печат био везан за повељу. Припада другој 
половини XII века, времену када је Стефан Немања 
носио титулу великог жупана. Овакви оловни печа-
ти, буле, израђивани су и били у великој употреби 
у Византији и источној Европи током XI и XII века. 

На аверсу печата је представа светог Стефана 
првомученика, у оделу ђакона, са атрибутима, ка-
дионицом и дарохранилницом (натпис: О АГIОС 
СTЕFАNОC). На реверсу је натпис с именом вла-
сника печата, уоквирен венцем од трња у пет хори-
зонталних редова: + СФРАГIС СТЕФАNɣ МЕГАΛɣ 
ZɣПАНɣ ТОΥ NEMANIA.

Печат Стефана Немање пружа доказ велике ак-
тивности владарске канцеларије српске државе у 
XII веку која је издавањем различитих аката прав-
ног, политичког, економског и приватног карактера 
имала развијену дипломатичку праксу, у прво време 
ослоњену на византијске узоре, али убрзо, развојем 
веза и преписке са Западом и на формуларе из тих 
делова Европе. 

ЛИТЕРАТУРА: Гај-Поповић, 1979, 119–130; Завети и поруке, 
2014, кат. 2, 107 (Е. Зечевић).

Весна Радић

33. Бронзани новац  
Манојла I Комнина
аспрон трахеј номизма билон 
ковница Цариград, 1167–1183 (?)
бронза, пречник 2,9 cm
Ризница манастира Студеница

Аверс новца обележава представа Христа (IC XC) на 
престолу без наслона, који је приказан с нимбом, у 
туници и колобиону, како десном руком благосиља, 
а у левој држи јеванђеље. У реверсном пољу новца 
приказана је сцена инвеституре владара, у којој Бо-
городица, приказана с нимбом, у туници и мафори-
ону, крунише цара [∆ΕCΠ(ΟΤ)], који стоји лево од 
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34. Хиперпирон  
Манојла I Комнина 
ковница Цариград, 1143–1180.
злато, пречник 3,3 cm, тежина 4,45 gr
Народни музеј у Београду

Владавину цара Манојла I Комнина обележила је ве-
лика новчана продукција, која је била заснована на 
темељима монетарне реформе цара Алексија I Ком-
нина из 1092. године. 

Бројни налази Манојловог новца на подруч-
ју Србије везују се превасходно за исплате војсци, 
која је играла значајну улогу на балканској граници, 
посебно на Дунаву. Поред градова у подунавским 
областима, налази хиперпирона и трикефалона (на-
звани на основу реверсне представе три главе) цара 
Манојла I, циркулисали су паралелно и у централ-
ним деловима земље, укључујући манастир Студе-
ницу, као и у Приморју.

На аверсу примерка нађеног у Студеници пред-
стављен је Христос с нимбом (IC-XC), у туници и 
химатиону. Левом руком држи јеванђеље. Лево и 
десно представљена је звезда. На реверсу су сто-
јеће фигуре Манојла I и светог Теодора (ΜΑ-ɣΗΛ- 
ΘΕ-Ο-∆-ω-Ρ-Ο-η). Цар носи круну и лорос, а свети-
тељ кратку тунику и оклоп. Једном руком држе дво-
струки крст, а другом мач.

ЛИТЕРАТУРА: Hendy, 1999, vol. 4b, варијанте: с.1160–с.1164; 
Радић, Иванишевић, 2006, 200, кат. бр. 951

Весна Радић

35. Бронзани новац  
Андроника I Комнина
аспрон трахеј номизма билон 
ковница Цариград, 1183–1185.
бронза, пречник 3,0 cm, тежина7, 95 gr
Ризница манастир Студеница

На аверсној плочици новца приказана је Богороди-
ца (ΜΡ-ΘV) која стоји на супеданеуму, с нимбом, у 
туници и мафориону, и обема рукама придржава на 
грудима медаљон с ликом Христа у попрсју. Реверс 
новца приказује сцену инвеституре цара Андроника 
[AHΔP(ONIK)], коме Христос десном руком спушта 
на главу круну, док у левој руци држи јеванђеље. 
Цар је приказан у царском орнату, с лабарумом у 
десној руци, док у левој држи глоб с крстом. 

Лав VI Мудри (886–912) био је први византијски 
цар који је на свој новац ставио представу Богоро-
дице. Она ће, поред лика Христа, обележити царска 
ковања до пада Цариграда. Различити иконографски 
типови Мајке Божије, симбола необоривог царства 
Логоса и византијске империје, приказани су на ви-
зантијском новцу и печатима, а међу њима и Богоро-
дица Никопеја (Победоносна), коју носи овај фолис. 

Представа крунисања цара од стране Христа 
први пут је на византијским ковањима приказана на 
номизми цара Романа I Лакапина (920–944), искова-
ној 921. године. Од тада ће бити често приказивана 
на византијском златном новцу, одакле ће, преузета 
с новца Солунског царства, доспети и на новац кра-
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ља Радослава. Представа крунисања византијских 
царева није стављана на њихов новац само у тре-
нутку преузимања власти, у комеморативне сврхе, 
већ је присутна на бројним емисијама њиховог злат-
ног и сребрног новца, кованим током читаве царске 
владавине, да би стално подсећала како је владар од 
Бога биран те да ужива његову заштиту.

Напомена: Новац је пронађен приликом архео-
лошких ископавања 1981. године у Радослављевој 
припрати.
ЛИТЕРАТУРА: Hendy, 1969, Pl. 18.13–14; Благо, 1988, 70, 72, 

сл. 40; Hendy, 1999, 348, 3c; Penna, 2000, 209–217; Ивани-
шевић, 2015, 304–313, 378–381, 306, 378. 

Марина Одак

36. Бронзани новац Андроника I 
аспрон трахеј номизма билон 
ковница Цариград ,1183–1185.
бронза, пречник 3, 1 cm, тежина 7, 97 gr 
Народни музеј у Београду

Новчарство цара Андроника I Комнина, ограни-
ченог обима, одраз је његове кратке владавине. 
То потврђује и мали број налаза његовог новца 
на подручју Србије. Номинале које је ковао – хи-
перпирони, трикефалони, трахеји и тетартерони, 
карактерише иконографска уједначеност, што по-
тврђују престоничка ковања са аверсном предста-
вом Богородице и Христа који крунише цара на 
реверсу.

На аверсу примерка нађеног у Студеници пред-
стављена је Богородица (O-N), с нимбом, која 
стоји на супеданеуму. Носи тунику и мафорион. 
На грудима држи медаљон с ликом Христа. На 
реверсу су приказани цар Андроник I и Христос 
[ΑΝ∆ΡΟΝΙΚ-∆ΕCΠ(ΟΤΗC) IC-XC], с нимбом, који 
га крунише. Цар носи круну и лорос, док је Хри-
стос одевен у хитон и химатион. У десној царевој 
руци лабарум, а у левој глоб с крстом. Христос 
држи јеванђеље.

ЛИТЕРАТУРА: Hendy, 1999, vol. 3а: 1183–1185; Иванишевић, 
Радић, 2004, 204, кат. бр. 985

Весна Радић
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В Е КО В И  Б Л А ГО С ТА Њ А  ( 1 2 3 6 – 1 4 5 5 )





И краљ Урош, најмлађи син Првовенчаног, на-
следио је ктиторско право у Студеници, али о 
његовом доприносу најважнијој Немањиној 

задужбини расположиви извори не говоре готово 
ништа. Зна се да је испред саркофага првог ктитора 
био сахрањен Урошев рано преминули син Стефан. 
Данас скоро сасвим истрвен натпис уклесан у над-
гробну плочу од мермера само је једно од бројних 
сведочанстава о томе да је Студеница током више 
деценија XIII века служила као породична гробна 
црква Немањића. Након преноса моштију Симеона 
Немање из Хиландара и њиховог полагања у унапред 
припремљени мермерни саркофаг у Богородичиној 
цркви, на истом месту још су били сахрањени Не-
мањина жена Ана (у монаштву Анастасија), синови 
Стефан и Вукан, можда и једна кћерка, данас непо-
знатог имена, затим Вуканов син Растко, замонашен 
као Теодосије, као и краљ Радослав, у монаштву Јо-
ван. Владислав је, међутим, себи подигао засебну 
гробну цркву, а његов пример следио је и краљ Урош, 
као и неки други представници треће генерације Не-
мањића. Од наредног колена таква пракса постала је 
готово општеприхваћена. То, међутим, није значило 
да је ктиторско старање владајућих чланова дина-
стије о Студеници прекинуто. О задужбини предака 
највише се старао краљ Милутин. Уз помоћ тада-
шњег игумана Јована, он је 1313. или 1314. године 
поред главног манастирског храма саградио невели-
ку цркву у част светих Јоакима и Ане, Богородичи-
них родитеља. Тај параклис складних размера био је 
опремљен црквеним мобилијаром од белог мермера, 
украшеним рељефним украсом сродним архитектон-
ској пластици хиландарског католикона и Бањске. 
Осликан је у духу класицистичког стила византијске 
уметности епохе Палеолога, руком солунског мај-

стора Михаила Астрапе, једног од највећих сликара 
свог времена. Милутин је у Студеници подстицао и 
преписивачку делатност, која је у манастиру негова-
на и у каснијим временима. У његово време издата 
је повеља којом је одређен ранг игуманима српских 
манастира и у њој се студенички игуман, као у Сту-
деничком типику, налазио на првом месту. Истом 
периоду приписује се и темељна обнова манастирске 
трпезарије, која је добила репрезентативан изглед, с 
тремом. Не може се са сигурношћу рећи ко је био 
ктитор тих радова, пошто су Студеницу у доба кра-
ља Милутина даривали и црквени великодостојни-
ци. Сачуван је, на пример, податак да је 1286. године 
архиепископ Јаков приложио Богородичиној цркви 
многе „свештене сасуде“ и „частне књиге“ које је по 
његовом налогу исписао неки писар Драгоман. 

Изгледа да је значајних радова у Студеници било 
и у доба Стефана Душана. У то време најчешће се 
датује изградња параклиса Светог Јована Претече, 
а и живописање источне фасаде куле изнад главног 
улаза у манастир. Ту је, поред Лозе Јесејеве, била 
приказана и Лоза Немањића. Од посебне је важно-
сти то што је сачуван део мермерног владарског 
трона који се налазио у наосу Богородичине цр-
кве, обележен натписом са именом краља Душана. 
Обележавањем студеничког владарског престола 
на овакав начин Душан је, поред осталог, желео да 
нагласи легитимитет своје власти заснован на непо-
средном крвном сродству са оснивачем династије 
и свете лозе. Поменути Претечин параклис, грађен 
по угледу на Никољачу, дело је непознатог ктитора, 
највероватније угледне личности, можда припадни-
ка породице Немањић или блиског сродника. Он је 
за себе припремио гробницу уз јужни зид западног 
травеја параклиса. 

ВЕКОВИ БЛАГОСТАЊА (1236–1455) 







Од средине XIV века о Студеници се у изворима 
говори све ређе. Зна се да је око 1360. у манастиру 
написан један минеј који се сада чува у Хиландару. 
Настао по налогу „великог архимандрита“ игумана 
Никодима, он је поуздано сведочанство о контину-
итету студеничког скрипторијума. 

После смрти последњих Немањића ктиторство 
је, како је Студенички типик прописивао, имало 
да пређе на нове владаре „све српске земље“, што 
ће рећи на Лазаревиће и, затим, Бранковиће. Нема, 
међутим, никаквих података о њиховом доприносу 

„лаври светог Симеона“. Ваља ипак имати у виду то 
да су најновија археолошка истраживања показала 
да је негде у време владавине деспота Стефана Сту-
деница обновљена, након што је претрпела разара-
ња приликом једног од првих турских насртаја на 
манастир после Косовске битке. Тада су од снажног 
пожара највише страдали бедеми, трпезарија, еко-
номске зграде и вероватно један од манастирских 
конака, тзв. Велике келије, како их је упамтила ма-
настирска традиција. Била је то монументална пала-
та, намењена смештају највиших гостију, првенстве-
но владара ктитора, приликом њихових повремених 
боравака у манастиру. Истовремено с радовима на 
обнављању оштећених грађевина уз источни део бе-
дема саграђен је параклис Светог Димитрија. Његов 
ктитор није познат. 

Као и у доба Немањића, и после 1371. било је 
дародаваца Студенице који нису припадали вла-
дарском роду. Неки поп Макарије приложио је око 
1430. године „великој цркви Студеници“ две руко-
писне књиге које су, изгледа, већ тада, као и данас, 
биле повезане заједно. Прва је отачник, у који су, 
поред поучних прича из живота првих хришћан-
ских пустиножитеља (делови скитског патерика), 
били укључени и текстови другачије садржине, 
попут монашких житија или Прича Соломонових. 
Друга књига је по садржини краћи правни зборник 
у којем се налазе одабрани делови Синтагме Ма-
тије Властара и Душановог законика, и то они који 
су имали практичан значај за манастирске судије. 
Има мишљења да су обе књиге написане у Студе-
ници, једна око 1428, а друга око 1430, заслугом 
истог поручиоца (попа Макарија), можда и руком 
истих писара. 

Остали приложници из последњих деценија XIV 
и прве половине XV столећа нису познати по име-
нима. Неке од њих треба тражити међу личностима 
чији су надгробни споменици сачувани у Студеници 
(раба Божија Анастасија, Радало, Јован звани Мар-
тин, монах Симон звани Радосав Макједол, Јован 
Анагност итд.), а који су вероватно право на гроб 
и помен у манастиру обезбедили значајним даром. 

Раздобље од смрти светог Саве до пада српске др-
жаве под Турке, испуњено миром и стваралаштвом, 
на изложби је представљено деловима архитектуре 
и архитектонске пластике, надгробним плочама и 
ктиторским натписима, копијама фресака, дигитал-
но приказаним рукописним књигама, оригиналним 
делима црквеног веза и археолошким налазима (на-
кит, новац, грнчарија, делови бронзаног свећњака с 
фигуром голуба). Када је реч о епиграфској грађи из 
XIII века, посебно се истичу две мермерне надгробне 
плоче. Једна се налазила у Богородичиној цркви, над 
гробом младог принца Стефана, сина краља Уроша, а 
друга над гробом „рабе Божије Анастасије“, јужно од 
цркве Светог Николе. Обе су изложене у виду копија. 
Ктиторска делатност краља Милутина у Студеници 
приказана је експонатима који су везани за Краљеву 
цркву. Реч је о калиграфски исписаном ктиторском 
натпису са апсиде, копираном на мермеру баш за ову 
изложбу, фрагменту каменог литургијског намештаја 
и копијама неколико изванредних фресака Михаила 
Астрапе. Душановoj епохи припада лунета мермерне 
готичке бифоре са олтарске апсиде цркве Светог Јо-
вана, а времену Лазаревића надгробна плоча неког 
јеромонаха Томе. 

Вероватно из доба Лазаревића потиче и један 
од највреднијих изложених предмета из студенич-
ке ризнице – плаштаница митрополита Антонија, 
архијереја Хераклеје тракијске, израђена, по свему 
судећи, почетком XV века у Цариграду. У Србију је 
то врхунско дело уметничког веза најраније могло 
стићи око 1440. године. 

Најважније сачуване рукописне књиге које су 
настале у Студеници између 1236. и 1455. године – 
пловдивски одломак Цветног триода с молитвом 
за упокојене ктиторе, Тумачења јеванђеља преписа-
на по налогу архиепископа Јакова, Минеј архиман-
дрита Никодима и Студенички зборник попа Ма-
карија – приказане су у дигиталном формату.
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37. Фрагменти парапетних плоча 

Студеница, Краљева црква,  
олтарска преграда, 1313/1314.
камен, три фрагмента  
(35 х 39,5 х 6,5 cm, 22,5 х 11,5 х 6,5 cm,  
40 х 39,5 х 6,5 cm)
Лапидаријум манастира Студенице

Унутар студеничког манастирског комплекса, ра-
сути на неколико места, откривени су фрагмен-
ти првобитне олтарске преграде Краљеве цркве. У 
питању су делови парапетних плоча, различитих 
димензија, али истоветне обраде. Реч је о рељефно 
обрађеним каменим плочама, код којих су сва уду-
бљења у рељефу првобитно била испуњена бојеном 
пастом, што је давало посебну изражајност и обез-
беђивало колоритет веома важан у средњовековној 
скулптури и каменој пластици. Такав начин обра-
де иначе плитких рељефа био је посебно раширен 
у ΧIII и ΧIV веку у читавом Византијском царству и 
областима под његовим снажним утицајем. Паста је 
углавном била црне, ређе плаве или црвене боје, али 
се на парапетним плочама из Краљеве цркве у Сту-
деници није сачувала, те не можемо бити сигурни у 
то које је боје била.

Фрагмент једне парапетне плоче, димензија 35 x 
39,5 x 6,5 cm, откривен је на непознатом месту у 
оквиру манастирског комплекса. Није познато ни 
време наласка тог фрагмента. Обод је од средишњег 
поља одељен траком троугаоног пресека. Средишње 
поље вертикално је подељено на три дела. Два бочна 
сегмента украшена су техником издубљивања. Укра-
се чине флорални преплети који се састоје од палме-
та међусобно повезаних врежом срцоликог облика. 
Над сваком палметом налази се тролисни мотив на-

лик љиљану, а у простору између њих је мања пето-
лисна форма налик љиљану на врежи. Леви и десни 
сегмент средишњег поља нису украшени симетрич-
но, будући да је врх мотива с палметом левог поља 
усмерен ка мотиву љиљана у међупростору десног 
поља и обратно, врх мотива с палметом десног поља 
усмерен је ка мотиву љиљана на левом. Централни 
сегмент средишњег поља није украшен.

Други део парапетне плоче откривен је 1954. го-
дине приликом истраживања остатака цркве Светог 
Јована Претече. У питању је угао парапетне плоче. 
Његове димезије су 22,5 x 11,5 x 6,5 cm. И обод тог 
фрагмента траком троугаоног пресека био је изде-
љен од украшене површине. Спој рељефно обрађе-
них сегмената изведен је танком траком, а не жље-
бом, због чега неки истраживачи помишљају да није 
чинио исту целину ни с једним од преостала два са-
чувана фрагмента.

Трећи фрагмент парапетне плоче, димензија 40 x 
39,5 x 6,5 cm био је узидан у под трпезарије, где је 
и откривен у време истраживања која су у мана-
стиру вршена у периоду од 1952. до 1956. године. 
Он се заправо састоји од три међусобно слепљена 
фрагмента украшена мотивом идентичним оном на 
претходном фрагменту. Сачуван је и водоравни руб 
парапетне плоче, издвојен узаним жљебом, на коме 
се види да је и његова декорација била иста као на 
бочним странама.

Парапетне плоче из Краљеве цркве у Студени-
ци, као и читава олтарска преграда, датују се у вре-
ме изградње поменуте задужбине краља Милутина 
(1313/1314). У питању је епоха када у Србији раде 
клесарске радионице блиске византијским, пре све-



38. Фрагменти амвонске плоче 

Студеница, Краљева црква, 1313/1314
мермер, 40,2 × 33,5 cm
Лапидаријум манастира Студенице

Недалеко од трема тзв. Малог конака, источно од 
куле-звонаре, откривени су 1986. године фрагменти 
мермерне плоче дебљине 6–8 cm. У два већа фраг-
мента била је урезана кружница пречника 0,43 m, а 
око ње је уклесана трака ширине 5 цм сачињена од 
двадесет четири кружна медаљона испуњена шесто-
латичним и седмолатичним цветовима. Поменути 
мотив сугерише да су фрагменти представљали део 
пода цркве са амвонском ружом у његовом среди-
шту. 

По стилу и техници клесања, рељефно обра-
ђени мермерни фрагменти одговарају примерима 
камене пластике из епохе краља Милутина (1282–
1321), због чега је претпостављено да су првобитно 
припадали поду Краљеве цркве, иако нису нађени 

га цариградским узорима. По мотивима и техници 
клесања фрагменти парапетних плоча слични су 
примерима знатно репрезентативније камене пла-
стике изведене у неким од већих задужбина краља 
Милутина, попут цркве Светог Стефана у манасти-
ру Бањскoj или католикона манастира Хиландара. 
Ипак, чини се да је рељеф на парапетним плочама 
из Краљеве цркве грубљи и изведен с мање вештине. 
Упркос томе, ови су фрагменти од изузетног значаја 
за реконструисање првобитног изгледа унутрашњо-
сти Краљеве цркве, будући да показују да је црква 
првобитно имала камену профилисану и рељефно 
украшену олтарску преграду, чије су парапетне пло-
че биле широке 39,5 цм, док им висина на основу 
откривених фрагмената не може бити поуздано ре-
конструисана.
ЛИТЕРАТУРА: Шупут, 1976, 43–54; Бабић, 1987, 29; Благо, 

1988, 99–100, 113–114, кат. бр. 18–20 (С. Ђурић); Попо-
вић, 2015, 80–81.

Олга Шпехар
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у њој нити уз њу. Судећи по неједнакој обради 
уклесаних цветова, амвонска ружа била је дело ло-
калних клесара, који су стварали по узору на ре-
презентативне примере потекле из византијских 
радионица.

ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 113, кат. бр. 17 (С. Ђурић); По-
повић, 2015, 80–81.

Олга Шпехар

39. Лунета олтарске бифоре 

Студеница, црква Светог Јована,  
друга четвртина XIV века
мермер, 98 × 70 × 16 cm
Лапидаријум манастира Студенице

У питању је једини сачувани елемент клесаног укра-
са цркве Светог Јована Претече из друге четврти-

не XIV века. Лунета је рађена у белом мермеру, а 
откривен је 1968. године у шуту испред олтарске 
апсиде цркве Светог Јована. Положај бифоре при-
ликом открића сугерисао је истраживачима да је 
фрагмент био део прозорског отвора на источном 
зиду, премда су постојале и претпоставке да се овај 
прозор првобитно налазио на западном зиду цркве. 
Данас се с великом сигурношћу сматра да је реч о 
фрагменту прозорског оквира олтарске бифоре, 
који се у горњем делу лучно завршава, док се у ње-
говом доњем делу налазе два лука која у средини 
имају један виши део преломљен у темену. Изглед 
лукова над самим прозорским отворима својим 
изгледом веома је сличан сараценским луковима. 
Овим су се луцима завршавала оба отвора, те је 
било могуће реконструисати првобитни облик би-
форе. Управо на основу изгледа и особености ове 
лунете закључено је да црква Светог Јована потиче 
из прве половине ΧIV века. На то, између осталог, 
указује облик сараценског лука, који је у поменутом 
периоду доспео у српско средњовековно градитељ-
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ест страница. Преко одломљеног врата, ваљкастог и 
сразмерно јаког (8,8 х 10,7 cm), уломак је првобитно 
био везан за објекат испод њега. 

Полиедар је израђен пажљиво, у комаду искусно 
одабраног белог, студеничког мермера, и у завршној 
обради углачан. Нарочит значај даје му добро очу-
ван ћирилички натпис, писан српском редакцијом 
старословенског језика. Текст је резан оштром алат-
ком с две стране. Изведен је лепим уставним сло-
вима (морфолошки везаним за средишње четвртине 
XIV века),  без већих скраћивања. Сем шестокраког 
крста с криптограмом у међукрачју 0 i(su)s h(risto)s 
c(arq) s(lave) 0 (Исус Христос Цар Славе), урезаним 
на врху полиедра, натпис укључује име и титулу 
владара, исписане по ободу, на три стране: 7 Stefanq 
kralq 0 0 d! 0 (Стефан краљ четврти). 

Анализа облика потврдила је закључак првих 
изучавалаца предмета, према коме је посреди део 
престола, „капител десног доручја мермерног пре-
стоља“. У тој функцији коцку са зарубљеним угло-
вима (јабука, кугла, глоб, шишарка) илуструје шири 
круг аналогија. У сличном виду тај мотив јавља се 
и на седиштима поглавара Српске цркве у Пећкој 
патријаршији. Размештај делова натписа у целини 

ство из западне Европе, као и многи други тзв. ро-
мано‒готски градитељски елементи.
ЛИТЕРАТУРА: Радан-Јовин, 1969, 79–80; Благо, 1988, 56, 

100, 114, кат. бр. 21 (С. Ђурић); Поповић, 2015, 82–84.

Олга Шпехар

40. Мермерни уломак с натписом 
„Стефан краљ четврти“ 

Студеница, параклис Светог Димитрија, 1333–1346.
бели мермер, клесање, урезивање, 12,5 × 12,3 cm
Народни музеј у Београду

Уломак је нађен 1984. године, током ископавања сту-
деничког параклиса Светог Димитрија. Затечен је у 
надземном слоју, због чега се сматра да је у мали 
храм заштитника Солуна доспео пошто је био од-
бачен, као и остали садржај шута. Посреди је ојачи 
квадер са зарубљеним угловима. Одсечци у тело ку-
буса задиру безмало до оса страница. У погледу гео-
метрије, предмет је неправилан полиедар са шесна-
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на то да је Студеница задужбина Стефана Немање и 
да је Душан благослов оснивача династије истицао 
као извор законитости своје власти. Из разлога из 
којих је у Студеници обново црквени трон српских 
владара, Душан је у Дечанима дао се лик светог Си-
меона, „господина српског и мироточца“, наслика 
непосредно изнад његовог краљевског престола.
ЛИТЕРАТУРА: Радујко, 2010, 67–84.

Милан Радујко

41. Надгробна плоча принца 
стефана, сина краља Уроша

Богородичина црква у Студеници,  
западни травеј наоса,  
XIII век, копија
копирала Милица Ракочевић, 2019.
мермер, 135 × 65 cm
Лапидаријум манастира Студенице

Богородичина црква у Студеници представља гроб-
но место многих историјских личности које су до 
данас остале познате, као и оних о којима се зна ве-
ома мало. Међу њима је и један син краља Стефа-
на Уроша I који се највероватније упокојио у раној 
младости. О њему се сазнаје с надгробне плоче која 
се налази испред источне стране саркофага Стефана 

(једна страница без текста, крст предвиђен за по-
сматрање са задње стране, натпис с предње), ство-
рио је подлогу за уверење да је трон десном стра-
ницом био прислоњен. Исти податак и размере 
предмета, послужили су, опет, као полазиште за 
претпоставку да је посреди црквено седиште, тако-
ђе да је престо био смештен уз јужни зид наоса Бо-
гододичине цркве. Упориште за све, и за хипотезе 
и за тврдње, нађено је у сведочењу наративних и 
материјалних извора, захваљујући којима се зна да 
је студенички католикон имао владарски трон нај-
касније у доба великог жупана Стефана Немањића 
и да је тај престо био прислоњен уз северно лице 
југозападног носача куполе.

Ограничен на податке типичне за интитулаци-
ју, натпис привлачи пажњу и због имена владара 
и због везивања редног броја за титулу краља. Па-
ралеле нађене у правним актима говоре да се иза 
имена Стефан краљ четврти крије Стефан Душан. 
Душан је једини међу српским владарима средњег 
века цифру d! (четврти) користио и уз титулу краљ, 
као овде (даровница Хиландару поводом имања 
Светог Николе у Добрушти), и уз име Стефан (шест 
повеља). Резултат потраге за наменом и временом 
настанка своди се на уверење да је посреди престо 
израђен за краља, за потребе његових боравака у 
Студеници, такође да га је Душан, уместо трона из 
времена великог жупана Стефана Немањића, пору-
чио између 1333. и 1346, може бити 1335. године, у 
време једног боравка у недалекој Жичи. Кад је реч 
о мотивима ктиторског чина, изучаваоци подсећају 
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у изворима био је Растко, син великог кнеза Ву-
кана, који је замонашен под именом Теодосије. О 
његовом погребу у Богородичиној цркви сведо-
чи гробница обележена натписом, која се налази 
у припрати, у непосредној близини гроба Нема-
њине супружнице Ане – Анастасије. Натпис на 
српскословенском језику уклесан је у два реда у 
венац сокла на јужном зиду припрате. Текст гла-
си:  м(ѣ)с(е)ца декебра г д(ь)н  прѣстави се раб(ь) (бо)жи 
ѳедосие ....... ]зиичьсики раст|кь недостоиныи нарети  
се с(ве)таго симеона ... с(и)нь кнеза велиега вьлкана

Према морфолошким одликама натпис припада 
XIII веку, а највеће сличности, првенствено у начину 
исписивања слова ж уочене су на надгробном натпи-
су монахиње Марије Дивице у Видоштаку, из 1231. 
године, и ктиторском натпису епископа Неофита из 
1269. године из цркве Светог Петра у Богдашићима.
ЛИТЕРАТУРА: ССЗИН, 28, бр. 4915; Томовић, 1974, бр. 14, 

21; Поповић, 1988, 495, сл. 7.

Марка Томић

42. Надгробна плоча  
рабе божје Анастасије

Манастир Студеница, порта, XIII век, копија
одлио Стоиша Веселиновић, 1973.
гипс, 1.30 x 0.48 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Међу Студеничким надгробним плочама, по богатом 
репертоару украса и пажљивој калиграфској обради 
издваја се надгробна плоча Анастасије. Нађена је 1968. 
године, с јужне стране цркве Светог Николе, заједно 
с великим бројем других плоча. Исклесана је од сивог 
мермера хомогене структуре који је неретко кори-
шћен за израду гробних структура унутар манастира. 

Немање. Натпис на њој садржи текст: styefanq s(i)nq 
kral] Mro[a Mnoukq s(ve)t(a)go s<imona m(o)na>ha i praMnoukq 
s(ve)t(a)go si<m>ewna (Стефан, син краља Уроша, унук 
светог Симона Монаха и праунук светог Симеона).
Формулисан је тако да показује родословну везу сина 
краља Уроша са светим Симеоном, у чијој задужби-
ни је млади принц био и сахрањен заједно с другим 
личностима најранијег периода династије Немањића.  

Чини се да се надгробна плоча од почетка нала-
зила на свом садашњем месту. У прилог таквог за-
кључка говори чињеница да је она излизана меха-
ничким путем услед гажења. Извесно је, наиме, да 
се плоча дуго времена налази у поду. Другу потврду 
пружила су археолошка истраживањима током ко-
јих су пронађени фрагменти дечијих костију у бли-
зини надгробне плоче са именом принца Стефана.
ЛИТЕРАТУРА: Поповић, 1986; Поповић, 1992; Поповић, 2015. 

Александар Радосављевић

41а  Надгробни натпис 
Вукановог сина монаха 
Теодосија, бившег Растка

Богородичина црква у Студеници,  
сокл јужног зида припрате,  
друга трећина XIII века, копија у мермеру
копирао Миодраг Самарџић, 2019.
Лапидаријум манастира Студенице

Богородичина црква у Студеници је гробно ме-
сто родоначелника Немањића – светог Симеона 
и његових потомака. Поред најзначајнијих пред-
ставника владарске куће у њој су сахрањени и они 
мање угледни чланови породице Немањића. Један 
од потомака о чијој личности није остало трага 
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Натпис, уоквирен с горње и доње стране плитко 
урезаним канелурама, распоређен је у четири реда. 
Пружа информације о имену сахрањене као и дату-
му њене смрти: m(y)s(e)ca ferqvar] vq 0@0 po;i raba b(o)/i] 
anastasi] (Месеца фебруара 20. почину раба Божја 
Анастасија). Изнад натписа је исклесана осмолатич-
на розета у барељефу. Обликована је веома пажљиво, 
са уједначеним детаљима на латицама што упућује на 
прецизност мајстора који ју је израдио. У доњем делу 
плоче плитко је урезана половично очувана палмета 
са седам стилизованих листова – представа Дрвета 
живота. Целокупна композиција горње стране плоче 
уоквирена је једном плићом канелуром од које следи 
блага искошеност ивица ка спољашњости. 

Богата декорација и пажљива обрада камена на-
водили су истраживаче на претпоставку да је реч о 
надгробној плочи с гроба Немањине супруге Ане, у 
монаштву Анастасије. Међутим, проналаском Ани-
ног-Анастасијиног гроба уз јужни зид припрате 
Богородичине цркве у Студеници показано је да та 
претпоставка није тачна. 

Анастасијина плоча пронађена поред Никољаче 
била је постављена над гробом у којем је откривен 
дислоциран женски скелет, сахрањен у дрвеном ков-
чегу. Околност да је гроб био раскопан ради пљачке, 
упућује на закључак да је покојница била сахрањена 
с накитом, попут неких других особа женског пола, 
највероватније властелинки, сахрањених с накитом 
у некрополи око цркве Светог Николе. 
ЛИТЕРАТУРА: Радан-Јовин, 1979, 40–43; Поповић, 1986, 

493–494; Поповић, 2015, 67–68, 77–78 (М. Поповић), 
385–386, 391–392 (Д. Поповић).

Александар Радосављевић

43. Ктиторски натпис  
краља Милутина

Студеница, Краљева црква,  
кровни венац олтарске апсиде, 1313/1314, копија
копирао  Милан Ракочевић, 2019
Лапидаријум манастира Студенице

Свечани ктиторски натпис краља Милутина у нај-
бољој српској епиграфској традицији, калиграфски 
је клесан у белом студеничком тесанику. На послед-42
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њој плочи следује му истовремено рађен кратак нат-
пис студеничког игумана. Натпис је првобитно био 
обојен, о чему сведоче остаци црвене боје у слов-
ним удубљењима. Због дужине и величине натпис 
је изложен на више мермерних плоча које се наста-
вљају усред текста. Њихова дужина је променљива, 
а просечна ширина је око 25 cm. Целокупан натпис 
дугачак је око 5 m, с текстом у два реда који заузима 
око 17 cm. Плоче су уграђене испод кровног венца 
тростране апсиде мале цркве Светих Јоакима и Ане 
у Студеници, дуж јужне, источне и северне стране. 
На сваком зиду чита се по једна текстуална целина. 
Натпис је врло динамичан. Он обилује лигатурама 
и украсним формама (нарочито украсним цртама 

и украсним тачкама у простору) и свакако је морао 
бити претходно састављен и обликован на перга-
ментском предлошку. Од рукописног текста разли-
кује се пре свега одсуством акценатских и сродних 
знакова, али по двама заостацима (ѡ҆, и҆) јасно је да 
их је предложак садржао, у складу с праксом тога 
времена. Епиграфски устав из натписа једнак је на-
словном уставу. Типолошки гледано, то јесу велика 
слова, имају и особене троугласте украсе уз стабла 
појединих слова, што је својствено иницијалима из 
Милутинове епохе. Слова стају у високе, правоугао-
не модуле, и општим карактером у вези су с натпи-
сима у зидном сликарству истога времена. У укуп-
ном утиску може се говорити „о извесном јединству 
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натписног и књишког писма у типу монументалног, 
калиграфског устава, без обзира да ли је он писан, 
сликан или клесан“ (Д. Богдановић). С обзиром на 
време јављања и достигнута клесарска решења, кти-
торски натпис исписан на апсиди Краљеве цркве из-
разито је важан у антологији српске средњовековне 
свечане епиграфике. Текст је састављен правилним 
српскословенским језиком, на зрелом рашком пра-
вопису. Столећима касније, монах Нићифор додао 
је уз помоћ четкице црном бојом своје име повише 
ктиторског натписа (никифѡръ 1803). 

Из натписа се сазнаје да је краљ Милутин по-
дигао овај храм у времену његових најопсежнијих 
градитељских подухвата, 1313/1314. године, што је 
било праћено издавањем несачуване хрисовуље, а 
из додатог натписа види се да је непосредни стара-
лац ових радова био игуман Јован:  вь име отьца и 
сына и светаго доуха  аꙁь рабь божи стефань  рошь 
 правьнкь ǀ светаго господина симеѡна  и вьнкь  
прьвовѣньчаннаго кралꙗ ǀǀ стефана сынь великаго кралꙗ 
ѡуроша  и краль вьсѣхь србскыхь ꙁемль и поморьскыхь 
 сьꙁдахь си храмь вь име ǀ светыю праведьник и 
прародителю христов иѡакма и анны  вь лѣто  
҂ꙅ҃.ѡ҃.кв иньдикта кв и вьса ꙗже прилоǀǀжхь сем светом 
храм и  хрсовол писахь  кто ли ǀ се прѣтвори  да 
ѥсть проклеть ѡть бога и ѡть мене грѣшнаго аминь ǀǀ 
 сьꙁда же се сы храмь сь потрждениѥмь ǀ арьхманьдрта 
и протосньгел игмена ѡвана ǀǀ [+ У име Оца и Сина 
и Светога Духа, ја, слуга Божији Стефан Урош, прау-
нук светога господина Симеона и унук првовенчанога 
краља Стефана, син великога краља Уроша, и краљ 
Свих српских земаља и поморских, сазидах овај храм 
у име светих праведника и предака Христових Јоа-
кима и Ане, 6822. године, 22. индикта (за наведену 
годину одговарајући би био 12. индикт). И све што 
приложих овоме светом храму и у хрисовуљу уписах. 
Ко ли ово измени, нека је проклет од Бога и од мене 
грешнога, амин! + Сазида се, пак, овај храм трудом 
архимандрита и протосинђела игумана Јована]. У 
суштини натпис садржи главне елементе хрисовуље – 
символичку инвокацију на почетку (без аренге), ин-
титулацију, диспозицију, санкцију, апрекацију, што 
значи да је састављен у краљевој канцеларији. 

Посвета Христовим прародитељима истовреме-
но представља краљево указивање части сопстве-
ним прецима, појединачно набројаним у натпису 

– прадеди Симеону Немањи, деди Стефану Првовен-
чаном и оцу Урошу I. Слављење Христових преда-
ка уз помињање својих, што је праћено и ликовним 

програмом у унутрашњости црквице, уз карактери-
стичну скромност у величини грађевине, задобило 
је идеолошко и политичко значење на широј равни, 
у складу с конкретним приликама и угледом који је 
уживао краљ Милутин (Г. Бабић). 
ЛИТЕРАТУРА: ССЗиН, 1902, 20, бр. 46; Петковић, 1923, 22; 

Николић, 1970, 76–79; Томовић, 1971, 46–47, сл. 24а, 24б; 
Бабић, 1987, 19–24; Богдановић, 1997, 148–150 (1985). 

Виктор Савић

44. Надгробна плоча  
Томе јеромонаха

Студеница, порта, најкасније крај XIV  
или почетак XV века
мермер 68 × 54 × 6 cm
Лапидаријум манастира Студенице
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Надгробна плоча јеромонаха Томе нађена је прили-
ком археолошких истраживања. Била је узидана као 
сполија у степениште Грађевине II која је служила 
као манастирски конак.  Плоча је израђена од комада 
мермера заобљених ивица. Натпис је наглашен лини-
јом с горње и доње стране и исписан је на средини 
очуваног комада плоче. Садржај текст је уобичајене 
форме која се може пратити од најранијих надгроб-
них плоча у Студеници. Он пружа основне податке о 
сахрањеном: m(y)s(e)ca genqvara 05I0 prystavi se Toma Er(o)mo-
nahq (месеца јануара 15. представи се Тома јеромонах). 

Место налаза надгробне плоче, Грађевина II која 
се налази у оквиру Студеничких бедема, настала је 
највероватније у првим деценијама XV века, што је 
самим тим и најкаснији период у који се надгробна 
плоча јеромонаха Томе може сместити. Несигурно 
обликовање стабла слова као и несразмерност у њи-
ховој величини упућују на закључак да је реч о клеса-
ру с мање израженом калиграфском префињеношћу. 

ЛИТЕРАТУРА: Поповић, 2015, 387–388 (Д. Поповић).

Александар Радосављевић

45. Надгробна плоча  
јеромонаха Арсенија 

Студеница, порта, XV век
бели мермер, 167 × 45 × 10 cm  
(одломљени део с натписом 70 × 54 × 12 cm)
Лапидаријум манастира Студенице

Надгробна плоча Арсенија јеромонаха пронађена 
је 1968. године крај још две плоче испред западног 
зида цркве Светог Јована. Разбијена је на два дела. 
Израђена је од правоугаоног комада белог мермера 
равне горње површине и искошених ивица. У њеном 
горњем делу налази се натпис: m(y)s(e)ca 5 d(e)kemqbra 
5 vq 5 k+e 5 d(q)nq prystavi se rabq h(ri)s(t)ou 5 ar'syenie 
5 Er(o)monah(q) vy;na mou <pam>etq 5 am(i)nq 5 (Месеца 
децембра, 25. дана, представи се раб Христов Арсе-
није јеромонах, вечни му спомен, Амин). Натпис је 
веома дубоко урезен у сам материјал, а његове ка-
лиграфске одлике, као и интерпункција и надредна 
слова упућују да је највероватније израђен у 15. веку.
ЛИТЕРАТУРА: Поповић, 1986, 500, сл. 15; Благо, 1988, 121, сл. 

120 (С. Ђурић); Поповић, 2015, 201, 386–387 (Д. Поповић).

Александар Радосављевић

46. Надгробна плоча  
монаха Симона,  
званог Радосав Македол

Студеница, порта, XV век
мермер, 65 × 58 × 6 cm
Лапидаријум манастира Студенице

Место налаза ове плоче је непознато. Горња поло-
вина која је до данас остала сачувана израђена је од 
белог мермера заобљених ивица. Њена декорација је 
веома скромна и своди се на плићу канелуру која 
раздваја горњу површину од ивица које су благо ис-
кошене.
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Садржај натписа пружа информације о сахрање-
ном: m(y)s(e)ca 5 wkt(o)vrJa 5 @<i> 5 ǀ prystavi se monah(q) 5 
simwn(q) ǀ a zovomq 5 radosavq 0 makEdol(q) ǀ vy;na m<M> pametq 
(Месеца октобра 28. представи се монах Симон, зва-
ни Радосав Македол, вечни му спомен). Иако ретко, 
име Македол помиње се у Дечанској хрисовуљи, а у 

изворима из XV века помиње се и један цариник на 
Новом Брду с тим именом – Новак Македол.

ЛИТЕРАТУРА: Поповић, 1986, 500–501, сл. 18; Поповић, 
2015, 390 (Д. Поповић).

Александар Радосављевић

46

101В е ко в и  б л а го ста ња  ( 1 236 – 1 45 5 )



47. Рођење Богородице

Студеница, Краљева црква, око 1314, копија фреске
копирао Часлав Цолић, 1981.
казеинска темпера на платну, 174 × 230 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Краљ Милутин подигао је уз католикон манастира 
Студенице параклис и посветио га „праведницима 
и прародитељима Христовим“ – светом Јоакиму и 
светој Ани (1313/1314). У основи веома ретке и нео-
бичне посвете Краљеве цркве налази се идеја о пра-
родитељству Спаситељевом која обухватно и на ра-
зличите начине прожима и тематски програм њеног 
живописа. Једна од слика којa је због свог значаја 
ликовним језиком наглашена у оквиру Богородичи-

ног циклуса приказује Рођење Богородице. Догађај 
сасвим оскудно описан у апокрифном Протојеван-
ђељу Јаковљевом (5, 2) празнује се од VII или VIII 
века и спада у круг тема позновизантијског периода 
које образлажу историчност Христовог оваплоћења.

На иконографско обликовање Рођења Богороди-
це највише је утицала ликовна традиција ослоњена 
на антички грчки обичај и византијски дворски це-
ремонијал. И студеничка слика надовезује се својим 
садржајем на те утврђене обрасце. У предњем плану 
су приказани  интимни простор породиље и радње 
с новорођенчетом које се у њему обављају, док иза 
ниске зидне преграде прилазе гошће и доносе даро-
ве. У средишту композиције је Богородичина мајка 
Ана на богато декорисаној постељи. Ана се ослања 
на своје две служавке, док су са страна приказане 
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епизоде с купањем мале Марије и разговор Јосифа с 
дадиљом крај колевке.

Иако је као полазиште имао сцену састављену од 
потпуно познатих ликова и епизодних иконограф-

ских решења, угледни солунски зограф Михаило 
Астрапа је створио непоновљиво дело јединствене 
ликовне интерпретације. Захваљујући снази његовог 
стваралачког чина рођење мале Марије претворено 
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је у сложену слику отменог дворског догађаја, ожи-
вљену „жанр“ епизодама и прожету призвуком радо-
сти каква доликује великом празнику. Не желећи да 
поремети праволинијски ток којим се попут фриза 
одвија Богородичин циклус у храму, краљевски сли-
кар је наглашеним хоризонталама ниског зида сцену 
композиционо уклопио у већу целину којој припада. 
Унутар саме слике конструкција простора уређена 
је правилним ритмом архитектонских вертикала, а 
дубина је назначена светлим и прозрачним бојама. 
Ипак није цела слика подвргнута закону симетрије, 
што се види у њеном средишту где је полукружном 
формом истакнуто значењско и композиционо је-
згро – група коју чини Ана с младим помоћницама. 
Тај сегмент је чак и колористички издвојен сведеном 
и тамнијом палетом. Класицистичка начела којима 
се главни сликар Краљеве цркве руководио с мај-

сторским умећем прожимају све сегменте Богороди-
чиног рођења. Као мера фигуралних појава узет је 
канон античке уметности, а утисак готово скулпту-
ралне тродимензионалности постигнут је тонским 
моделовањем. Њиховим покретима оживљена су 
светла и тамна сазвучја боја на драперијама, а је-
зиком гестова назначена је поступност и редослед 
приказаних радњи. Ненаметљивим присуством које 
одаје утисак благог покрета, профили девојака хеле-
нистичке лепоте с даровима представљају један од 
најуверљивијих приказа, осмишљних по узору на 
протокол византијских царских свечаности. 

ЛИТЕРАТУРА: Бабић, 1987, 170–171, 204, сл 120–122, XXI; 
Тодић, 1998, 108, 249, 326–328, сл. 48, 146; Тодић, 2013; 
Марковић, 2016, 173–183.

Марка Томић
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48. Ваведење

Студеница, Краљева црква, око 1314, копија фреске
копирао Часлав Цолић, 1981.
казеинска темпера на платну, 174 × 246 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Циклус Богородичиног житија, настао према Про-
тојеванђељу Јаковљевом, апокрифном тексту из VI 
века, почиње да се слика у српским храмовима у 
другој половини XIII века. И током наредна два 
столећа Богородичин циклус присутан је у српској 
средини у проширеном или краћем виду. Бројне 
иконографске подударности византијских и срп-
ских примера показују да су се цариградски и со-
лунски узори преносили у монументално сликар-
ство Србије. 

Значај празника Ваведења наглашен је у оквиру 
композиционе структуре студеничког циклуса. На 
знатној површини северног зида пренет је апокриф-
ни сиже о одласку мале Марије у пратњи родитеља 
и израиљских девица са упаљеним свећама у храм, 
где ју је благословио првосвештеник Захарија, те 
препознавши њени спасоносну улогу поставио на 
трећи степен жртвеника, а потом и задржао у Све-
тињи над светињама (Протојев. 7,1–8,1). У Краљевој 
цркви је поштовано с малим изменама основно ико-
нографско решење настало у цариградским радио-
ницама, у којем су остварена сажимања најважни-
јих епизода – долазак Марије и свите с родитељима 
у храм и боравак у Светињи над светињама. Сажети 
временски ток приче усаглашен је с ликовним осми-
шљавањем њеног садржаја, који уоквирују фигуре 
Јоакима и Ане с једне стране, а Захарије с друге. 
Логика распоређивања облика подређена је целини 
која одише мирном класицистичком хармонијом. 
Основну геометријску схему композиције чине до-
минантна архитектонска хоризонтала и три верти-
кале, док различити завршни облици тих грађевина 
дају ритам у горњој половини фреске. Равнотежа у 
композицији не почива на снази појединачних боја, 
већ на распореду хладних и топлих површина, док 
је појединим колористичким решењима, попут жр-
твеника у отменом светлољубичастом тону, успешно 
постигнут утисак скупоцености материјала и ва-
жности освећеног простора. И осећајне вредности 
слике надопуњују ликовне. Тај ток се одвија од Јоа-
кимове и Анине узнемирености, преко упитаности 

непорочних девица пред призором остављања де-
војчице у храму све до стишане радости у Светињи 
над светињама.

Солунски зограф Михаило Астрапа, који је са 
својим помоћницима осликао параклис Светих Јо-
акима и Ане, показао се као одличан познавалац 
хеленског ликовног наслеђа, нарочито у обради 
најупечатљивијег сегмента слике – групи израиљ-
ских девојака. Унутрашњу динамику и повезаност 
поворке остварио је неусиљеним положајима фи-
гура девојака у благом покрету, изведеним према 
канонима класичне уметности. Отмене физионо-
мије јеврејских девица најсличније су анђеоским 
ликовима, а кроз шаренило боја њихове одеће у 
складним хармонијама исказана је свечаност пра-
зника. Преневши с лакоћом ликовним језиком ра-
сположење и тему великог Богородичиног празни-
ка водећи сликар краља Милутина остварио је у 
Ваведењу Богородице једно од својих најуспелијих 
дела. 
ЛИТЕРАТУРА: Бабић, 1987, 174–175, 204–205, сл 127, XXVII; 

Тодић, 1998, 108, 249, 326–328, сл. 49, 147, 148; Марковић, 
2016, 173–183.

Марка Томић
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49. Успење Богородице

Студеница, Краљева црква, око 1314, 
копија дела фреске
копирао Александар Томашевић, 1958
темпера на платну, 193 × 218 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Сажети циклус Великих празника у Краљевој цркви 
завршава се сценом Успења Богородичиног. У скра-
ћеном празничном циклусу, прилагођеном димен-
зијама параклиса Светих Јоакима и Ане и значењу 
целокупног програма његовог украса, та монумен-
тална слика има веома важно место. Прича о смрти 
и сахрани Богородичиној изложена је с осећајем ли-
ковне јасноће и композиционе уравнотежености по 
целој ширини западног зида, а одабраним ликовима 
и епизодама истакнут је пренос Богородичиног тела 
као њен најважнији тренутак. Догађај испуњен све-
чаним духом и уздржаном осећајношћу одвија се у 
небеској и земаљској пратњи. 

На сахрану је пристигла група људи и жена који 
тугу због смрти Богомајке исказују гестовима од 
давнина усвојеним у византијској иконографији. 
Простор слике продубљен је грађевинама из којих 
извирују скрушени очевици, а изван градских зи-
дина  пружа се небеско пространство којим путују 
апостоли. Средишњи део монументалне композици-
је потпуно је уништен  ширењем улаза у цркву. То, 
међутим, не представља непознаницу за садржину 
која је ту била приказана. Од некадашње представе 
цара Васељене који стоји крај мајке на одру и при-
хвата њену уснулу душу, видљив је сегмент мандор-
ле, затим крило персонификације душе Богомајке, 
део њеног покрова и дуге хаљине која прекрива цр-
вене ципеле својствене византијским царицама. Уз 
Христа је његова небеска свита – анђели са жезлима 
одевени у тунике с огртачима, распоређени уз узгла-
вље Богородичино. Један анђео прекривених руку, 
окренут ка Христу, чека да прихвати и однесе душу 
Богородице у рај, чија врата отварају два анђела, а 
мноштво других је приказано у гризају у самом небу. 
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Догађај с Јефонијом, Јеврејином коме су одсечене 
руке када је покушао да обори Богородичино тело 
са одра, сведен је у оквиру композиционе структуре 
студеничке слике на приказ анђела који враћа мач у 
корице. Богородицу носе јеванђелисти предвођени 
Петром који држи кадионицу, док двојица епископа 
такође корачају испред одра. Све фигуре крећу се 
према Гетсиманији, а у наставку композиције при-
казан је свети Павле, још тројица апостола и група 
јерусалимских жена крај празног гроба. Студеничка 
слика обухватила је и сјединила, попут истоимених 
композиција у другим Милутиновим задужбинама 

– Старом Нагоричину и Грачаници – два различи-
та тренутка Богородичиног погреба. Пренос одра и 
корачање фигура према гробу у Гетсиманији ликов-
но је осмишљено на основу литургијског текста из 
синаксара за 15. август – празник Успења пресвете 
Богородице. 

Богословска суштина Богородичиног празника 
исказана је кроз књижевна поређења и алузије на 
Богородицу као на старозаветну скинију. Пре него 
што је постала подстицајна за сликарска истражи-
вања односа текста и слике, та метафора која садр-
жи поређење старозаветних и новозаветних догађа-
ја дуго је постојала у делима византијских песника, 
писаца и литургичара. Далеко више од својих савре-
меника даровити сликар Краљеве цркве неговао је 
поетску природу слике и уносио ликовна тумачења 
песничких метафора попут отворених „врата небa“, 
која ће се наћи и на фрескама других задужбина 
краља Милутина. 

Иако потписи сликара нису сачувани, фреске у 
Краљевој цркви поуздано су атрибуиране на основу 
иконографских и стилских одлика Михаилу Астра-
пи и његовој дружини. Познати солунски сликар 
изградио је свој ликовни поступак поштујући нај-
више вредности класицистичког духа византијске 
уметности. Избегавши нарацију својствену уметно-
сти доба Палеолога водећи живописац краља Ми-
лутина осмислио је изузетно складан однос проло-
га, централног догађаја и епилога. Он је приказао 
мноштво фигура у ликовно јасно организованим 
целинама, док је кроз садржај тематског језгра – уз-
ношења Богородичне душе на небо – композицији 
дао вертикалност.
ЛИТЕРАТУРА: Бабић, 1987, 162–163, 166; сл. 111, 112; Тодић, 

1998, 114, 121, 326–328; Тодић, 2013; Марковић, 2016, 173–183.

Марка Томић

50. Ктиторска композиција: 
Христос, свети Јоаким,  
света Ана, краљ Милутин  
и краљица Симонида

Студеница, Краљева црква, око 1314, копија фреске
копирао Светислав Мандић, 1964.
казеинска темпера на платну, 138 × 350 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

У најнижој зони јужног зида наоса Краљеве цркве 
насликани су краљ Милутин као ктитор и његова 
супруга, краљица Симонида. Између Христа ([с] | хс) 
са отвореном књигом (Јн. 8, 12; азь ѥсьмь свѣть миироу) 
и ктитора у предаји дара молитвено посредују па-
трони храма – Богородичини родитељи, свети Јоа-
ким (ст҃ы | иѡаким) и света Ана (ст҃а | анна) с малом 
Маријом (м<а>ти | б<о>жиꙗ). Из приказа Милутиновог 
ктиторског чина изостало је молитвено обраћање 
светим заступницима и Христу. Та слика самоуве-
реног краља одговара достојанству које је стекао по-
ставши зет византијског цара 1299. године. 
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Краљ Милутин представљен је у Краљевој цркви 
у фронталном положају, с нимбом око главе и мо-
делом своје задужбине у рукама. Дуг натпис покрај 
његовог лика истиче српског владара као самодр-
шца: стефань оурошь | по м<и>л<о>сти б<о>жиѥи | краль и 
самодрьж|<ь>ць всѣхь србь|скихь земль и |поморьскихь. Иста 
порука доследно је пренета и језиком иконографије, 
кроз приказ свих инсигнија које су носили визан-
тијски и српски владари у позновизантијско доба. 
Српски краљ на глави носи круну искићену бисе-
рима и драгим камењем, с које се низ слепоочнице 

спуштају бисерне перпендулије. Одевен је у црни 
сакос, преко кога носи лорос с манијакисом, који су 
заједно с перибрахионима, нашивцима на лактови-
ма и наруквицама украшени драгуљима и бисерима. 
Студенички портрет краља Милутина зрачи реали-
змом који одаје и његове карактерне црте, најупе-
чатљивије исказане ситним очима, тешким капцима 
и обореним обрвама. Издужено лице српског краља 
у поодмаклим годинама, исликано светлим окером 
и благим руменилом, уоквирује дуга проседа коса 
која се у витицама спушта низ рамена као и брко-
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ви и дуга брада, такође прошарани седим власима. 
У ликовном третману краљице Симониде није се 
тежило веродостојној већ идеализованој предста-
ви владарке. И поред знатних оштећења, видљива 
је геометријска правилност њеног лица изразито 
светле пути и симетрија црта лица. Отмености ње-
ног лика, обележеног нимбом, доприносе и велике 
наушнице округлог облика с бисерима. На глави 
носи високу отворену круну зупчасто завршену и 
украшену бисером и драгим камењем, а косу младе 
краљице прекрива пурпурна тканина која јој пада 

преко рамена. Одевена је у гранацу, црвену хаљи-
ну широких, дугих рукава преко које носи манијак 
и лорос који су богато украшени бисером и драгим 
камењем и обрубљени златним тракама. Порекло 
кћери византијског цара Андроника II Палеолога 
истакнуто је у натпису који прати њен лик симонида 
| по м<и>л<о>сти б<о>жиѥ|и кралица ко|мнини  пале|ѡлогинꙗ.

Описана ктиторска композиција чини део веће 
програмске целине најниже зоне студеничког па-
раклиса, која још обухвата, на северној страни, 
представу краљевих праотаца, светог Симеона и 
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светог Саве, који молитвено приступају Богороди-
ци. Кроз структуру и међусобни наспрамни однос 
та два низа истакнут је паралелизам између пред-
ставника српске светородне династије и библијске 
лозе праведника. Осим у тематском програму иде-
ја прародитељства лежи у реткој посвети храма у 
којој се упоредо помињу Христови и Милутинови 
преци. 

Фреске у Краљевој цркви поуздано су приписане 
угледном солунском сликару Михаилу Астрапи који 
је заједно са својом дружином осликао задужбину 
краља Милутина око 1314. године.
ЛИТЕРАТУРА: Ćurčić, 1973, 191–195; Бабић, 1987, 182, 186, 

сл. 129–131, 135, 136, XXXIII; Тодић, 1998; Војводић, 2016, 
253–255; Марковић, 2016, 173–183.

Марка Томић

51. Богородица,  
Симеон Немања,  
свети Сава  
и свети Ђорђе

Студеница, Краљева црква,  
око 1314, копија фреске
копирао Светислав Мандић
казеинска темпера на платну, 138 × 270 cm
Галерија фресака Народног музеја у Београду

У најнижој зони северног зида наоса Краљеве цркве 
насликани су свети Ђорђе и одабрани ликови пре-
дака краља Милутина – свети Симеон и свети Сава 

– како молитвено приступају Богородици (м<а>ти  
|б<о>жиꙗ) са малим Христом у наручју. Овај низ 
чини програмску целину с ктиторском композици-
јом која се налази на северном зиду. 

Портрет Симеона Немање (ст҃ы  |симе|ѡнь| не|ман|ꙗ) 
у монашкој ризи одише оплемењеним реализмом. 
С њега је значајно потиснута наглашена идеали-
зација монашког лика, особена за иконографију 
родоначелника Немањића већ од XIII века. Танак, 
повијен нос, крупне очи и дуга, седа обло засечена 
брада чине основне црте препознатљивог лика. И 
први српски архиепископ представљен је уверљи-
во и веродостојно. Он је Краљевој цркви потпуно 
сед, с дужом косом зачешљаном иза ушију и бра-

дом раздвојеном у два прамена, нешто дужом у 
односу на старије представе. На темену је тонзура. 
Високо чело, дуг нос, крупне очи и упали образи 
на издуженом лицу светлог инкарната, постојана 
су иконографска својства лика Саве Немањића 
још од најранијих сaчуваних представа. Његово 
архијерејско достојанство подробно је наведено у 
легенди (ст҃ы |сава| прѣѡс|<ве>|<е>ныи архиие|п<иско>пь 
все |србьс|ке землѥ |и поморске) и назначено књигом у 
руци, као и одеждом која се састоји од стихара с 
наруквицама украшеним бисером, полиставриона 
и омофора.

Везивање култова и заједничко прослављање 
двојице светих предака настало на подстицај хи-
ландарске средине добило је нарочити значај у по-
литичком програму краља Милутина. Молитвено 
заступништво и заједничко представљање светог 
Саве и светог Симеона значило је за српског кра-
ља заштиту светих предака и наглашавање свето-
родности династије Немањића. Описана целина 
представља једно од решења српске династичке 
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иконографије у којој заступништво пред Богом 
обезбеђује Симеон Немања – посвећени родона-
челник породице, коме се веома често придружу-
је Сава. Нарочито је у том смислу речит положај 
њихових портрета. Они се налазе наспрам фигура 
Христових прародитеља – светих Јоакима и Ане, 
насликаних на јужном зиду студеничког пара-
клиса. Таквим просторним односом истакнута је 
у оквиру програмског решења најниже зоне наоса 
Краљеве цркве идеја прародитељства и указано на 

паралелизам између две свете генеалогије. У скло-
пу идејне замисли о идеалном владару и светачком 
покровитељству његове власти треба разумети и 
представу светог Ђорђа (ст҃ы | ге|ѡр|гиѥ) – једног од 
најугледнијих светих ратника, коме је краљ Милу-
тин дуговао своје војне победе. Сачувана је само 
овална контура великомучениковог лица и све-
тлозелене сенке, као и кратка коврџава коса у ко-
јој је бисерни мученички венац. Као што ратничка 
иконографија налаже, свети Ђорђе је приказан као 
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оклопник с дугим копљем, мачем и округлим шти-
том, а огрнут је пурпурним огртачем.

Фреске у Краљевој цркви поуздано су приписане 
угледном солунском сликару Михаилу Астрапи који 
је са својом дружином осликао задужбину краља 
Милутина око 1314. године.

ЛИТЕРАТУРА: Бабић, 1987, 186–191, сл. 132–134, XXX, XXXI; 
Тодић, 1998; Марјановић – Душанић, 2004, 235–248; 
Војводић, 2016, 253–255; Марковић, 2016, 173–183.

Марка Томић

52. Цветни триод (пентикостар)

Студеница, крај XIII/поч. XIV века, дигитални приказ
пергамент, 6 листова, 24,5 × 19,5 cm 
Народна библиотека „Иван Вазов“ у Пловдиву, бр. 275

Фрагмент невеликог обима, некад је припадао хи-
мнографском зборнику који је, без сумње, препи-
сан у скрипторијуму манастира Студенице и био 
намењен богослужењу у тој Немањиној задужбини, 
будући да се у сачуваном тексту молитвеног обра-
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ћања помињу ктитори „места овога“ преподобни 
Симеон и Анастасија (Стефан Немања и супруга 
му Ана), Симон монах (Стефан Првовенчани), Јев-
докија монахиња, „очеви наши, и браћа наша и сви 
по телу сродници наши који леже овде“. Настанак 
рукописа раније је стављан у време краља Уроша 
и чак је било мишљења да је аутор једног његовог 
дела био студенички монах Јован, бивши краљ Ра-
дослав. Сада се, међутим, фрагменти из Пловди-
ва приписују периоду владавине краља Милутина, 
вероватно крају XIII или почетку XIV века (у мо-
литви се помиње „благочестиви краљ наш, Стефан 
Урош“). Текст је исписан негованим српскословен-
ским језиком, складним књишким уставним пи-
смом, уз доследну примену рашког правописа у 
ортографији.

Сачувани фрагмент био је саставни део обимног 
кодекса, чији су састави били намењени важном пе-
риоду годишњег богослужбеног циклуса, одређеном 
према празновању Васкрса. Службе и молитве тога 
циклуса читале су се и појале у дане од Лазареве 
суботе до Недеље свих светих. Завршну текстуалну 
целину у таквим зборницима чинили су химнограф-
ски састави за празновање Силаска светога духа на 

апостоле (Педесетница), чији су делови исписани 
управо на страницама овога одломка. 

Свих шест листова фрагмента представљају де-
лове исте кодиколошке целине – реч је, заправо, о 
три дволиста који су некада припадали заједничкој 
свешчици (тетради) и били други, трећи и четврти 
по реду. Недостаје им само први дволист, на чијим 
је странама, по правилу, стајала бројна ознака, која 
је обележавала редни број свешчице у књижном 
блоку. Садашња фолијација, изведена словима ста-
рословенске азбуке на средини доње белине recto 
стране свих листова, исписана је пре него што су 
они издвојени из кодекса. Уз сваки поменути број, 
као њихово разрешење, данас стоје и арапске цифре 
(147–152), унете свакако у новије доба. Блок текста 
организован је у два ступца с по 24 реда на стра-
ници. На неким страницама горњи ред текста доста 
је оштећен, највероватније обрезивањем, приликом 
неког каснијег преповезивања књиге.

Судећи према палеографским особинама као и 
правописним одликама текста, фрагмент је припа-
дао кодексу чије се време настанка може везати за 
епоху владавине краља Милутина, тачније за крај  
XIII или почетак XIV века. Облици појединих слова 
типични су за поменути период – ѣ има високо ста-
бло и пречку на горњој линији, пречкица слова н ис-
писује се у његовој горњој половини, ѡ је са ниском 
спојницом и полукружним луковима, ж са потпуно 
редукованим врхом, з вертикално спуштеног репа. 
Скроман је репертоар редно-надредних знакова, 
карактеристичан за поменути период развоја срп-
ске ћирилске писмености – кратка титла некад је с 
наглашеним једним крајем, изнад јотованих вокала 
као и неких завршних или почетних вокала често 
стоји тачка. Када означава крај колона, тачка је ис-
писана на средини, изнад доње линије реда.

Крупни геометријски иницијали висине четири 
реда текста, изведени киноваром, са карактеристич-
ним украсима облика правилног троугла на крајеви-
ма стабла слова, некад са проширењима на средини 
стабла у облику тачке, карактеристичан су орнамен-
тални украс кодекса Милутинове епохе. 

На листовима фрагмента сачуван је део службе 
за празник Силаска светога Духа на апостоле – реч 
је о три молитве светог Василија Великог за вечер-
ње богослужење у понедељак које се на овај празник 
врши у наставку недељне литургије. Текст треће мо-
литве проширен је речима непознатог српског хи-
мнографа у форми непосредног обраћа верних који 
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се моле за лично спасење и, посебно, за српског 
краља: ...и сп(а)си г(оспод)и рабы твое и бл(а)гочьстиваго 
крал нашего Стефана Оуроша ѥго же ѡправьдиль ѥси  
ц(а)р(ь)ствовати на земли.  Оваква пракса, помен краља 
у богослужбеном тексту који припада корпусу пре-
водне литературе у нашој писмености, забележена 
је и у богородичним тропарима једног Октоиха из 
Милутиновог периода.  
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 186–187 (Н. Синдик); Давидо-

вић, 2016, 54.

Миланка Убипарип

53. Књига архиепископа Јакова

Студеница, 1286, дигитални приказ
пергамент, 179 + I л, 25 × 17,5–18 cm 
Руска национална библиотека  
у Санкт Петербургу, Гиљф. 32

Зборник беседа с текстовима двају требничких чи-
нова архиепископ српски Јаков наменио је манасти-
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ру Студеници, заједно с другим књигама и бројним 
црквеним сасудима, у години свог рукоположења. 
Кодекс је, како у запису наводи писар Драгоман, ис-
писан 1286. године, у дане „благоверног и благоча-
стивог самодржавног краља свих српских земаља и 
поморских, и владара грчких страна, Стефана Уро-
ша, сина светог краља Уроша и праунука светог го-
сподина Симеона, у 5. лето његове с Богом држане 
власти“. Кодекс је пронашао Александар Фјодоро-
вич Гиљфердинг 1857. године у манастиру Дечани-
ма и однео га у Русију, о чему сведочи белешка на 
полеђини предње корице.

Књижни блок састављен је од две кодиколошке и 
садржинске целине – главни део кодекса  (1а–162б) 
садржи беседе светога Јована Златоустог и слова 
других отаца на теме из недељних јеванђељских чи-
тања као и из читања за изабране празнике, док су 
на листовима друге целине исписани чинови осве-
ћења и обнављања храма (163а–179б). Текст је у пр-
вој целини исписан уставним писмом у два ступца, 

док је у другој једностубачан блок текста облико-
ван нешто ситнијим уставним словима. Почетни и 
последњи пергаментни листови прве целине нису 
сачувани цели јер су им поједини делови исечени. 
Свешчице првог дела су нумерисане и има их укуп-
но 21 – оштећене су само 1. и 3. док остале имају по 
8 листова. Свешчице друге целине нису нумерисане. 
Осим пергаментних, њој су придодата и два листа 
од хартије с воденим знаком из око 1454. године 
(листови 164 и 165), уметнути у време преповеза 
књижног блока, оба с текстовима паримија, које су 
се раније, у време настанка рукописа читале из за-
себне књиге, паримејника, зборника богослужбених 
читања из Старог и Новог завета. 

Осим Драгомановог, који је исписао цео први део 
књиге и неколико листова друге кодиколошке цели-
не (1а–172б), досадашња палеографско-ортографска 
испитивања потврдила су још један дуктус, до сада 
непознатог писара, који је исписао последњих седам 
листова у књизи (173а–179б). Оба писара имају за-
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једничку ортографију – реч је о прожимању старијег 
и уређеног рашког правописа чије се одлике препо-
знају на свим страницама кодекса. Према запажању 
Биљане Стипчевић, кроз цео текст, а нарочито кроз 
његов главни, обимнији део, може се пратити ретка 
језичка појава опште несређености у дистрибуцији 
прејотованих вокала после консонаната. Друга по-
јава тиче се специфичног начина писања заменице 
ньшь којим се потврђује да се полуглас (ь) у изгово-
ру писара приближио гласу „а“.

Илуминација рукописа, једна заставица и број-
ни иницијали различитих стилских решења, потвр-
да је, не само узорног рада искусног илуминатора 
(вероватно писара), него и сведочанство о пошто-
вању богате традиције складног компоновања више 
разноликих ликовних елемената кодекса, што је 
била пракса сваке развијене и добро опремљене ра-
дионице, каква је у време настанка ове књиге била 
и студеничка. Изнад левог ступца текста на првој 
страни у књизи киноваром је изведена геометријска 
степенаста заставица. На почецима главних цели-
на, беседа и слова, стоје крупни преплетни најче-
шће необојени иницијали док ситнији геометријски 
иницијали, висине до два реда означавају мање са-
држинске целине у оквиру главне. Само у неколико 
примера осим киновара, илуминатор је за преплете 
користио и плаву боју. 

Главни део садржине рукописа, беседе и слова 
на јеванђељска читања, преведена су на словенски 
језик залагањем ученог Константина Презвитера, 
а онда умножавана с незнатним изменама језиком 
више редакција старословенског језика. Овај препис 
својим језичким одликама, које га чине, како сматра 
Ватрослав Јагић „доста србизованим“ сведочи о ду-
гој традицији преписивања Константиновог прево-
да у српској средини. Због својих језичко-текстоло-
шких особености, текст овога кодекса значајан је, не 
само за праћење развоја наше националне писмено-
сти, него и словенске уопште, јер сведочи о рецеп-
цији овог дела у појединим словенским срединама. 
ЛИТЕРАТУРА: Сводный каталог 1984, № 187; Јовановић-

-Стипчевић, 1987, 85–116; Благо, 1988, 187–188 (Н. Син-
дик); Давидовић, 2016, 55.

Миланка Убипарип

54. Минеј  
архимандрита Никодима

Студеница, 1355–1365, дигитални приказ
папир, II + 187 + 1 л, 28,5 × 21,5 cm;  
пергамент I (докорични лист) + 4 (184–187 л)
Библиотека манастира Хиландара, бр. 144
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Зборник химнографских, појачких састава наме-
њених штовању светих и празника за сваки дан 
месеца децембра, у поретку који прати редослед 
сачињен према календарском богослужбеном ци-
клусу. Службе у овом минејском зборнику има-
ју неуједначену структуру – најразвијенија је 
она посвећена празнику Рођења Христoвог, док 
остале углавном садрже мање химнографске са-
ставе за велико вечерње и јутрење празника. 
Кодекс је писан за манастир Студеницу крајем 
шесте или почетком седме деценије XIV века, 
када је њен архимандрит и игуман био Нико-
дим. Према запису писара (187а), тада је за ма-
настир „пресвете Богородице Студеничке и ве-
лике лавре светога Симеона“ преписано више 
минејских зборника, вероватно за целу кален-
дарску годину: Сїи м(ѣ)с(е)ци написани быше домоу 
прѣс(ве)тыѥ Б(огород)це стоуденичькыѥ великыѥ лавры 
с(ве)т(а)го Симеѡна потроуждениѥмь и всесрьд(ь)чьнымь 
поспѣшенѥмь великаго архимандрита игоумена Никодима.

Књигу је у целини исписала једна рука српско-
словенским језиком, уставним писмом „минејског“ 
типа са словним облицима карактеристичним за 
трећу четвртину XIV века. Блок текста организован 
је у два правилна ступца, са ситним иницијалима 
геометријског украса на почецима сваке стихире 
или тропара. Изнад левог ступца на л. 1а стоји сте-
пенаста заставица са оквиром у окер боји, компо-
нована од необојених преплета уланчаних у хори-
зонталне и вертикалне низове, чија је унутрашњост 
испуњена зеленом бојом.

Занимљива је структура књижног блока – све 
свешчице су израђене од дебље хартије са широ-
ким вержерима и обележене су бројним ознакама у 
доњем спољном углу на почетку и крају. Последња 
четири листа, међутим, исписана су на пергаменту. 
Употреба оба материјала у настанку кодекса потвр-
ђује да је у време исписивања књиге папир већ био 
главна подлога за писање, али је и пергамент још 
увек био у употреби. Појава истовремене примене 
двају материјала за писање у једном књижном бло-
ку присутна је у више српских рукописа, који су у 
приближно исто време исписивани у различитим 
радионицама. 
ЛИТЕРАТУРА: Богдановић, 1978, опис број 144; Благо, 

1988, 188–189 (Н. Синдик).

Миланка Убипарип

55. Студенички зборник

Студеницa, око 1428–1430, дигитални приказ
папир, 273 л., 21 × 14 cm;  
пергамент, 1 л., 20 × 13 cm 
Архив ХАЗУ, Загреб, IV d 114

Студенички зборник је конволут сачињен од два 
рукописа приближно из истога времена, писана 
истим рукама. У књизи је српскословенски језик, 
с мешаним рашко-ресавским правописом и дина-
мичним полууставним писмом, својственим првој 
половини XV века. И поред сада једнаких листова, 
текстуални блокови им се у броју редова и оквир-
ној величини донекле разликују. Први део написан 
је око 1428, док је други писан око 1430. године (Д. 
Богдановић). Прва и више него двоструко већа це-
лина јесте Отачник (л. 1–199) са саставима Скитског 
патерика у слободном избору и унутрашњем споју, 
међу којима има и апокрифа. Посебно су занимљи-
ви Житије Марије Египћанке (л. 99v–121r), изводи 
из Палеје (л. 156v–166v), Приче и разуми Соломона 
Премудрог (л. 196r–199v) итд. Друга целина је За-
конски зборник (л. 200–273), сачињена од Скраће-
не синтагме Матије Властара (200r–267r) и Законика 
цара Душана (267v–273v). Последњи и нешто мањи 
пергаментски лист укључен је у целину приликом 
формирања конволута као подставни, и на њему су 
записи преко брисаног текста (л. 274). В. Мошин је 
за „Студенички палимпсест“ утврдио да је одломак 
из неког српског служабника (друга половина XIII 
века) и реконструисао је његов текст. Цела се књи-
га у забелешкама познијег времена преко старије 
подлоге назива „Отачником“, односно „Отачником 
дома Пречистог успења [Богородице] Студеничке“. 
Препис Скраћене синтагме из овога зборника чини 
посебну редакцију, с грађом сложеном у 57 глава. У 
овоме препису Душанова законика постоји само 60 
чланова, што је последица лоше очуваности његова 
предлошка, блиског протографу. 

На крају рукописа забележено је брзописом XV 
века да га је поп Макарије поклонио манастиру Сту-
деници, с претњом за оне који би отуђили овај дар 
(273r):  Сїѥ светоѥ и дꙋшепольꙁноѥ писанице (!)  приǀложи 
великои црьквѣ стꙋденицѣ  попь ǀ макарїѥ  богь да га простї 
 а тко ю ке ѡтьниǀмитї  ѡть великїѥ црькве стꙋденице ǀ да 
есть проклеть и въ си вѣкь и вь бꙋдꙋи аминь (+ Овај 
свети и души користан спис приложи Великој цр-
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кви Студеници поп Макарије, Бог нека га ослободи 
[од греха]! А ко га буде хтео узети од Велике цркве 
Студенице, нека буде проклет у овоме времену и у 
будућем, амин!). Запис је основ за Мошинову прет-
поставку да је поп Макарије уједно и један од дво-
јице преписивача књиге (други преписивач би био 
Макаријев „послужник“). Текст се може и другачије 
разумети, да Макарије више није жив; у том случају 
запис је могао оставити његов помоћник, испуњава-
јући завет свога учитеља. 

Монах, каснији митрополит, Сава (Косановић), 
прегледао је књигу код првих власника у Сарајеву и 
начинио опис и препис Душанова законика. Исписе 
је поклонио С. Новаковићу који их је искористио за 
своје друго издање Законика (1898). Директор Земаљ-
ске банке у Сарајеву, А. Пољанић, откупио је књигу, 
па се, док је књига била у његову поседу, са Закони-
ком поближе упознао и А. Соловјев (1933); Пољанић 
је, затим, књигу поклонио Архиву ЈАЗУ (1937). 

У првом делу књиге већи је број флорално деко-
рисаних иницијала, од којих је неколицина раско-

шних. Мрко мастило и киновар су изгубили своја 
својства; стога су касније подебљавана поједина 
слова, нарочито у Законику. Само је једна, скром-
на заставица, изнад садржаја Синтагме (200r). Због 
оштећења књига је репарирана у XVIII веку; из 
тога времена је и њен једноставни повез. Описују-
ћи рукописе из збирке Архива ЈАЗУ, В. Мошин је 
васпоставио првобитни редослед међу испремета-
ним листовима (1948), али, не у целости успешно. 
Приликом рестаурације у лабораторији ЈАЗУ (1970), 
која је подразумевала и прелепљивање листова ја-
панском хартијом, испоштовани су Мошинови за-
кључци, па су убачени поједини празни листови на 
погрешна места. Сам је Мошин потом унео корек-
тивну фолијацију, али су извесне грешке, по ми-
шљењу Д. Богдановића, остале.
ЛИТЕРАТУРА: Mošin, 1949, 7–93, 95–103; Радојчић, 1951б, 103–

108; Mošin, 1955, 68–71, № 32; Соловјев, 1980, 61–69, 145–147; 
Никчевић, 1981, 5–10, 26; Богдановић, 1981, 39–72; Душанов 
законик, 2010, 28–30.

Виктор Савић
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56. Покров са именом  
султана Бајазита

Анадолија, крај XIV века
брокат, златне нити, 218 × 142 cm
Ризница манастира Студенице

Брокат израђен од мрких, жутих, плавих, црвених 
и зелених свилених нити, протканих златном жи-
цом, украшен је шарама уписаним у пруге и опер-
важен је бордурама с наизменично постављеним 
мотивима. Орнаменти су изведени платненим пре-
плитањем основе и потке. Целом дужином теку па-
ралелне пруге, различите ширине, са стилизованим 
украсима и кратким натписима на арапском језику. 
Мотиви украса су разнородни, те се срећу, на при-
мер, октогон, звезда, свастика, облак из којег излеће 
муња, четворолисна палмета, цвет каранфила у два 
облика и у различитом распореду. У утканим стили-

зованим словима понављају се два натписа: „Султан 
Бајазит-хан благословене му победе биле“ и „Султан 
праведни и свети“. Они сведоче да је тканина посеб-
но изаткана за султана Бајазита. Оперважена је тра-
кама – по ширини украшеним ромбовима за које су 
пришивене кићанке, а по дужини с мотивима налик 
лотосовом цвету. Судећи по изгледу, потиче из ра-
ноотоманског периода, у којем се запажају утицаји 
персијских мотива, који су од монголске доминације 
Ираном били под кинеским упливима, као и маме-
лучких тканина, особито египатског порекла. Наста-
ла је у доба владавине султана Бајазита I (1389–1402), 
који се 1390. оженио Оливером, ћерком тада почив-
шег кнеза Лазара. Претпоставља се да је израђена у 
Анадолији крајем XIV века. Није познато када, како 
и с каквом је наменом стигла у Србију нити да ли 
је била дар султана Бајазита или ју је у Србију до-
нео неко од чланова породице Лазаревић, у првом 
реду Оливера, која се, после супругове смрти и на-
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кон монголског заточеништва, вратила у Србију, где 
је дуго поживела, те се последњи пут помиње 1443. 
године. Тканина се, као покров светог Првовенчаног 
краља Стефана сопоћанског, помиње у запису испи-
саном на платну којим је, пошто је била веома оште-
ћена, постављена приликом обнове завршене 22. јула 
1704. залагањем јеромонаха Мисаила, еклисијарха 
Црне реке. Претпоставља се да се тај покров раније 
налазио у Сопоћанима, одакле је, заједно с кивотом с 
моштима светог краља Стефана Првовенчаног, пре-
нет у Студеницу. Конзервиран је 1955. године
ЛИТЕРАТУРА: Василић, 1956, 45–59; Историја примењене 

уметности, 1977, 297–29 (Д. Стојановић); Шакота, 1988, 
41–42, 43, 45, 185–186, 193–194; Шакота, 2015, 14, 20, 23, 24, 
204–205, 213–214.

Татјана Стародубцев

57. Плаштаница  
митрополита Антонија

Цариград (?), прва четвртина XV века, (око 1410?)
Златовез на свили. Тамноцрвена свила (атлас),  
златне и сребрне нити, разнобојан свилени конац.  
Нашивци од црвеног плиша,  
протканог концем златне боје.
126 х 76 cm
Ризница манастира Студенице

У најновијој литератури посвећеној византијским 
плаштаницама студенички пример се сврстава у тзв. 
аер-плаштанице, тј. у литургијске тканине великог 
формата за које се не може поуздано утврдити да 
ли су вршиле функцију аера или плаштанице или 
су, пак, истовремено имале и једну и другу намену.

Главни део Студеничке плаштанице рађен је на 
тамноцрвеној свиленој подлози, која је, међутим, то-
ком векова скоро сасвим ишчезла и сада се приме-
ћује само уз контуре фигура и око појединих делова 
натписа. На осталим местима без веза види се бело 
ланено платно на које је плаштаница причвршћена 
после рестаураторских и конзерваторских радова.

Готово цело поље намењено фигуралном украсу 
заузима представа мртвог Христа који лежи на ле-
ђима, опружених руку, с перизомом преко бедара. 
Око њега клече четири анђела-ђакона, двојица код 
Христове главе, а двојица код ногу. Сви држе по јед-
ну рипиду на којој је представљен шестокрили сера-

фим са златним крилима.  Пети анђео лебди изнад 
Христовог тела раширених крила, гестикулирајући 
обема рукама у знаку чуђења. Између фигура два 
доња анђела извезен је у три реда златним нитима 
натпис који парафразира Јеванђеље од Луке (23, 42–
43) и једну од молитви пред свето причешће, прои-
стеклу из пера Јована Златоустог (+ ΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ 
ΟΜΟΛΟΓΩ ΣΟΙ ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ Κ(ΥΡΙ)Ε ΕΝ 
ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ. ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΣΟΙ ΣΗΜΕΡΟΝ 
ΜΕΤ᾿ ΕΜΟΥ ΕΣΗ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ – Kо разбој-
ник исповедам ти ‘Помени ме Господе у Царству 
своме’. ‘Заиста ти кажем, данас ћеш са мном бити 
у рају’). Истим Лукиним стиховима надахнут је и 
посветни натпис ктитора (+ ΜΝΗΣΘΗΤΙ Κ(ΥΡΙ)
Ε ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ + ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Помени Господе душу раба свога Анто-
нија Хераклејског). Он се састоји из два дела, распо-
ређена на истој страни плаштанице као и главни 
натпис, али иза леђа двојице  анђела.

Композиција је уоквирена широком украсном 
бордуром на којој је развијен мотив повезаних кру-
гова. У њима се наизменично ређају разлистали кр-
стови златне боје и стилизовани кукасти крстови са 
сребрним листићима у угловима. Између кругова су 
разлистале лозице. Уз спољашње рубове бордуре на-
шивене су, вероватно у XVI веку, четири траке од цр-
веног плиша проткане златним флоралним мотивима. 

Идентитет поручиоца плаштанице и време ње-
ног настанка још увек није могуће сасвим поуздано 
утврдити. Расположиви просопографски извори и 
квалитет израде плаштанице упућују на закључак да 
је поручилац био митрополит Антоније, архијереј Хе-
раклеје Тракијске, града на јужној обали Мраморног 
мора, удаљеног стотињак километара од Цариграда. 
Као престоница Диоклецијанове провинције Европе, 
Хераклеја је рано постала седиште митрополита који 
је под својом јурисдикцијом имао све епископе по-
менуте провинције укључујући и епископа града Ви-
зантиона, на чијем месту је основан Константинопољ. 
Стога је у потоњим временима имао почасно право 
рукоположења цариградских архијереја. Веома висок 
ранг митрополити Хераклеје задржали су и у доба 
Палеолога када су носили титулу „царског проедра“ 
и „егзарха читаве Тракије и Македоније“. Митропо-
лит Антоније, који је на архијерејски престо у Хера-
клеји ступио 1409. године, можда као бивши игуман 
престоничког манастира Космидиона, био је веома 
утицајан и образован богослов и као такав укључен је 
у делегацију васељенске цркве на  Ферарско-Фирен-
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тинском Сабору одржаном 1438. и 1439. године. Тамо 
је заузимао бескомпромисну антилатинску позици-
ју, али је ипак био принуђен да 6. јула 1439. потпише 
одлуке Сабора о уједињењу Римске и Цариградске цр-
кве. Тих одлука се, међутим, одрекао одмах након по-
вратка у Византију па је средином маја 1440. под при-
тиском цара и присталица уније морао да побегне из 
престонице. Зауставио се тек у Цурулону, уврђеном 
граду у Тракији, идући вероватно заобилазним путем 
ка Хераклеји. После тога му се у изворима губи траг. 
Није искључена могућност да је касније, попут мно-
гих Византинаца тог времена, пребегао у Србију и да 
је захваљујући томе скупоцена плаштаница с његовим 
именом у непознатом периоду доспела у Студеницу. 
У том контексту занимљив је податак да је прогнани 
митрополит био у пријатељским односима с бившом 
византијском царицом Јеленом Драгаш, кћерком срп-
ског великаша Константина Драгаша Дејановића. 

Плаштаница је, судећи по стилским одликама, 
проистеклим из класицистичких идеала ренесансе 
Палеолога (складна композиција, вешт цртеж, уз 
нешто издуженије пропорције фигура, идеализова-
не физиономије, префињен колорит), настала у Ца-
риграду, где је митрополит Антоније често боравио. 

Чини се да је израђена негде на почетку његовог 
понтификата с обзиром на то да најближе аналоги-
је показује са чувеном плаштаницом из молдавског 
манастира Путне, насталом вероватно у Солуну при 
крају XIV века, по наруџбини српских монахиња Ев-
праксије и Јефимије. Због поменуте сличности у ли-
тератури се, почев од Габријела Мијеа, и студенич-
ка плаштаница често доводила у везу с монахињом 
Јефимијом. Закључак да је Студеничка плаштаница 
морала настати после смрти митрополита Антонија 
због формулације Помени Господе душу раба свога 
Антонија Хераклејског није прихватљив. За изоста-
вљање титуле поручиоца плаштанице у посветном 
натпису постоји више аналогија (нпр. Плаштаница 
краља Милутина из Музеја Српске православне цр-
кве у Београду).

Плаштаница је конзервирана 1957. и 2019. годи-
не. Више пута је излагана.

ЛИТЕРАТУРА: Мирковић, 1940, 22–23; Laurent, 1971, passim; 
Јовановић-Марковић, 1986, 64–71, сл. 12–22; Шакота, 1988, 
185, 193, Т. XVI–XVII; PLP, 2001, nr. 1097; Schilb, 2009, 327–
330, Fig. 37; Суботић 2018, 51–62; Николић, 2018, 157–158.

Миодраг Марковић
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58. Позлаћена лунуласта 
наушница
српска радионица, почетак XV (?) века
сребро са остацима позлате,  
искуцавање, ливење, гравирање,  
цизелирање, инкрустација
1, 2 cm × 3, 5 cm × 2, 2 cm
Ризница манастира Студенице

Међу драгоцене експонате из Студеничке ризнице 
спада и позлаћена наушница која је вероватно на-
стала почетком XV века. У ризницу је доспела за-
хваљујући археолошким истраживањима цркве 
Светог Николе 1969. године и представља аутенти-
чан комад средњовековног накита. Наушница је из-
рађена од сребра, а видљиви су и остаци позлате на 
површинама. У изради је коришћена комбинација 
различитих техника – искуцавање, ливење, грави-
рање, цизелирање, инкрустација.

За полукружну карику закачена је масивна лу-
нула трбушастог облика, по читавој површини па-
жљиво изгравирана стилизованим мотивима. У 
кружним пољима представљени су крстови украше-
ни каменом или бисером у средини који су изгубље-
ни, а између кракова крста изгравирани су стилизо-
вани флорални мотиви. Простори између кружних 
поља испуњени су вегетабилним мотивима. На тим 
површинама се такође налазило украсно камење 
или бисери који су нестали. 

Наушница је пронађена у гробу северно од цркве 
Светог Николе. 
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015.

Данијела Пешко

59. Пар лунуластих наушница
српска радионица, почетак XV века (?)
сребро, искуцавање, ливење
1, 2 cm × 2, 6 × 1, 2 cm
Ризница манастира Студенице

У студеничкој ризници се налази пар наушница 
које датирају из XV века. Имају изражено тело и 
карактеристичан полумесечаст облик. Израђене су 
од сребра, у старим техникама искуцавања и ливе-
ња. За разлику од осталих наушница из студеничке 
ризнице, ове не поседују никакав украс. Истичу се 
масивношћу лунула које су закачене за карике по-
лукружног облика. Лунуле имају глатке површине и 
одликује их једноставан изглед. 

Наушнице су откривене приликом археолошких 
истраживања цркве Никољаче 1969. године, у гробу 
испод припрате. Исте године су очишћене и извр-
шена је њихова конзервација у конзерваторској ра-
дионици Музеја примењене уметности у Београду.

Сматра се да су ове наушнице, као и два засебна 
комада из студеничке колекције накита, припадале 
властелинкама које су сахрањене поред цркве Све-
тог Николе, највероватније почетком XV века.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015.

Данијела Пешко

60. Динар краља Драгутина
ковница Брсково, 1276–1282/1316.
сребро, 2,0 × 2,0 cm
Ризница манастира Студенице
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Аверс новца носи представу Христа који седи на 
престолу с високим наслоном, у туници и колоби-
ону, с нимбом, десном руком благосиља, а у левој 
држи јеванђеље. Представу прати легенда I C–X C 
(Исус Христос). Реверсна плочица новца носи сто-
јеће, фронтално приказане фигуре светога Стефана, 
заштитника Немањића, приказаног у далматици, с 
нимбом, који у левој руци држи јеванђење, а десном 
руком предаје краљу заставу, који је прима стојећи 
лево од светитеља, приказан без круне, у дугој ха-
љини са огртачем богато украшених рубова, држећи 
у левој руци акакију. Представа је допуњена леген-
дом STEFAN–R/E/X–S–STEFAN (Стефан краљ). 

После обнове ковања, која је у Србији уследи-
ла 1276. године, новац краља Драгутина искован је 
по узору на млетачки грош. Био је његова имита-
ција, која је по свим карактеристикама одговара-
ла млетачком новцу, с намером да му се обезбеди 
што бољи пласман на тржишту. Зато је, поред свог 
пречника, специфичне тежине, и финоће сребра, и 
иконографско решење аверсне и реверсне стране 
Драгутинових динара у почетку ковања у потпуно-
сти преузето с гроша, а на изради калупа радили су 
мајстори доведени из Венеције. Од млетачке монете 
српски динари разликовали су се само по натписима 
на реверсу новца. 

Препознати као добар новац, посредством стра-
них трговаца који су пословали у Србији, српски 
динари брзо су се нашли ван граница српске тери-
торије, као конкуренција млетачким грошевима, о 
чему сведоче и налази српских динара у страним 
оставама које потичу с краја XIII и почетка XIV 
века на простору од западне Европе до обала Цр-
ног мора, што је условило реакцију Млетачке ре-

публике и предузимање низа мера против српских 
копија гроша. 

На каснијим српским ковањима, иконографи-
ја реверсне представе ће се удаљити од млетачког 
гроша, па ће уместо заставе светога Марка српски 
владари од свог заштитника примати крст, важну 
иснигнију српских краљева. Свети Стефан почиње 
да се приказује голобрад, без браде и бркова, у скла-
ду с иконографском традицијом, а потом ће владар 
бити представљен с круном, чиме је иконографија 
српских матапана била прилагођена домаћој владар-
ској иконографији и владарској идеологији. 

Динар са заставом, који су ковали краљеви Дра-
гутин и Милутин, копија млетачког гроша, имао је 
најдужи век издавања (1277–1308) у целој српској 
средњовековној нумизматици. 

Напомена: Динар је поклон Рајка Сикимића, сли-
кара конзерватора из Београда, студеничкој ризници. 
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 179; Stahl, 2000, 37, 140–141; 

Иванишевић, 2001, 72, 83, 90–91, 238, бр. 2.1.1–2.1.2; 
Odak Mihailović, 2016а, 143–151, 143.

Марина Одак 

61. Динар краља Драгутина 

1276–1282/1316.
сребро, пречник 2,1 cm, тежина 1,88 gr
Народни музеј у Београду

Нагли успон трговине у XIII веку који је европске 
новчане токове обележио  великим променама до-
вео је до појаве „новог“ европског новца. Био је то 
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стабилан номинал, грош (grossus), настао на темељи-
ма монетарне реформе спроведене у Венецији око 
1200. године.

Друштвени развој и успон  привреде, нарочи-
то рударства, на којима је почивао нагли напредак 
Србије средином XIII века, пресудно су утицали на 
обнову државног ковања, у оквиру кога је по узо-
ру на венецијански грош, у време краља Драгутина 
1276. године уведена нова новчана јединица – динар. 
Издања „динара са заставом“, коју светитељ предаје 
владару, представљала су најзначајнији новчани тип 
краља Драгутина. Настао у ковници која је радила 
у оквиру рудника Брсково, емитован је у периоду 
од преко две деценије. У изворима поменути као 
denariis de Brescoa de bandera, Драгутинови динари 
су доживели бројна издања, различите обраде, сти-
ла, тежине и финоће емисија. Заједно са сребром, 
као тражена роба, крајем XIII века су постали зна-
чајан извозни продукт, о чему сведоче његови број-
ни налази у оставама северне Италије и областима 
блиским  овој регији.

На аверсу примерка из Студенице приказан је 
Христос (IC-XC), с нимбом, који седи на престолу с 
наслоном, одевен у тунику и колобион. Десном ру-
ком благосиља, а левом држи јеванђеље.

На реверсу су представљени краљ Драгутин, 
лево, и свети Стефан првомученик, десно (STEFAN-
R/E/X-S-STEFAN), који стојећи држе заставу. Краљ 
је у плашту и хаљини, држи акакију. Свети Стефан 
је одевен у далматику, у руци држи јеванђеље.
ЛИТЕРАТУРА: Иванишевић, 73–77, 90–96, 238, Тип 2.1.1–

2.1.2.

Весна Радић

62. Динар краља Милутина 

ковница непозната, 1282–1321.
сребро, пречник 2,1 cm, тежина 2,18 gr
Народни музеј у Београду

Постепеним удаљавањем од млетачког модела, када 
је на српском динару застава замењена крстом, а го-
логлави владар крунисаним, рано немањићко сре-
бро постало је иконографски самостално. Створен 
је нов монетарни тип – „крстати грош“ краља Ми-
лутина, искован у Брскову око 1310. године. Прве 
емисије овог новца, које су биле  финоће сребра 
стерлинг стандарда 0.95, писани извори помињу као 
гроши „de cruse sterling“. „Крстати грошеви“ краља 
Милутина представљали су његово главно ковање, 
које ће емитовати све до краја своје владавине. Цир-
кулација тих монетарних издања била је углавном 
ограничена на просторе српске државе и суседних 
области. 

На аверсу примерка из Студенице представљен 
је Христос (I C-X C), с нимбом, који седи на престо-
лу с наслоном, одевен у тунику и колобион. Десном 
руком благосиља, а левом држи јеванђеље. Лево и 
десно од престола је крин. На реверсу се виде краљ 
Милутин, лево, и свети Стефан првомученик, с 
нимбом, десно (VROSI-RE-X-S-STEFAN). Оба стоје 
и заједно држе двоструки крст. Краљ је приказан 
с отвореном круном на глави. Одевен је у плашту 
и хаљину. У руци држи акакију. Свети Стефан је у 
далматици. Држи јеванђеље.
ЛИТЕРАТУРА: Иванишевић, 77–82, 96–102, 240, Тип 3.2.

Весна Радић
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63. Динар цара Душана

ковница непозната, 1345/1346–1355
сребро, величина 2,0 × 2,0 cm
Ризница манастира Студенице

Аверс динара носи попрсје Хиста Пантократора, с 
нимбом, у туници и колобиону, који је приказан 
како десном руком благосиља, а у левој држи јеван-
ђеље. Представу прати легенда J¦S–X¦S (Исус Хри-
стос). У реверсном пољу динара представљен је вла-
дар на коњу, у свечаном царском руху, с манијаком 
и лоросом. На глави носи куполну стему с које висе 
препендулије, држећи у десној руци скиптар који 
се завршава крстом, а у левој акакију. Постављен је 
у седлу коња који се у галопу креће удесно, али су 
његово тело и лице, у складу са захтевима византиј-
ске уметности, представљени потпуно фронтално 
према посматрачу. Представа владара допуњена је 
легендом S¦FY–C¦R(Стефан цар).

Коњаничка представа владара први пут се у срп-
ском новчарству појавила за време владавине цара 
Душана, као једна у низу нових представа које је по-
нео његов царски новац, искован у периоду изме-
ђу 1345/1346. и 1355. године. Ковање првих емисија 
царског новца уследило је после окончања ратних 
сукоба, успешног освајања нових територија и Ду-
шановог проглашења, а потом и крунисања за цара.  

Представа владара на коњу још од периода ан-
тике била је нека врста иконолошког обрасца за 
истицање владарског тријумфа, а у средњовековну 
владарску иконографију Запада вратила се у XI веку, 
када ће је прво понети владарски печати, а потом у 
XII веку и владарска ковања. Под утицајем Запада, 
коњаничка представа нашла се у XIII веку и на пе-
чатима српских краљева, Владислава I (1234–1243) и 
Уроша I (1243–1276). 

Уобличавајући једну од слику свог царског три-
јумфа, које ће бити истакнуте на његовом новцу на-
кон крунисања у Скопљу 1346. године, цар Душан, 
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који је понео  титулу василевса и автократора Срби-
је и Романије, окренуо се византијског царској ико-
нографији, тежећи да природу своје царске власти 
представи језиком слике која је одговарала тријум-
фалној иконографији у уметности Византије. Зато 
иконографија коњаничке представе на његовом 
новцу одговара представи владара на коњу, која је 
створена у XIII веку на новцу царева Трапезунтског 
царства, одакле је у XIV веку преузета у новчарство 
Византијског и  Бугарског царства.

По узору на цара Душана, новац с представом 
владара на коњу коваће и цар Урош,  царица Јелена, 

краљица Јелена и краљеви Вукашин и Марко Мр-
њавчевић.

Напомена: Динар је поклонио студеничкој ри-
зници Рајко Сикимић, сликар конзерватор из Бео-
града.

ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 179; Иванишевић, 2001, 122–
127, 246, бр. 6.11.1–6.11.3; Odak Mihailović, 2016а, 143–151, 
147, fig. 82; Odak Mihailović, 2016б, 184–192.

Марина Одак 

64. „Крунидбени динар“  
Стефанa Душанa 
1331–1345.
сребро, пречник 2,0 cm, тежина 1,46 gr
Народни музеј у Београду

У време када је Српско царство било најмоћни-
ја сила на Балкану, а држава с јаком централном 

влашћу достигла највишу тачку свог уређења и ор-
ганизације, српско новчарство, оличено у ковању 
Стефана Душана досегло је своје највише домете.

Усклађено с освајачким подухватима нове цареви-
не, привредним успоном и монетаризацијом државе, 
царско новчарство је резултирало огромном продук-
цијом Душановог новца. Он је свој репрезентативни 
израз добио у „крунидбеном динару“, првој царској 
емисији која је настала у поводу Душановог круни-
сања у Скопљу 16. априла 1346. године. Израђен од 
квалитетног сребра, Душанов „крунидбени динар“, 
емитован у великом обиму и високој техници рада 
мајстора-калупара, представљао је монету високог 
стандарда тадашње Европе. Како је радо приман и 
ван граница средњовековне Србије, на простору који 
је досезао до региона Црног мора и Доњег Дунава, 
царској представи на њему посвећена је нарочита па-
жња. Као израз владарске идеологије она је постала 
одраз иконографског програма који je у центар поста-
вио првог српског цара као византијског василевса. 

На примерку из Студенице, на аверсу је прика-
зан Христос с нимбом (IS h S), одевен у тунику и ко-
лобион. Седи на престолу с наслоном. Десном руком 
благосиља, а левом држи јеванђеље. На реверсу цара 
Душана [S(te)f(an)q c(a)r(q)] крунишу два анђела. 
Цар је приказан како стоји у дивитисиону, са сте-
мом, у сакосу, манијаку и дијадеми. У десној руци 
држи скиптар с крстом, а у левој акакију.

Као плод све присутнијег византијског церемо-
нијала на српском двору, као и владарске идеологије, 
Душанов „крунидбени динар“ стављен је у службу 
култа који је Божјим посредовањем, што симболич-
но потврђује аверсна представа Христа, требало да 
оправда  горду типтулу „Цара и самодршца Србије и 
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Романије“ понету без пристанка византијског цара 
и цариградског патријарха. 
ЛИТЕРАТУРА: Иванишевић, 2001, 124–126, 264, Тип 6.9.1.

Весна Радић

65. Динар кнеза Лазара 

ковница непозната, око 1370–1389.
сребро, величина 1,8 × 1,8 cm
Ризница манастира Студенице

На аверсу новца приказан је Христос који седи на 
престолу с високим наслоном, у туници и колоби-
ону, с нимбом. Десном руком благосиља, а у левој 
држи јеванђеље. Представу прати легенда J¦S–X¦S 
(Исус Христос). На реверсу динара је представа кне-
за на престолу без наслона, у пуном царском орнату 

– у сакосу, манијаку и дијадими, с царском стемом 
на глави, док у рукама држу скиптар који се заврша-
ва крстом и акакију. Представу прати легенда Kn¬zy  
La¬zry(кнез Лазар).

По распаду Српског царства готово сви обласни 
господари, у оквирима својих области, ковали су 
сопствени новац, који постаје не само важан чини-
лац у грађењу њихове економске и политичке само-
сталности, већ и средство за промовисање политич-
ких идеја и циљева у борби за власт, о чему речито 
сведочи новац кнеза Лазара. Избором представа 
које ће понети његови динари, новчарство кнеза Ла-
зара издваја се од новца осталих обласних господа-
ра који се кује у овом периоду, што показује и динар 
с представом кнеза на престолу, у царском орнату с 

инсигнијама власти у рукама. На једној емисији свог 
новца, кнез је представљен како у царском орнату 
стоји испред престола. 

На новцу обласних господара преузимана су 
иконографска решења из периода царста, па се тако 
у царском орнату с инсигнијама власти, поред кнеза 
Лазара, на динарима које кују, представљају и Ни-
кола Алтомановић те Константин Драгаш, такође 
важне личности у борби за власт. Међутим,  на пре-
столу су, у царском орнату, под куполном стемом, 
на српском новцу приказивани само цареви Душан 
и Урош, па потом кнез Лазар. 

Поред круне, престо је у средњем веку био нај-
значајнија инсигнија врховне државне власти, сим-
бол самог владара, државе и династије, а у српској 
средњовековној држави он је био најстарија и нај-
значајнија инсигнија. Слике српских краљева на 
трону срећу се јако рано на владарским печатима, 
већ за владавине краља Радослава, а на новцу ће 
прву представу владара на престолу понети динари 
краља Драгутина. 

Иконографија кнежевих динара, посебно у првој 
етапи његовог новчарства, којој припада и овај ди-
нар, у периоду док гради и учвршћује власт, пока-
зује да лик кнеза израста из лика царева Душана и 
Уроша, тенденциозно се својом иконографијом на-
довезујући на низ царских портрета који су му на 
новцу претходили, оцртавајући тако кнежев поли-
тички програм и посезање за владарским легитими-
тетом у српској држави. 

Напомена: Динар је поклон студеничкој ризници 
Рајка Сикимића, сликара конзерватора из Београда.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 180; Марјановић-Душанић, 

1994б, 24–26; Радујко, 2000–2001, 55–86; Иванишевић, 
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2001, 162, 272, бр. 24.3–24.4; Димитријевић, 2006, 165–
229; Odak Mihailović, 2016а, 143–151, 148.

Марина Одак 

66. Динар кнеза Лазара 

Ново Брдо, око 1370–1389.
сребро, пречник 1.7 cm, тежина 0,86 gr
Народни музеј у Београду

Развој новобрдског рудника, који се бележи већ од 
средине XIV века, постаје још знатнији после рас-
пада Српског царства, када је Ново Брдо, смеште-
но у баштинску област кнеза Лазара, кренуло пут 
своје увећане продукције. О њој сведоче вести о 
„новобрдском обиљу“, као и о раду новобрдске цеке. 
Њено име носе Лазареви динари, прве емисије срп-
ског средњовековног новца обележене аверсном ле-
гендом NOVOMONTЕ.

За разлику од осталих, временски блиских феу-
далних ковања, ова издања, која представљају једну 
од главних емисија кнеза Лазара, обележена су ни-
зом сигли у виду различитих симбола и представа: 
од звездица, преко вегетативних мотива до сложе-
них композиција. Бројне ознаке – птице, змије, биљ-
ке, чак и читаве жанр сцене, које су дело маштовитог 
и надахнутог закупца новобрдске цеке, наговешта-
вају да су та Лазарева издања морала бити велика 
ковања, организована по угледу на некадашње еми-
сије краљевског и царског периода.

На примерку из Студенице, на аверсу је стојећа 
фигура Христа с нимбом, одевена у тунику и коло-

бион (натпис: NOVOMON-TE M APCES). Христос 
десном руком благосиља, а у левој држи јеванђеље. 
У мандорли која окружује Христову фигуру виде се 
четири звезде. На реверсу је приказан кнез Лазар  
(+ CONTE-<LASARO>), у сакосу, манијаку и дија-
деми. У десној руци држи скиптар с крстом.
ЛИТЕРАТУРА: Иванишевић, 2001, 150, 155–156, 161, 163, 273, 

Тип 24.14; Иванишевић, Радић, 2006, 266–229, 237, сл. 
12–17.

Весна Радић

67. Динар  деспота Стефана

1389–1427.
сребро, пречник 1.7 cm, тежина 0,86 gr
Народни музеј у Београду

На аверсу динара Стефана Лазаревића из Студенич-
ке оставе представљен је Христос с нимбом (IS# hs#), 
уоквирен мандорлом. Одевен у тунику и колобион, 
десном руком благосиља, а у левој држи јеванђеље. 
На реверсу је у четири реда исписан натпис с деспо-
товим именом и титулом (gn#q despot stefanq).

У новчарству деспота Стефана Лазаревића нат-
пис као реверсни приказ јавља се у форми више-
редне легенде и монограма. За разлику од натписа 
састављеног од имена и титуле, који је понекад, због 
ограничености натписног поља, пратио његову пред-
ставу у скраћеном виду, вишередне легенде, којима је 
додељено целокупно поље, биле су много захвалније 
за навођење титуле и владарске идеологије. Стављене 
у функцију пропаганде, те „епиграфске монете“ су у 
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доба деспотске владавине Стефана Лазаревића чини-
ле највећи део његове новчане продукције. Настале 
по узору на царска Душанова издања, у форми ка-
рактеристичне  вишередне дугачке титулатуре, оне су 
одражавале правно стање и схватања епохе у којима 
су настале (добијање титуле деспота, истицање кон-
тинуитета са државом Немањића).
ЛИТЕРАТУРА: Иванишевић, 2001, 186–187, 290–291, Тип 

42.43–42.44
Весна Радић

68. Динар деспота  
Ђурђа Бранковића

ковница непозната, 1421–1456. 
сребро, величина 1,5 × 1,5 cm
Ризница манастира Студенице

На аверсу динара, унутар кружне легенде +DJ(S)- 
P¬OTY, формиран је монограм GÜRGy, док је на 
реверсу лав passant, окружен с пет шестокраких 
звезда. 

Монограм чине посебно комбинована слова 
која формирају знак који се користи као иденти-
фикациони знак одређене особе. Најчешће укљу-
чује само поједина слова имена, или имена и пре-
зимена, али може садржити и цело име и титулу. 
Присутан још на античком новцу, монограм је у 
Византији почео да се користи од средине V века, 
пласиран на реверсу новца као знак царског ауто-
ритета – signum владара, у почетку доносећи само 
име цара. У време владавине Палеолога монограм 
укључује и презиме владара. Под утицајем Визан-
тије, монограм у V веку улази у новчарство Запада, 
где ће остати присутан до XII века, када га поти-
скују хералдичке представе и све чешћа употреба 
владарских иницијала.
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Први монограм у српском новчарству, VLK, 
понео је реверс динара Вука Бранковића, а поно-
во ће се на српском новцу појавити тек у периоду 
Деспотовине, када га носи неколико емисије новца 
деспота Стефана Лазаревића и деспота Ђурађа. За 
разлику од монограма Вука Бранковића, монограм 
српских деспота поред слова имена укључује и ти-
тулу владара, што је била последица снажне цирку-
лације турског новца на простору српске државе у 
периоду Деспотовине. После владарског двора, упо-
треба монограма у средњовековној Србији веома 
брзо продрла је међу друштвене елите, о чему сведо-
чи пракса да се монограм ставља у средину натписа 
на печатном прстењу.

Представа хералдичког лава, као амблем Бран-
ковића, на српском новцу први пут се нашла на јед-
ној емисији динара којe кује Вук Бранковић, а потом 
ће се наћи на ковањима деспота Ђурaђа, и његовог 
сина деспота Лазара. Лав passant, као хералдички 
симбол Бранковића, обележиће и њихове владарске 
печате.

Напомена: Динар је поклонио Студеничкој ри-
зници Рајко Сикимић, сликар конзерватор из Бео-
града.
ЛИТЕРАТУРА: Grierson, 1982, 33, 188; Grierson, Blackburn, 

1986, Pl. 19, 33–34, 48–49 etc; Иванишевић, 2001, 259, 
бр. 45.12; Шакота, 1988, 180; Одак Михаиловић, 2017, 
176–197.

Марина Одак 

69. Динар деспота  
Ђурђа Бранковића
Смедерево, око 1430.
сребро, пречник 1.85 cm, тежина 0,93 gr
Народни музеј у Београду

Поред обимне монетарне продукције од преко триде-
сет новчаних типова, новчарство деспота Ђурђа Бран-
ковића обележила је и новчана реформа спроведена 
1435. године. Њеним домети препознати су на рефор-
мисаном новцу по световним представама, угравира-
ним на смањеним и дебљим плочицама, уједначених 
тежина, уметничке обраде и квалитета ковања. Поред 
емисија без ознака ковнице, током раздобља новча-
не реформе, на Ђурђевим издањима, означеним као 
monete nove, започело је и означавање места израде, 
што указује на увођење реда у организацију ковања, 
као и већу контролу рада ковница. Највећи број де-
спотових градских монетарних издања везује се за 
ковницу у престоници, Смедереву, која је започела с 
радом у време када је подигнут град, око 1430. године. 
Све монетарне типове Ђурђевих деспотских емисија 
смедеревске цеке прати заједнички реверсни приказ 
лава, заштитног знака породице Бранковић.

На примерку из Студенице, на аверсу је пред-
стављен деспот Ђурађ [despotq g}r<qgq>] са отворе-
ном круном на глави. Одевен у хаљину с појасом, 
панцир и плашт, стоји фронтално окренут. У десној 
руци држи усправљен мач, а у левој глоб са крстом. 
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На реверсу је приказан лав који корача улево [нат-
пис: <s>m%e&d%e&r%e&vo].
ЛИТЕРАТУРА: Иванишевић, 2001, 192, 297, Тип 45.24. Тип 

45.24
Весна Радић

70. Грош дужда Ранијера Зена 
Венецијанска ковница 1253–1268.
сребро, пречник 2.1 cm, тежина 2 gr
Ризница манастира Студенице

Аверс новца носи представу Христа који седи на 
престолу с високим наслоном, у туници и колоби-
ону, с нимбом. Десном руком благосиља, а у левој 
држи јеванђеље. Представу прати легенда I C–X C 
(Исус Христос). Реверс новца носи стојеће, фрон-
тално приказане фигуре светог Марка, заштитника 
Венеције, приказаног у далматици, с нимбом. У ле-
вој руци држи јеванђење, а десном руком предаје за-
ставу дужду. Он је прима стојећи лево од светитеља, 
у дугој хаљини с огртачем богато украшених рубова, 
држећи у левој руци акакију. Представу допуњује 
легенда DVX: RA. CENO. SM. VENETI која се чита: 
DVX (dux). RA(nieri). CENO. S(an). M(arco). VENETI.

Венецијански грош се појавио почетком XIII века, 
за време владавине млетачког дужда Енрика Дандола 
(1192–1205), и веома брзо је постао омиљена монета 
у међународној трговини. Готово од чистог сребра 
(985%), с тежином од 2,18 грама која га је чинила нај-
тежом европском валутом искованом у последњим 
вековима, грош је веома брзо прихваћен изван гра-
ница Венеције и за кратко време је постао најраспро-

страњенија и најпознатија монета. У писаним споме-
ницима на латинском називан је grossus denarius veneti 
(grosso: крупан, дебео), а помиње се и као дукат, одно-
сно матапан. Веома брзо су се његове имитације по-
јавиле у многим италијанским комунама и државама, 
у Босни, Србији, Угарској, Бугарској, Ахајској кнеже-
вини на Пелопонезу и другим крсташким државама.

Иконографско решење аверсне стране венеци-
јанског гроша преузето је с византијског новца – 
представу Христа на престолу увео је на византијски 
новац цар Василије I (867–886), а по својој иконо-
графији и стилу, представа Христа на аверсу гроша 
била је најсличнија оној с новца цара Романа III Ар-
гира (1028–1034). Решење реверсне стране са свети-
тељем који владару предаје инсигнију власти први 
пут се појавило на византијском новцу на номизми 
цара Михаила IV (1034–1041), искованој у Солуну, 
на којој је у реверсном пољу представљен арханђел 
Михаило како цару предаје лабарум, па се у литера-
тури управо византијски новац наводи као узор за 
представу дужда и светога Марка. Застава коју за-
штитник Венеције предаје дужду је vexillium светогa 
Марка, најважнија млетачка инсигнија власти. 

Иконографија и стил венецијанског гроша оста-
ли су непромењени за све време његовог ковања, 
које је са прекидима трајало од 1200. до 1423. године.

Напомена: Новац је пронађен приликом архео-
лошког ископавања 1987. године, на спољној страни 
источне капије.
ЛИТЕРАТУРА: Papadopoli,  1893–1919; Марић, 1956, 181; 

Благо, 1988, 74, 76, сл. 49; Grierson, 1991, 109–110; Stahl, 
2000, 16–19, 304–307, fig. 16; Поповић, 2015, 304–313, 378–
381, 306, 379 (В. Иванишевић). 

Марина Одак 
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71. Грош дужда Рaнијера Зена 

Венеција, 1253–1268.
сребро, пречник 2,3 cm, тежина 2,1 gr
Народни музеј у Београду

Истискујући византијски новац, који је векови-
ма представљао основу монетарне размене, гроши 
Венеције су постепено освајали новчано тржиште 
Балкана, овладавши у XIII веку прво тржиштем 
Приморја, а потом и у унутрашњости Балканског 
полуострва. 

Емисије дужда Ранијера Зена, префињеног трет-
мана представа, послужиле су као предложак за 
прве српске динаре, коване у време владавине кра-
ља Стефана Драгутина. Налази венецијанског новца, 
међу којима и дужда Зена, у оставама похрањеним 
у Србији, као и велики број њихових имитација, по-
себно на простору Бугарске и Македоније, указују 
на значај новчане продукције Венеције у другој по-
ловини XIII столећа.

На аверсу примерка из Студеничке оставе при-
казан је Христос с нимбом (IC-XC), који седи на пре-
столу, одевен у тунику и колобијум. Десном руком 
благосиља, а у левој држи јеванђеље. На реверсу су 
дужд Зено (RAGENO-DVX-SM-VENETI), лево, и све-
ти Марко, десно. Оба стоје и заједно држе заставу. 
Дужд је у плашту и хаљини. Држи акакију. Свети 
Марко, приказан с нимбом, одевен је у далматику. У 
руци држи јеванђеље.

ЛИТЕРАТУРА: Papadopoli, 126; Радић, Иванишевић, 287, 
288, 290, 298, 300.

Весна Радић

72. Парвус цара  
Сигисмунда Луксембуршког 

1387–1437.
сребро, пречник 1,2 cm, тежина 0,21 gr 
Народни музеј у Београду

Дуга владавина угарског цара Сигисмунда одра-
зила се на монетарном плану кроз бројна ковања. 
Поред златних номинала, обимна издања везују се 
за сребрне денаре, квартире, оболе као и за ситан 
новац, парвусе. Намењени свакодневној размени, 
парвуси су ковани у великом броју емисија о који-
ма сведоче бројне словне ознаке ковница, односно 
иницијали ковничара. Међу Угрима схватање о све-
тој круни, као гаранту, у правном и религиозном 
смислу, сталности њихове државе је имало велику 
снагу. Свој пиктурални израз оно је  добило кроз 
представе круне на новцу угарских краљева, о чему 
сведоче и Сигисмундова монетарна издања.  Како се 
у доба Српске деспотовине положај владара градио 
кроз све тешње везивање за Угарску, представа саме 
круне на оболу деспота Лазара Бранковића, као др-
жано-правног симбола се учврстила у Србији, веро-
ватно под угарским утицајем.

На парвусу цара Сигисмунда из Студеничке 
оставе, на аверсу је приказан штит са четири квар-
тира, док је на реверсу крст, у чијим су угловима 
круне љиљана.
ЛИТЕРАТУРА: Réthy, 1907, T.2, 42 , Т. 4, бр. 82, Т. 7, бр.129; 

Huszár, 1979, 580a; Unger, 1997, 140–143; Марјановић-Душа-
нић, 1994б, 158, 164; Иванишевић, 2001, 194, 300, Тип 48.2.

Весна Радић
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73. Делови бронзаног свећњака  
с фигуром голуба
Северна Немачка или Фландрија, 
прва половина XV века
а) фигура: бронза, шупље ливење
висина 12,5 cm, дужина тела 15 cm, 
распон крила 15 cm
б) део гране свећњака: бронза, ливење
Очувана дужина гране: 5 cm, 
дужина странице цвета 3 cm
в) окапнице свећњака: бронза, ливење
пречници: 6,7–7,1 cm (4 комада); висина 1,7 cm
Народни музеј у Београду

Делови бронзаног свећњака откривени су у току 
недавних археолошких истраживања манастирског 
комплекса. Археолошки налаз чини фигура птице, 
највероватније голуба, раширених крила и неколи-
ко пратећих елемената. На бочним странама фигу-
ре налазе се жљебови помоћу којих су постављене 
извијене гране са стилизованим листовима бршља-
на и ситним шишаркама на врховима. На једном 
свом крају грана носи чашицу, окапницу свећњака 
с прстенасто обликованим дном, која је с граном са-
стављена помоћу навоја и матице. Кроз два кружна 
отвора на телу птице пролазила је осовина преко 
које је птица била повезана са телом свећњака. 

Откривени делови представљају сегмент великог 
висећег свећњака у виду круне, какви су произвође-
ни у областима Холандије и северне Немачке почев 
од XIV века. Техничке одлике и декоративни детаљи 
који се уочавају на предмету особени су за готички 
уметничко–занатски круг. Сви до сада познати при-
мерци свећњака с гранама које држе чашице за све-
ће, како висећих тако и зидних, рађени су на исти 
начин у великим серијама: појединачни делови ли-
вени су у калупима а потом су ти делови склапани 
углављивањем у жљебове и шрафљењем, тако што 
је сваки део имао посебну ознаку која се налазила 
и у унутрашњости жљеба. На висећим свећњацима 
уобичајено је било по шест грана у два реда. Зајед-
нички свим висећим свећњацима су гране с листи-
ћима, чашице–окапнице и држачи за свеће, док је 
тело свећњака рађено на различите начине, у виду 
осовине која на врху има фигуру Богородице, у по-
јединим случајевима постављене испод балдахина, 
или двоглавог орла. Међу сачуваним свећњацима из 
матичних области њиховог порекла најпознатији су 
они из цркве Светог Јакова у Хагу, који се налази у 

Државном музеју Холандије у Амстердаму и Музеја 
ликовних уметности у Лондону, који је највероват-
није био набављен за цркву у Дордрехту (западна 
Холандија). Висећи свећњаци у виду круне познати 
су и на подручју Србије. Из манастира Дечани поти-
чу два различита свећњака, један готичког а други 
ренесансног стила, док је у у манастиру Сопоћани 
половина једног готичког свећњака откривена у 
току археолошких истраживања. Још неколико на-
лаза из манастира Намасије и Раванице, затим Бео-
градске тврђаве, Смедеревске тврђаве и из околине 
Пећи, говори о томе да су свећњаци с гранама осве-
тљавали не само сакралне објекте него и ентеријере 
јавних зграда и грађанских кућа.  

Део свећњака из Студенице јединствен је међу 
висећим свећњацима у виду круне због фигуре пти-
це. У односу на сопоћански примерак саставни де-
лови студеничког су мањи, гране су краће а чашице 
ситније. Иако његов првобитни изглед није могуће 
у целини поуздано реконструисати на основу мало 
сачуваних делова, величина и положај птице, као и 
распоред жљебова открива одмерену раскош. Томе 
свакако доприноси и јасно симболично значење го-
луба који се сматра симболом Светог Духа. Уз то, 
положајем осовине, која је у односу на вертикалу 
фигуре у косом положају, од око 30 степени, постиг-
нут је утисак да голуб у узлету осветљава простор. 
Занатска сличност са сопоћанским свећњаком допу-
шта претпоставку да је и висећи свећњак из Студе-
нице настао у првој половини XV века, у некој од 
радионица у северној Немачкој или Фландрији.

ЛИТЕРАТУРА: Поповић, 2015, 231–235, кат. бр. 200–202, сл. 
148–149; Тимотијевић, 1986, 215–228; Бикић, 2008, 207–216.

Весна Бикић

74. Биконична зелено глеђосана 
здела на стопи 
Србија (?), XIII век
печена земља, глеђ, глеђосање
пречник обода 21,5 cm,   
пречник дна 8,4 cm, висина 9,2 cm 
грађевина IX – укоп у слој изнад 
нивоа грађења бедема
Народни музеј у Београду
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Зелено глеђосана здела биконичног облика на ниској 
прстенастој стопи, црвено печена, реконструисана. 
Према морфолошким особинама припада широј 
скупини здела које се приписују типичним визан-
тијским производима комнинске епохе, али се од 
њих разликују према технолошким карактеристи-
кама  – бојом печења, квалитетом и бојом глазуре 
и саставом глине. Глазура је нанета или директно на 
површину посуде, као на овом примерку, или преко 
белог премаза. Овакве посуде су глеђосане у нијан-
сама зелене или у жутој боји, али неке од њих краси 
урезани (зграфито) орнамент, углавном у виду веге-
табилних елемената и представа животиња и птица.

Поред особите боје глеђи, оштра профилаци-
ја реципијента и глеђосана унутрашњост стопе на 
овој здели су елементи по којима се она приближа-
ва, односно пореди с истовременом групом тзв. ме-
тализираних посуда (Metallic Ware) које припадају 
регионално другој производној скупини из области 
Латинског царства на Пелопонезу, а представљају 
дериват јужноиталијанске протомајолике. 

Здела је пронађена у укопу у слоју изнад нивоа 
градње обимног манастирског бедема, тј. у култур-

ном слоју који се образовао пре подизања грађевина 
IX и X. Примерци ових зелено глеђосаних здела из 
два археолошки поуздано дефинисана и датована 
контекста – над подом од набоја грађевине IIIa и у 
југоисточном делу порте, на простору где су касније 
изидане грађевине IX и X, припадају значајној групи 
студеничког глеђосаног трпезног посуђа из првог 
столећа живота у манастиру – XIII веку, коме иначе 
припада малобројно сачувано посуђе из инвентара 
других српских манастира.

ЛИТЕРАТУРА: Поповић, 2015, 174–175, сл. 131/6, кат. бр. 21 
(тип I/24); Поповић, 2015, 339–341, сл. 3/1 (В. Бикић).

Емина Зечевић

75. Калотаста здела са урезаним „С“

Србија, XIV – прва половина XV века
печена земља, енгоба, глеђ,  
глеђосање, урезивање
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пречник обода 14 cm,  
пречник дна 7 cm, висина 5,5 cm 
спољна страна Источне капије
Народни музеј у Београду

Здела калотастог облика и равног дна, с урезаним 
„С“ унутар реципијента. Урезивање је изведено на 
традиционалан византијски начин након што је на 
површину посуде нанет беличасти премаз, тако да 
се урезани мотив после печења остаје тамнији у  од-
носу на позадину.  

Уз још три глеђосане зделе идентичног облика с 
урезаним словом „С“, сачуване у до сада расположи-
вом материјалу, представља једине примерке с истак-
нутим знаком власништва манастира Студенице. На-
име, према начину на који су слова урезана (након 
наношења премаза, а пре печења посуде), верује се да 
је постојала јасна намера грнчара да ознаком истак-
не унапред познатог корисника посуда, односно да 
су ове зделе наменски прављене за манастир. Чиње-
ница да на једну од ових здела није нанета глазура, 
односно да поступак израде није завршен, а да су ис-
товремено у источном делу манастирског комплекса 
пронађени конструктивни елементи грнчарских пећи 
у виду глинених шипки и извијених танких елемена-
та, навела је на помисао да су се за потребе братства 

унутар манастирског комплекса правиле одређене 
количине и врсте керамичког посуђа.

Припада бројној скупини грнчарије у отпадном 
материјалу из јама укопаних унутар великог отпад-
ног укопа изван манастирског обзиђа, чије се заси-
пање временски опредељује у XIV и прву половину 
XV века.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, сл. 60, кат. бр. 76 (Е. Пејовић); 

Поповић, 2015, 343–344, сл. 8/1 (В. Бикић).

Емина Зечевић

76. Дубока конична здела  
равног дна 

Србија, XIV – прва половина XV века
печена земља, енгоба, глеђ,  
сликање, глеђосање
пречник обода 20 cm,  
пречник дна 11,2 cm, висина 8 cm 
спољна страна Источне капије
Народни музеј у Београду
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Дубока здела коничног облика и равног дна, црвене 
боје печења, неправилно обликованог, искривљеног 
отвора с отиском прста грнчара насталог непажњом 
приликом украшавања посуде. Украс чини мотив 
мреже изведен сликањем зеленом бојом у широким 
потезима четкицом преко беличастог премаза (ен-
гобе) који покрива целу унутрашњост посуде. Пре-
ко сликаног украса нанета је бледозелена глазура. 
Идентичан украс је примењен на неколико здела 
откривених током археолошких истраживања у ма-
настиру Градцу.

Здела је нађена међу великом количином кера-
мичког посуђа и других налаза -стаклених посуда, 
металних предмета, животињских костију – на уко-
паном отпадном простору формираном уз спољно 
лице југоисточног дела обимног бедема, од јужне 
куле Источне капије даље на запад, који с низом уко-
паних јама (јаме 1–5/87, јама у сонди 1/2011) чини 
јединствену стратиграфски затворену целину. Из 
неколико нивоа наслојавања, у мноштву керамич-
ких уломака који чине готово половину свих налаза 
те врсте, идентификовано је нешто више од 450 по-
суда, већином огњишних, а из репертоара трпезног 
посуђа, у највећем броју здела разврстаних у више 
типова. Типолошке одлике првенствено керамике из 

овог скупног налаза, указује да се засипање помену-
тог укопа отпадним материјалом може оквирно вре-
менски определити у XIV и прву половину XV века.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, сл. 70, кат. бр. 100 (Е. Пејовић); 

Поповић, 2015, 192–200, сл. 122/6, тип I/3; Поповић, 2015, 
346, сл. 10/1 (В. Бикић).

Емина Зечевић

77. Велики тањир  
са зграфито круговима

Србијa, XIV – прва половина XV века
печена земља, глеђ,  
урезивање, глеђосање
пречник обода 30 cm,  
пречник дна 23 cm, висина 6 cm 
спољна страна Источне капије
Народни музеј у Београду

Тањир, коничног тела и широког равног дна, припа-
да групи једнобојних у зграфито техници украше-
них посуда. Урезани орнамент је директно нанесен 
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на површину по чему се издваја од већине посуда 
украшених у овој традиционално византијској тех-
ници. Чине га шест кругова у облику медаљона ра-
дијално распоређени на дну и мрежасти орнамент 
који испуњава површину водоравно разгрнутог 
обода. Реконструисан.

Тањири спадају у знатно малобројнију групу сту-
деничког трпезног посуђа у односу на зделе. Сачу-
вани су углавном у ситнијим уломцима, због чега их 
је тешко разликовати од здела, те утолико уломак 
овог тањира особене обраде има већу вредност. От-
кривен је међу бројним налазима огњишног и нешто 
малобројније заступљеног трпезног посуђа у дебе-
лом отпадном насипном слоју унутар великог от-
падног укопа (у простору ближе Источној капији); 
овај укопани простор формиран за одлагање отпада 
са спољне стране тј. изван манастирског обзиђа, са-
држи и предмете од метала и стакла, који с бројном 
грнчаријом чини стратиграфски и хронолошки је-
динствену затворену целину. 

Припада значајној скупини глеђосане керамике 
домаће производње која обележава живот манасти-
ра у раздобљу XIV и прве половине XV века. Реч је 

о грнчарији солидног квалитета на којој се огледа 
добро познавање технике израде у целини поступ-
ка, од обликовања посуде до завршног поступка на 
њеном украшавању. 

ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, сл. 59, кат. бр. 64 (Е. Пејовић); 
Поповић, 2015, сл. 122/14, кат. бр. 58 (тип. V/3); ibid., сл. 
12 (В. Бикић).

Емина Зечевић

78. Крчаг са зграфито розетом

Србија, XIV – рани XV век
пречник  обода 5,5 cm,  
пречник дна 8 cm, висина 17 cm
печена земља, енгоба, глеђ,  
урезивање, глеђосање
Црква Светог Димитрија,  
сектор Источне капије
Народни музеј у Београду
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Мањи крчаг лоптастог облика, кружног отвора и 
ширег равног дна с тракастом дршком, са украсом 
од вертикалних поља са урезаним линеарним мо-
тивом наглашеним зеленом бојом, преко кога је на-
нета бледозелена глазура. Реконструкција могућег 
изгледа.

Украшен у техници бојеног зграфита, уз низ дру-
гих посуда, већином облика крчага и бокала деко-
рисаних на исти начин, чини део значајне скупине 
трпезног посуђа израђеног у домаћим радионицама. 
Овакво посуђе, наиме, према техници израде при-
пада категорији луксузнијег трпезног посуђа, које 

истовремено указује на естетски висок ниво кон-
зумената и просперитет који манастир доживљава 
током XIV и прве половине XV века, али и на добро 
познавање технологије израде која се тиче припреме 
глине и примењених поступака током печења посу-
ђа, као и интерпретације традиционалних византиј-
ских предложака од стране домаћих мајстора. 

Као и кад је реч о зелено сликаним зделама и 
овај крчаг има директне аналогије у материјалу с 
подручја старог Раса, уклапајући се у производни 
и декоративни стил епохе. Откривен је у слоју па-
љевине којим је испраћено систематско разарање и 
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пљачкање манастира средином XV века, с великом 
количином грнчарије и стакла деформисаног у по-
жару, поломљеним и изгорелим металним деловима 
дрвених конструкција и мермерном, као и уситње-
ним опалим живописом. 
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 65–66, сл. 31/3 (М. Радан-Јовин, 

М. Јанковић, С. Темерински); сл. 33/2, кат. бр. 41 (Е. Пе-
јовић); Поповић, 2015, сл. 132/12, кат. бр. 51 (тип III/12); 
ibid., сл. 16 (В. Бикић).

Емина Зечевић

79. Конични поклопац

Србија, XIV – рани XV век
печена земља, енгоба, глеђ,  
сликање, урезивање, глеђосање
пречник обода 14 cm
спољна страна Источне капије
Народни музеј у Београду

Поклопац коничног облика с дугметастом дршком. 
Линеарни урезани орнаменти уз ивицу обода и по 
средини реципијента истакнути су белом бојом, ко-
јом су уз помоћ четкице сликане и туфне у пољима 
између линија. Преко целе спољне површине нанет 
је танак слој маслинасто зелене глазуре. Реконструк-
ција могућег изгледа.

И на овом поклопцу, као и на огњишним лон-
цима средње запремине којима по величини, али и 
фактури и украсу одговарају примењене су основне 
технике засноване на урезивању и сликању. Спада у 
један од укупно два издвојена облика поклопаца у 
студеничком материјалу и у групу глеђосаног посу-
ђа количински значајно већу у односу на посуђе из 
најстаријег периода живота у манастиру. Керамику 
раздобља XIV и прве половине XV века у коме ма-
настир доживљава просперитет, а коме припада и 
поклопац, осим тога одликује и видно већа разно-
врсност форми и другачије технолошке, формалне и 
декоративне карактеристике по којима се сврстава у 
занатску керамичку продукцију касног средњег века 
на Балкану, пре свега ону с подручја старог Раса и 
Моравске Србије.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, кат. бр. 69 (Е. Пејовић); Попо-

вић, 2015, сл. 121/17 (тип. IV/3).

Емина Зечевић

80. Глеђосан лонац с дршком
Србија, XIV – рани XV век
печена земља, енгоба, глеђ, 
урезивање, сликање, глеђосање
пречник обода 14,2 cm, пречник  дна 10,5 cm, 
висина 19 cm 
сектор Западне капије, Мали конак I
Народни музеј у Београду

Глеђосан кухињски лонац готово усправног обода, 
лоптастог тела и ширег равног дна, с дршком. Украс 
чине по две водоравно урезане линије на рамену и 
трбуху, испод корена дршке, осликане енгобом. Ис-
тим белим пигментом су четкицом на обе стране 
обода и по горњем делу реципијента насликани ор-
наменти у виду туфни у низу, а по дршци косе траке. 
Цела површина лонца премазана је зеленом глеђу. 
Реконструисан.

Исти тип лонца је нађен на различитим мести-
ма унутар порте,  али  и у затвореним целинама – у 
слојевима деструкција, у јамама и укопима, на ни-
воима подова грађевина и у садржају великог укопа 
уз југоисточни део обимног бедема. Овај примерак 
потиче из једног од три трапа укопана у првобит-
ни под грађевине сачуване у скромним остацима 
зидова на месту где се данас налази Мали конак из 
XVIII века (у подруму данашње Ризнице). Посто-
јање трапова је указало на могућност да је прво-
битна грађевина служила и за складиштење хране. 
У материјалу из слоја страдања те зграде и других 
манастирских здања у пожару приликом једне од 
првих пљачкања манастира у годинама после Ко-
совског боја, а којим су испуњена и сва три трапа, 
уз уломке овог лонца нађено је мноштво фрагме-
ната фресака и поломљено горелo посуђе, међу 
њима и делови трпезних посуда као што је бокал са 
зграфито орнаментима и стаклене чаше с ребрима. 
Ближе хронолошко одређење овог страдања одре-
ђено је налазом новца угарског краља Сигисмунда 
(1387–1347), кованим после 1400. године. Сав ма-
теријал из трапова и пожара се подудара с мате-
ријалом из слојева деструкција у другим деловима 
манастирског комплекса који се датује у последње 
деценије XIV и почетак XV века.

ЛИТЕРАТУРА: Janković, 1984, 161; Јанковић, 1986, 14, сл. 4/1, 
6/3–4;  Благо, 1988, кат. бр. 70, сл. 32/3 (Е. Пејовић); По-
повић, 2015, 106–108, 190 (тип II/1).

Емина Зечевић
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81. Мањи лонац с дршком

Србија, XIV – рани XV век
печена земља, енгоба, урезивање, сликање
пречник обода 10 cm,  
пречник дна 8,4 cm, висина 16 cm 
спољна страна Источне капије
Народни музеј у Београду,  
Археолошка збирка позног средњег века

Мањи кухињски лонац готово усправног обода, ја-
јоликог тела и равног ширег дна, с дршком. Украс је 
крајње сведен и примењен на горњем делу посуде. 
Некаквом алатком у виду чешља изведени су пара-
лелни водоравни урези у пределу рамена и на сре-
дишњем делу реципијента, који су додатно према-
зани белим тракама. У пољу између уреза четкицом 
су насликане беле туфне. Фрагментарно сачуван го-
тово у целости. 

Припада истом типу као и већина глеђосаних ог-
њишних лонаца откривених у различитим деловима 
и просторима комплекса, и у већем броју у затворе-
ним археолошким целинама као што је јама 4 (с још 
два лонца истог типа). Реч је о лонцима с дршком 
различите величине, од највећих готово запреми-
не питоса, до веома малих лончића као што је овај, 
украшеним на исти начин и израђеним у домаћој, 
вероватно, старој манастирској грнчарској радио-
ници. 

Јама 4 је укопана у низу с још пет јама на великој 
површини простора на коме је одлаган отпад, чине-
ћи доњи ниво овог укопа формираног дуж обимног 
бедема са спољне стране уз Источну капију. Утврђе-
но је да сви налази са целокупне истраживане по-
вршине укопа (рачунајући и поменуте јаме), међу 
којима доминирају уломци керамичких посуда, у 
стратиграфском и хронолошком погледу чине је-
динствену целину и један од највећих скупних архе-
олошких налаза с подручја српских средњовековних 
земаља.

ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 66 (M. Радан-Јовин, M. Јанко-
вић, С. Темерински); Поповић, 2015, сл. 121/17 (тип. IV/3). 

Емина Зечевић

82. Крчаг са  
сликаним спиралама
крај XIV–почетак XV века
висина 19,5 cm, пречник отвора 7,4 cm, 
пречник дна 8, 3 cm
Место налаза: испред Северне грађевине I
Ризница манастира Студенице

Крчаг равног обода, цилиндричног врата, лоптастог 
тела, равног дна са извученом ивицом и дршком 
која полази испод отвора и спаја се на средини тела. 
Крчаг припада скупни сликаних посуда код којих је 
украс изведен преко танког белог премаза да би се 
створио жељени контраст и интензитет декорације. 
Украшен је крупним зелено сликаним спиралама с 
тачкицама уз спољну линију, док је око врата и др-
шке истом бојом сликан линеарни украс. Завршну 
обраду чини танак слој прозирне зелене глеђи.

По својим одликама, пре свега по стилу декора-
ције, крчаг са сликаним спиралама илуструје једну 
од линија трпезног посуђа које је израђивано у до-
маћим радионицама током XIV и у првим деценија-
ма XV века. Иако је примењена једноставна декора-
тивна техника, овај крчаг својим укупним изгледом 
не само да не заостаје за луксузним примерцима 
трпезног посуђа, које одликује украс изведен у тех-
ници колорног сграфита, комбинацијом урезаних и 
сликаних мотива, него на најбољи начин показује 
домете српске средњовековне глеђосане керамике. 
ЛИТЕРАТУРА: Поповић, 1991, 44–46.

Весна Бикић
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П Р В И  В Е КО В И  Т У Р С К Е  О К У П А Ц И Ј Е 
( 1 4 5 5 – 1 6 8 3 )





Током владавине деспота Стефана Лазаревића 
и Ђурђа Бранковића Студеница је, чини се, 
била поштеђена разарања. Манастир је, међу-

тим, претрпео знатне имовинске губитке након што 
је 1455. и 1456. године султан Мехмед II у својим 
војним походима освојио више области у југозапад-
ном делу Деспотовине, укључујући и оне у којима 
су се налазили Жича и Студеница. Већина метоха је 
вероватно била изгубљена, а могуће је да су и неке 
манастирске цркве и параклиси у ратном метежу 
претрпели оштећења. Прилике су постале још теже 
после пада Смедерева јуна 1459. године и пропасти 
српске државе. Студеница више није могла рачунати 
на владарску подршку и заштиту прописану типи-
ком. Променио се и њен статус унутар Српске цркве, 
која се и сама нашла у веома тешким околностима, 
притиснута, поред осталог, настојањем Охридске 
архиепископије да је стави под своју јурисдикцију 
и укине њену самосталност. И даље је називана ве-
ликом или царском лавром, али више није уживала 
имунитет будући да је дошла под власт редовне цр-
квене хијерархије, попут других манастира. По све-
му судећи, надлежност над Студеницом преузео је 
рашки митрополит. У првим годинама под турском 
влашћу Рашку епархију држао је митрополит Јоани-
кије. Он је већ 1463, а можда и неку годину раније, 
уз подршку Михаила Ангеловића, бившег високог 
достојанственика у служби деспота Ђурђа, „обно-
вио“ католикон манастира Нове Павлице, удаљеног 
од Студенице свега четрдесетак километара. И неки 
други прелати који су столовали на архијерејском 
престолу Рашке митрополије од пада Деспотовине 
до обнове Пећке патријашије бавили су се ктитор-
ском делатношћу. Нешто пре 1525/1526. митрополит 
Симеон сазидао је и украсио многим црквеним утва-
рима храм Свете Варваре „у својој области“, близу 

реке Рашке. Логично је помишљати да је и велика 
студеничка лавра у тим тешким временима добијала 
помоћ од рашких архијереја, али се расположивим 
изворима не може поткрепити таква претпоставка. 

Према мишљењу појединих истраживача, Студе-
ница је у неком тренутку постала седиште новоо-
сноване митрополије, која је у условима упражњеног 
патријаршијског трона у Пећи добила јурисдикцију 
над подручјем некадашње Жичке епархије. Било би 
то најкасније око 1525. године, у време сукоба охрид-
ског архиепископа Прохора и смедеревског митро-
полита Павла по питању црквене власти Охридске 
архиепископије над територијама некадашње срп-
ске Деспотовине. Тада се у актима саборног суда 
охридског архиепископа из 1528/1529. и 1531/1532, 
упоредо са „пекским“ (хвостанским) митрополитом 
Симеоном и представницима неких других епархија 
Српске цркве, помињу Никон „митрополит студе-
нички“, односно Мина, викар студеничког митропо-
лита. Још увек се, међутим, као једини поуздан по-
датак о активностима у Студеници током „смутног 
доба“ у историји Српске цркве може навести запис 
из Минеја за мај из збирке манастира Драговића. 
Ту се наводи да је 1530/1531. године „расодер“ Ди-
митрије „у лаври светог Симеона Српског“ исписао 
минеј по налогу игумана јеромонаха Василија и це-
лог братства. Судећи по том сведочењу, студенички 
монаси су се у разматраном периоду пре свега осла-
њали на сопствене снаге и могућности. Да оне нису 
биле велике, показује податак да је поменути минеј 
повезан тек 1557. године, више од четврт века након 
што је написан. 

Чињеница да се у Студеници радило на сређи-
вању манастирске библиотеке баш у време када је 
Макарије Соколовић, уз подршку турских власти, 
обновио Српску патријаршију и ступио на готово 

ПРВИ ВЕКОВИ ТУРСКЕ ОКУПАЦИЈЕ (1455–1683)



стотину година упражњен патријаршијски трон у 
Пећи можда није пука коинциденција. Добро је по-
знато да је убрзо по обнови патријаршије, у усло-
вима опште експанзије Српске цркве, снажан под-
стрек добила и ктиторска делатност, што је имало 
за последицу да су већ до 1565. обновљени Жича 
и пећки комплекс цркава, а у наредних петнаестак 
година и многа друга славна светилишта из време-
на Немањића. У Студеници се највише радило на 
враћању старог сјаја Богородичиној цркви, која је 
вероватно претрпела оштећења у тешким времени-
ма запустелости патријаршијског престола. Изгледа 
да је главна пажња посвећена обнови оштећених 
делова живописа у најстаријем делу католикона – у 
олтару, наосу и припрати. Тај посао био је поверен 
сликарској дружини коју је предводио пећки монах 
Лонгин, свестрани уметник чије се фреске и иконе 
могу мерити с најуспелијим остварењима уметности 
православног света у XVI столећу. С обзиром на ње-
гово порекло, а и на чињеницу да је пре Студенице 
радио на обнови фресака пећке припрате, није ис-
кључено да је у његовом ангажовању одређену улогу 
имао сам патријрх Макарије, али се у ктиторском 
натпису, исписаном на северном зиду поткуполног 
травеја, истиче да је храм Богородице обновљен и 
пописан „трудом и ревношћу“ игумана јеромонаха 
Симеона и његовог братства. Радови су завршени 14. 
септембра 1568. године, уз тежњу да се понове про-
грам и иконографија затеченог живописа. Захваљу-
јући томе, поуздано се зна како су изгледале прво-
битна ктиторска композиција с представом Стефана 
Немање као монаха Симеона, насликана у наосу, и 
молитвена представа његове жене Ане као монахи-
ње Анастасије на јужном зиду припрате. 

У време велике обнове обогаћен је, без сумње, и 
фонд литургијских утвари, о чему сведоче предмети 
из манастирске ризнице настали у другој половини 
XVI века. Посебно је драгоцен епитрахиљ од тамно-
црвеног атласа, с везеним украсом који наглашава 
важност оснивача и светих заштитника Студенице, 
а једнако је важна и велика позлаћена кадионица из-
рађена у доба игумана јеромонаха Саве 1590/1591. 
године. 

Период мирног живота није, нажалост, дуго по-
трајао. Однос турских власти према српском наро-
ду и његовој цркви почео је да се погоршава после 
смрти великог везира Мехмед-паше Соколовића ок-
тобра 1579. године, а достигао је веома ниску тачку у 
доба рата између Турске и Аустрије вођеног од 1593. 

до 1606. године. То време обележено је неуспешним 
устанком Срба у Банату, турском пљачком моштију 
светог Саве из Милешеве и њиховим спаљивањем 
у Београду, као и покушајима организовања отпора 
иноверном окупатору које је предводио патријарх 
Јован (1592–1614). Тада су поново страдале многе 
цркве и манастири. Изгледа да је штете претрпела и 
Студеница. Њени монаси жалили су 1644. године на 
влашком двору да им је манастир у некој прилици 
био сажежен огњем. Пре тога су, покушавајући да 
стигну до руског цара 1629. године, истицали како 
је велика лавра светог Симеона тешко пострадала 
од земљотреса, што би се могло односити на снажне 
потресе из 1593/1594. и 1625, познате из извора. Има 
претпоставки да су у наведеним догађајима страда-
ли трпезарија и параклис Светог Димитрија, а лако 
је могуће да је у доба поменутог турско-аустријског 
рата опљачкана манастирска ризница. У сваком слу-
чају, у манастиру су 1608/1609. вршене поправке јер 
су у Краљевој цркви биле постављене високе ске-
ле. На то указује запис на једној фресци у тамбуру 
куполе. Изгледа да се у то време на трону рашких 
митрополита налазио „кир“ Симеон. У летњим месе-
цима 1608. године митрополит тог имена поручио је 
од неког мајстора Антонија кивот за мошти Стефана 
Првовенчаног које су нешто раније биле чудесно от-
кривене у Сопоћанима. О томе да су се рашки архи-
јереји и даље бринули о манастирима у својој епар-
хији сведочи и пример митрополита Висариона. Он 
је крајем XVI или почетком XVII века обновио ма-
настир Градац, затекавши га похараног и порушеног. 

Значајна ктиторска делатност остварена је у Сту-
деници у време патријарха Пајсија (1614–1647), који 
је водио помирљиву политику према Турској, теже-
ћи да ојача Цркву и заштити је од нових страдања. У 
првим годинама његовог столовања на широком по-
дручју Пећке патријаршије деловао је зограф Геор-
гије Митрофановић, хиландарски монах и уметник, 
један од најзначајнијих српских сликара XVII века. 
Митрофановић је био ангажован и у Студеници, 
вероватно негде у време Пајсијеве канонске визи-
тације Студенице 1618/1619. Сматра се да је тамо 
најпре насликао Деизисни чин који од средине про-
шлог века краси иконостас Никољаче. Претходно 
се то дело налазило у Краљевој цркви, а првобитно 
је било намењено неком другом студеничком пара-
клису. Истом приликом израдио је живопис цркви-
це Светог Ђорђа у Горњој испосници светог Саве, 
данас фрагментарно сачуван, као и фреске цркве 
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саграђене у оквиру тзв. Доње испоснице, засноване 
неколико стотина метара ниже од Горње, ка истоку. 
И ту испосницу предање приписује Сави Немањи-
ћу, али је лако могуће да је подигнута или темељно 
обновљена тек после таласа обнове покренутог у 
Српској цркви 1557. године. Тада је, по налогу игу-
мана Теофила, у Студеници деловао познати писар 
Аверкије, такође хиландарски монах. Он је у Горњој 
испосници најпре израдио лепо илуминирани Псал-
тир с последовањем (1617/1618), који је касније сам 
однео на Свету Гору. Убрзо затим, 1618/1619, на ис-
том месту преписао је Студенички типик са Жити-
јем светог Симеона (данас у библиотеци Народног 
музеја у Прагу). 

О везама Студенице с манастиром Хиландаром 
у време патријарха Пајсија сведочи и раскошно илу-
минирано Четворојеванђеље бр. 33 из хиландарске 
библиотеке. Оно је исписано и украшено на самом 
почетку XVII столећа, вероватно заслугом монаха 
Митрофана Студеничанина, који га је нешто пре 
1629/1630. однео у Хиландар, с тим да се књига вра-
ти у лавру светог Симеона после његове смрти. Зна 
се, такође, да је нешто раније, 1615. године, неки је-
ромонах Дамаскин са Свете Горе дао налог писару 
Јову из Шишатовца да му за вечни помен у Студе-
ници препише беседе Јована Златоустог на Матејево 
јеванђеље. Рукопис је написан у скиту Велике лавре 
на Атосу, али никада није стигао у манастир коме 
је био намењен (данас се чува у Руској националној 
библиотеци у Санкт Петербургу). 

Важан је податак да су у доба Теофиловог игу-
манства књиге преписиване и у студеничкој Благо-
вештенској цркви, која се налазила ван манастирских 
зидина, с јужне стране бедема. Ту је 1621. године цр-
норизац Диомидије исписао Посни триод, данас бри-
жљиво и с поносом чуван у цркви брвнари у Љутов-
ници код Горњег Милановца. 

Драгоцени прилози пристизали су у Студеницу 
и са стране. О томе најбоље сведочи оков за књигу 
који је манастиру даровао вршачки епископ Симеон 
1618/1619. године. Са оковом је било приложено и 
јеванђеље, али оно није сачувано. 

И у наредним деценијама студенички монаси 
наставили су да опскрбљују свој манастир богослу-
жбеним предметима, нарочито сасудима, књигама и 
реликвијама, а обављани су и грађевински радови. У 
време игумана Атанасија у Студеници је 1627/1628. 
израђена дрвена ставротека са оковом од позлаћеног 
сребра, украшеним представом Вазнесења Христовог. 

Неколико година касније (1631/1632) обнављана је 
спољна припрата, о чему сведочи оштећени натпис 
који је био исклесан над њеним западним порта-
лом. У доба игумана Јоаникија настали су позлаће-
на петохлебница и пар рипида од сребра (1636/1637). 
Петохлебницу је радио мајстор Иван по наруџбини 
јеромонахâ Дионисија и Григорија, а о изради рипи-
да бринуо је проигуман Јоаким, познат и по декора-
тивној надгробној плочи која се чува у манастирском 
лапидаријуму. 

Друга половина XVII столећа обележена је насто-
јањима студеничког братства да обезбеди финансиј-
ску помоћ владара Русије и Влашке. Први покушај за-
бележен је још 1629. године. Петорица монаха носила 
су из Студенице као поклон руском цару миро светог 
Симеона, делове моштију светог Спиридона и ико-
ну с представом Деизиса, али су били заустављени 
у граничном граду Путивљу. Ту су добили скромну 
помоћ од дванаест рубаља, а потом су враћени у свој 
манастир. Успешнија је била мисија упућена у влашку 
престоницу Трговиште 1644. године, када је Студени-
чанима војвода Матеј Басараба издао хрисовуљу ко-
јом је загарантовано да ће њихов манастир добијати 
годишњи приход од 6000 пенеза. Тај приход потвр-
дио им је и влашки војвода Григорије Гика повељом 
из 1662. године. Друго путовање у Русију, предузето 
1655, имало је као резултат значајну донацију цара 
Алексеја Михајловича. Она се састојала од финан-
сијске помоћи, икона, црквених књига и других бо-
гослужбених утвари. Задржавши се у Москви све до 
марта 1656, монаси лавре светог Симеона израдили 
су Синодик – књигу у коју су педантно уписивали све 
податке о стеченим прилозима, а коју су носили са 
собом и приликом потоњих одлазака у Русију, током 
XVII и XVIII века. Ta књига је посебно занимљива јер 
показује да су приложници били бројни и да су поти-
цали из свих друштвених слојева. Архимандрит Не-
офит је у Русији 1662. године успео да добије повељу 
којом је представницима студеничке обитељи омогу-
ћено да сваке пете године долазе у Русију по помоћ. 
Поклоњене су им тада и скупоцене црквене одежде, 
покров за гроб светог Симеона и новчана помоћ за 
градњу цркава. У повратку се Студеничанима при-
дружио и Степан Милорадовић, пореклом Србин, 
кога је цар Алексеј послао на далек пут са задатком 
да доведе у Русију стручњаке за добијање златне и 
сребрне руде. Милорадовић је провео пола године у 
Студеници и за то време написао је занимљив изве-
штај о начину рада локалних рудара. 
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Поједине књиге стечене у Русији, попут Мине-
ја за јануар штампаног у Москви 1601. године и 
две књиге штампане у Кијевско-печерској лаври – 
Требника Петра Могиле (из 1646) и Мача духовног 
(1666), зборника проповеди епископа черниговског 
Лазара Барановича – и данас се чувају у студенич-
кој библиотеци, а сачуване су и калиграфски испи-
сане повеље поменутих руских и влашких владара. 
С друге стране, лако је могуће да је приликом једне 
од посета влашком двору прибављена најзначајнија 
рукописна књига из данашње студеничке ризнице 

– изванредно украшено четворојеванђеље настало у 
другој четвртини XVI века. 

Истовремено с књигама набављеним у Русији и 
Влашкој, у манастирску библиотеку пристижу и ру-
кописни кодекси рађени у самој Студеници или у 
околним српским областима. Међу њима је посебно 
значајан један зборник исписан у Студеници током 
осме деценије XVII века. Он се одликује прилично 
неуобичајеном садржином, која речито показује 
разноврсност интересовања тадашњег братства. По-
ред осталог, у зборник су укључене изреке светих 
отаца, месецослов и знакови зодијака, поуке светог 
Јована Златоустог, али и текстови лаичког карактера 

– о планетама и звездама, грађи људског тела и, што 
је посебно важно, „Летопис српских деспота“. Тај 
историографски састав написао је јерођакон Фило-
теј маја 1673, док су остали делови рукописа, од ко-
јих су неки илуминирани веома занимљивим укра-
сима, већином приписани Христофору Рачанину, 
угледном писару и минијатуристи активном током 
последње трећине XVII столећа. Зборник се данас 
налази у Болоњи, где га је однео гроф Луиђи Фер-
динандо Марсили, италијански научник и диплома-
та. Он је, изгледа, посетио Студеницу 1680. године, 
по повратку с пута у Цариград. Касније је, уз помоћ 
Павла Ритера Витезовића, студенички зборник ко-
ристио као извор приликом писања кратке историје 
Немањића, написане у облику родослова. 

Гроф Марсили боравио је у лаври светог Симе-
она неколико година уочи избијања тзв. Великог 
турског рата (1683–1699), у којем се против Ото-
манског царства борило неколико хришћанских 
држава (Хабзбуршка царевина, Пољско-литванска 
конфедерација, Венеција, Русија). Тај дуготрајни 
оружани сукоб, вођен на више ратишта, уливао је 
велике наде поробљеном делу српског народа, али 
му није донео жељену слободу. Испоставило се, на-
против, да је пресудно допринео томе да се оконча 

најмирније раздобље у животу Срба под османлиј-
ском влашћу, започето доласком патријарха Пајсија 
на пећки престо. 

У делу поставке који се односи на прва два века 
турске окупације највећа пажња посвећена је делат-
ности зографа Лонгина. Изложене су копије његових 
најуспелијих студеничких дела, укључујући ктитор-
ску композицију из Богородичине цркве, која се, без 
сумње, у многим појединостима ослањала на фреску 
исте садржине насликану почетком XIII века. Дело 
Георгија Митрофановића презентовано је иконама 
из Никољаче и копијама фресака из Доње испоснице 
светог Саве. О снажном замаху преписивачке делат-
ности у манастиру током првих деценија XVII столе-
ћа сведоче дигитално представљене рукописне књиге, 
међу којима су посебно важне оне што их је израдио 
писар Аверкије у Горњој испосници. Тежње братства 
да се набаве нове богослужбене утвари најбоље по-
казују поменути драгоцени предмети израђени у 
време игумана Атанасија и Јоаникија (Студеничка 
ставротека, Петохлебница мајстора Ивана, Рипиде 
проигумана Јоакима). Посебна пажња посвећена је 
настојању студеничких монаха да обезбеде матери-
јалну подршку за свој манастир ван граница српских 
земаља, у Влашкој и Русији. Изложени су најстари-
ји оригинални документи влашких и руских влада-
ра чији су новчани прилози почев од средине XVII 
века омогућавали извођење грађевинских радова у 
манастирском комплексу, као и набавку икона, књи-
га и црквених одежда неопходних за богослужење. 
На више начина презентовано је Четворојеванђеље 
манастира Студенице, које је можда прибављено 
управо приликом једног од путовања студеничких 
монаха у Влашку. Приказани су, најзад, најдраго-
ценији предмети из студеничке ризнице настали у 
наведеном периоду (епиграфски споменици, иконе, 
рукописне књиге, кивоти за мошти и реликвију Ча-
сног крста, разне врсте богослужбених сасуда, ручни 
крстови, енколпиони, окови за књиге, одежде и дру-
га дела црквеног веза, украшене чаше и пехари итд.). 
Вештином израде и лепотом међу њима се највише 
истичу Кадионица игумана Саве, Антонијев кивот 
за мошти Стефана Провенчаног, оков за јеванђеље 
епископа Симеона, студенички епитрахиљ из ризни-
це манастира Крке, традиционално приписан светом 
Сави, Крст игумана Мартирија, Чаша јеромонаха Ви-
кентија и два ренесансна пехара. Неки од тих пред-
мета припали су Студеници тек у новије доба, после 
Велике сеобе Срба. 
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83. Ктиторски натпис  
о обнови спољне припрате
Студеница, спољна припрата 
Богородичине цркве, 1631/1632
мермер, 17 × 20 × 4,5; 19,9 × 24 × 4 cm
Лапидаријум манастира Студенице

Фрагментарно очуван ктиторски натпис, уклесан на бе-
лом мермеру, представља сведочанство које употпуњу-
је хронологију радова и измена на архитектури спољне 
припрате Богородичине цркве у манастиру Студени-
ци. Налазио се на њеној западној фасади. Подељен је 
на два фрагмента чијим се спајањем добија текст који 
гласи: svr[eÍnIe(mq) stgo d<h>(a) ... 7 r $ pomenit(e) bratJe. 

Иако није сачуван у целини, натпис пружа ин-
формацију о тачном датуму када је уследила обнове 
припрате краља Радослава током које су унете зна-
чајне измене у њеном спољашњем изгледу. Радови су 
уследили због земљотреса који је погодио и оштетио 
манастир, а окончани су 1631/1632. године о чему 
сведочи текст натписа. Обновљена је фасада, додат је 
фриз дуплих аркада и уметнут је нови, знатно мањи 
улаз, уместо старог мермерног који је био конструк-
тивно оштећен. 
ЛИТЕРАТУРА: Радан-Јовин, 1979; Ђурић, 1988–1989.

Александар Радосављевић

84. Надгробна плоча  
Архимандрита Јоакима
Студеница, порта, 1646/1647. 
мермер, 42 × 44 × 6 cm
Лапидаријум манастира Студенице

Надгробна плоча архимандрита Јоакима затечена је 
у студеничком лапидаријуму међу другим каменим 
уломцима па је место њеног проналаска остало не-
познато. Иако је плоча фрагментарно очувана, може 
се закључити да се радило о комаду мермера пра-
воугаоног облика, равне горње површине и оштрих 
ивица. 

На самом споменику налази се лоше очувани 
натпис који сведочи да је архимандрит Јоаким пре-
минуо 1646/1647. Лако је могуће да је реч о исто-
именом студеничком проигуману који се бринуо о 
изради две позлаћене рипиде из студеничке ризни-
це, израђене 1636/1637. године. Tекст натписа почи-
ње симболичном инвокацијом у виду крста и био је 
распоређен у најмање четири реда, од који су три 
донекле читљива: † vq lyt(o)  z r % 5 prysta<vi se>..... ı 
iwakVmq rM<d>... <arhi>mandritq ... t ...

Надгробна плоча архимандрита Јоакима ис-
тиче се међу надгробним плочама пронађеним 
унутар манастира по брижљивој обради. Клеса-
ни украс, који се налази у њеном горњем реги-
стру, састоји се од вишелатичног цвета-розете, 
уоквирене тордираном траком кружног облика. 
Сличан мотив се неретко појављује и у другим 
сакралним комплексима насталим на територији 
средњовековне Србије, нарочито у периоду после 
пада под Турке. Цвет има вишезначну симболику 
и припада репертоару украса који алудирају на 
васкрсење и рај. 

ЛИТЕРАТУРА: Поповић, 2015, 387, 389, Т. VI/2 (Д. Попо-
вић).

Александар Радосављевић



85. Богородица заступа Симеона 
Немању као ктитора Студенице 
пред Христом судијом

Студеница, Богородичина црква,  
јужни зид западног травеја, 1568,  
фотографија на платну
мере: 245 × 263 cm
Ризница манастира Суденице

Ктиторска композиција у Богородичиној цркви у 
Студеници, приказана изнад самог гроба оснивача 
манастира, у првој зони јужног зида западног траве-
ја, сачувана је у облику који је добила приликом об-
нове живописа 1568. године. На њој је овековечена 
фигура молитвено погнутог ктитора, светог Симео-
на Немање (s(ve)tqIi / suÉmewn(q), neman] | i h'tJtorq s(ve)
t(a)go | mysta sego 12), одевеног у монашку расу, али с 
куполном круном на глави. Богородица, којој је сту-
денички католикон посвећен, приводи ктитора Хри-
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весни детаљи којих није могло бити на првобитној 
фресци. Тешко је, најпре, замисливо да је владар-
ска круна на глави ктитора, насликана, сасвим не-
обично, преко његовог монашког кукула, резултат 
изворне замисли портрета. Надаље, ни нимб око 
главе Симеона Немање, као и светитељски епитет 
у легенди крај његовог лика, не би приличили ори-
гиналној представи, будући да у време првог осли-
кавање студеничког католикона родоначелник ди-
настије Немањић још увек није био уврштен у ред 

сту означеном као Праведни судија (I=s h=s | pravydnqIi 
/ soudJa1). Христос седи на престолу, десном руком 
благосиља, а у левој држи отворену књигу на чи-
јим страницама је исписан одломак из Јеванђеља по 
Матеју (Мт 25, 34): prJidy|te bl(ago)s(lo)|ven'nqI | w(t)ca 
mo|ego, na|sledU|ite ougo|tov]noe. Основна концепција 
ктиторско-надгробне слике из 1208/1209. године са-
свим сигурно није нарушена пресликавањем у XVI 
столећу. Истраживачи су, међутим, одавно уочили 
да се на „обновљеној“ композицији појављују и из-
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светитеља. Сасвим је, међутим, могуће да та два на-
ведена светачка обележја нису уведена у ктиторски 
портрет Симеона Немања тек 1568. године, већ мно-
го раније, можда већ у неком тренутку по његовом 
светитељском објављивању 1216. године.
ЛИТЕРАТУРА: Радојчић, 1934, 13–14; Ђорђевић, 1993, 159–

166; Поповић, 1992, 29–31, 34–41; Тодић, 1997, 35–45; Ђу-
рић, 2000, 267–280; Војводић, у штампи.

Милош Живковић

86. Свети Сава

Студеница, Богородичина црква,  
југозападни пиластар западног травеја, 1568. 
фотографија на платну 105 × 58 cm
Ризница манастира Студенице

Поред ктиторске композиције, извесне промене 
претрпео је у XVI веку и сликани програм у ње-
ном непосредном окружењу. На западној страни 
југоисточног пиластра западног травеја, непосред-
но до Христа Праведног судије, насликана је при-
ликом обнове живописа фронтална фигура светог 
Стефана Дечанског, чији је култ са обновом Пећке 
патријаршије 1557, у својој новој етапи, постао вео-
ма значајан. Насупрот представи поменутог светог 
краља обновитељи сликарства из времена игумана 
Симеона приказали су, на источној страни југоза-
падног пиластра западног травеја, светог Саву Срп-
ског (s(ve)tqIi sava. | srqb'skqI). Светитељ је приказан у 
полупрофилу, молитвено погнут, како руком указује 
на ктиторску слику свога оца, а одевен је у архиепи-
скопски полиставрион. Не може се са сигурношћу 
установити да ли је Сава на истом месту могао бити 
насликан и 1208/1209, али се, из више разлога, може 
уз опрез претпоставити да је то био случај. Како год 
било, извесно је да је сачувано обличје светог Саве 
Српског резултат замисли сликара обновитеља или 
њихових саветодаваца. У време првог осликавања 
Студенице, тадашњем архимандриту Студенице не 
би приличио орнат архијереја, јер је он стекао тај 
чин тек десетак година касније, нити би било могуће 
око његове главе насликати нимб и уз име му испи-
сати светитељски епитет.
ЛИТЕРАТУРА: Тодић, 1997, 35–45; Ђурић, 2000, 268; Војво-

дић, у штампи.

Милош Живковић
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уласка у Јерусалим, а изнад монументалног Распе-
ћа. Насликана је током велике обнове живописа у 
студеничком католикону коју је 1568. године изве-
ла група даровитих и искусних зографа предвође-
них Андрејом и Лонгином, најбољим оновременим 
српским сликарима. Сликарска целина из XVI века 
била је неодвојиво везана за старије фреске, па је 
Васкрсење Лазарево насликано на истом месту где 
се налазило и 1208/1209. године. Скупа с предста-
вама Васкрсења и Распећа Христовог, такође сме-
штеним у западном травеју храма, у близини кти-
торског портрета и гробнице Симеона Немање, она 
исказује наду ктитора да ће и сам васкрснути у дан 
Страшног суда.

У погледу иконографије, композиција је прика-
зана на устаљен начин. У њеном средишту налази 
се Христос (Is# hs#) који је окренут ка саркофагу с 
Лазаревим телом. Испред њега су Лазареве сестре 
– Марта у ставу проскинезе и Марија повијених ко-
лена, а придружени су им остали сведоци чудесног 
догађаја: апостоли који прате Христа, младић што 
стоји уз саркофаг и дугим рукавом заклања нос и, 
сасвим у позадини, скупина Јевреја који се тискају 
испред лучно завршене градске капије. Планински 
предео у коме се одвија призор наглашено је про-
дубљен. Такав утисак остварен је његовим разлага-
њем на неколико планова и промишљеним уноше-
њем појединости које доприносе дубини простора. 
У првом плану то су дијагонално постављена мер-
мерна плоча гробнице и заталасане хумке обрасле 
разбокореним бусеновима, у другом две планинске 
литице чији су степенасто зарубљени врхови и па-
дине усмерени ка окосници композиције – фигури 
Христа који чини чудо, док је трећи план затво-
рен полукружно извијеним бедемима града над-
вишеним масивном кулом. Степеновање просто-
ра постигнуто је и уз помоћ боје. Предњи план је 
истакнут интензивнијим колоритом са упадљивим 
загаситим тоновима Христовог пурпурнољубича-
стог хитона и тамноплавог химатиона, док су пак 
планови у позадини изведени у стишаној гами, чије 
су боје, како се поглед помера ка дубини сцене, све 
пастелније и расветљеније с тек покојим акцентом 
цинобера или загаситоплаве.

Уз деликатан колорит, сликовите детаље и зна-
лачки продубљен простор, нарочита пажња посве-
ћена је представљању фигуре, а посебно инкарната 
који је сликан финим намазима светлог окера што 

87. Васкрсење Лазарево

Студеница, Богородичина црква, 
западни зид наоса, копија
рад сликара Лонгина, 1568.
копирао Драгомир Јашовић, 1970.
казеинска темпера на платну 
350 × 335 cm 
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Композиција Васкрсења Лазаревог (vq<zdvi>/enJe 
lazarevo) се налази на јужном делу западног зида 
наоса Богородичине цркве, уз сцену Христовог 
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на осенченим партијама прелази у тонове бледо-
зелене и смеђе. Одоре свих протагониста такође 
су обрађене веома брижљиво. Богато драпиране, 
пријатних и негованих колористичких сазвучја, у 
којима се издвајају загаситоплава, бледољубича-
ста, цинобер, ружичаста и пастелнозелена боја, оне 
логично следе облике тела приказаних у разновр-
сним покретима и ставовима. Њихова моделација 
изведена је различитим нијансама основне боје, а 
најосветљеније површине истакнуте су на особен 
начин: дугим светлим потезима уз које су, на сусед-
ним затамњеним пољима, постављени низови све-
тлих тачака. Таквим поступком остварен је утисак 
као да се светлост, пошто је пала на материју, раз-
лива и клизи по њој. 

Управо те, сасвим особене црте у сликарском по-
ступку, уз извесна карактеристична композициона 
и колористичка решења, ближе откривају личност 
аутора који је извео део студеничких зидних слика, 
укључујући и ову фреску. Био је то Лонгин, најзна-
чајнији српски уметник у деценијама након обнове 
Пећке патријаршије. Уз то, његово ауторство пот-
крепљује и изузетна сличност уочена при поређе-
њу студеничког Васкрсења Лазаревог са истом ком-
позицијом коју је овај сликар током осме деценије 
насликао на иконама у Дечанима, Пиви и Ломници. 
Тако је, благодарећи Лонгину, у Студеници 1568. го-
дине успешно заокружена изузетна целина зидног 
сликарства отпочета у раном XIII столећу.
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1965, 122–125; Манастир Сту-

деница, 1986, 162, 167; Студеница, 1986, 166–168; Бабић, 
1991, 80–83. 

Зоран Ракић

88. Улазак у Јерусалим

Студеница, Богородичина црква, 
западни зид наоса, копија 
рад сликара Лонгина, 1568.
копирао Драгомир Јашовић, 1970.
казеинска темпера на платну 
350 × 335 cm 
Галерија фресака Народног музеја у Београду

Фреска с представом Уласка Христовог у Јерусалим 
насликана је на северном делу западног зида наоса 

Богородичине цркве, уз сцену Васкрсења Лазаревог, 
а изнад развијене композиције Распећа Христовог. 
Горње партије фреске у целости су уништене, а на 
преосталој површини очувани су фигура Христа 
који, јашући на магарици, улази у Јерусалим, гру-
па апостола у његовој пратњи и двојица дечака што 
пред Христа полажу своје хаљине. На сцени су стра-
дали највиши делови јерусалимских зидина и срцо-
лико засечених планинских врхова, стабло с фигу-
ром дечака у крошњи и главе грађана који стоје на 
капији Јерусалима. 

Студеничка представа Цвети је потпуно решена 
у складу с давно устаљеним иконографским обра-
сцима, па њен значај лежи поглавито у изузетним 
сликарским квалитетима: деликатном и пастелном 
колориту, ефектно оживљеном акцентима цинобера 
и љубичасте и плаве боје, чистоти цртежа, негова-
ним формама, ведрој и поетичној атмосфери и ве-
заности за најбоље тековине византијског и српског 
сликарства прве половине XIV века. Такве особе-
ности прикључују композицију Уласка у Јерусалим 
стилским схватањима најдаровитијих међу зографи-
ма сликарске радионице која је 1568. године у Бо-
городичиној цркви надоместила знатан део оште-
ћених и уништених фресака с почетка XIII века. 
Највише пак сличности оне имају са сликарским по-
ступком Лонгина, једним од предводника те групе. 
Поређење извесних детаља на студеничкој фресци и 
на празничној икони Цвети, коју је Лонгин насликао 
деценију касније у манастиру Ломници, пружа увер-
љиве доказе за помисао да их је извео исти сликар. 
Изузетна сличност запажа се у ставовима појединих 
протагониста, посебно двојице дечака од којих један 
простире хаљиницу, док други држи гранчицу коју 
магарица брсти, потом у цртежу саме магарице, из-
гледу предела с литицама карактеристично закоше-
них врхова и, у првом плану, заталасаним хумкама 
обраслим шибљикама и бусеновима траве, одбиру 
орнамената што украшавају бедеме Јерусалима, нај-
зад и у истоврсним поступку моделовања драперија 
и колористичким спреговима. Те две композиције, 
решене на готово истоветан начин, потврђују да 
неке од најлепших студеничких фресака XVI века 
припадају делу Лонгина, најзначајнијег оновременог 
српског сликара.
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1965, 122–125; Манастир Сту-

деница, 1986, 140; Студеница, 1986, 167. 
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89. Молитва монахиње Анастасије

Студеница, Богородичина црква,  
јужни зид припрате, 1568,  
фотографија на платну, 245 × 177 cm
Ризница манастира Студенице

Фреска се налази у првој зони источног дела јужног 
зида припрате Богородичине цркве. Насликана је 1568. 
године, током велике обнове студеничког живописа 
коју је извела група сликара окупљена око патријар-
ха Макарија Соколовића. Чланови исте радионице, на 
чијем су челу били Андреја и Лонгин, учествовали су 
током седме и осме деценије XVI века у осликавању 
још неколико замашних целина: припрате Пећке па-
тријаршије (1565), наоса Милешеве (око 1567), при-
прате Грачанице (1570) и цркве Светог Николе Дабар-
ског код Прибоја (1565–1567. и 1573/1574). 

На композицији је приказана Немањина жена 
Ана, која је у монаштву добила име Анастасија, како 

се у ставу проскинезе молитвено обраћа Богороди-
ци (mi#r T#V) с Христом (I#s h#s) у крилу, што седи на 
богато украшеном престолу с подножником. Из-
над фигуре монахиње Анастасије правилним кали-
графским писменима исписан је посветни текст: w 
pryst#aa dv#o i b#a na[e#g m#ti prJimi ml#FnJe raby svoe i 
monahJe anastasJe (О пресвета дево и Бога нашег мати, 
прими моленије рабе своје и монахиње Анастасије). 
Мада стилизован, Анастасијин старачки лик пока-
зује извесне особене црте: истакнуте јагодице које 
су, сходно начину рада оновремених мајстора, реше-
не у облику сложене линеарне арабеске, потом косо 
оборене очи, танак извијен нос и наглашене боре. 

Изузетни сликарски квалитети – уравнотежена 
композиција, деликатан колорит и брижљива мо-
делација – сврставају ову фреску међу најуспелија 
остварења студеничког зидног сликарства XVI века. 
Сцена је разложена на вертикалу фронтално пред-
стављене Богомајке с Христом и елипсоидну форму 
погнуте фигуре Анастасије, а обе те целине складно 
су обједињене преко испружене Богородичине руке. 
Хармоничном и свечаном карактеру представе до-
приноси и племенит колорит саздан на сазвучјима 
хладних тонова загаситоплавих, љубичастих и бле-
дозелених одора Богородице и монахиње Анастаси-
је, који су оживљени топлим окер и умбра бојама 
трона и Христовог химатиона. 

Давно изнесену претпоставку да је фреска део 
гробног ансамбла Ане Анастасије потврдили су ар-
хеолошки налази. Током ископавања у југоисточном 
углу припрате пронађена је, непосредно испод ком-
позиције с молитвом монахиње Анастасије, дубока 
озидана гробница с посмртним остацима. Антропо-
лошком анализом утврђено је да се ради о женској 
особи старости до седамдесет година, чије су црте 
лица делимично реконструисане. Уз то, на основу 
уочених трагова на зидовима и очуваног фрагмента 
једне мермерне плоче, познат је и првобитни изглед 
Анастасијиног надгробног споменика израђеног у 
виду саркофага. Стога се с разлогом верује да се и 
на старијем слоју живописа из 1208/1209. године на 
овом месту налазила слична представа с ликом мо-
нахиње Анастасије. 
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1965, 89; Мандић, 1975а, 48–64; 

Манастир Студеница, 1986, 142, 167; Студеница, 1986, 
158; Микић, Тодоровић, 1988, 249, 252–253; Поповић, 
1988, 493–494; Поповић, 1992, 31–34.
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90. Улазак Христов у Јерусалим

фреска из Доње испоснице светог Саве 
код Студенице, северни зид 
рад сликара Георгија Митрофановића, око 1618.
фотографија на платну
106 × 101 cm
Ризница манастира Студенице

Фреска Уласка Христовог у Јерусалим насликана је 
на северном зиду Доње испоснице светог Саве, у 
зони циклуса Великих празника, у близини иконо-
стасне преграде. У средишту сликаног поља оивиче-
ног цинобер бордуром приказан је Христос (Is# hs#, у 
нимбу: w# o# n# = Онај који јесте). Јашући на магарету 
у пратњи великог броја апостола он ступа пред зи-
дине Јерусалима. Одевен је у хитон и химатион, а 
подигнутом десном руком благосиља. Пред њим су 
два дечака: један простире хаљину под ноге мага-
рета, а други животињу храни палмином граном. У 

позадини је стеновито брдо обрасло ретким расти-
њем, као и једно олистало дрво. На улазу у град Спа-
ситеља дочекује група Јевреја са палминим гранчи-
цама у рукама. Високо горе, изнад улаза, насликана 
је ведута Јерусалима у виду утврђења унутар кога 
су грађевине с кровом на две воде и једнокуполним 
храмом шестоугаоне основе у средишту. Горњи део 
позадине је тамноплаво обојен, а при врху је назив 
празника: cvetonosJe h(risto)vo. Бојени слој је мести-
мично оштећен. 

Георгије Митрофановић сврстава се у најбоље 
српске сликаре XVII века. Хиландарски монах, радио 
је на широком простору од Свете Горе до Западне 
Мораве и Далмације. Најраније његово данас позна-
то дело су фреске олтарског простора у Јежевици код 
Чачка (1609). Митрофановићеве фреске сачуване су 
Добрићеву (1615–1616), Морачи (западна фасада и 
део фресака у припрати) (1616/1617), Крупи (друга 
деценија XVII века), Горњој и Доњој испосници у 
Студеници (око 1618), Завали (1618/1619), црквама 
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Светих апостола и Светог Димитрија у Пећкој па-
тријаршији (1620), као и у трпезарији манастира Хи-
ландара (1622). Познат је и већи број његових икона. 
ЛИТЕРАТУРА: Кајмаковић, 1977, 81, сл. 29 (бр. 17); Тодић, 

2013, књ. 1, 134, 137; Тодић, Чанак-Медић, 2015, 150–153 
сл. 125; Матић, 2019б, 181.

Миљана Матић

91. Пророк Исаија

фреска из Доње испоснице светог Саве 
код Студенице, северни зид 
рад сликара Георгија Митрофановића, око 1618.
фотографија на платну, 40 × 30 cm
Ризница манастира Студенице

Допојасна представа пророка Исаије налази се у тре-
ћој зони северног зида Доње Савине испоснице. У 
низу који чини осам фигура старозаветних пророка 
Исаијино попрсје је насликано друго слева, између 
пророка Давида и Јеремије. Пророк је означен нат-
писом непосредно изнад лика: prwr(o)kqÐ 0 IsaJa. При-
казан је као старац седе браде средње дужине и седе 
косе чији се увојци спуштају на рамена. Одевен је у 
хитон и химатион. Представљен је у полупрофилу, 
окренут на источну страну. Десном руком благоси-
ља, док у левој држи свитак на коме је исписан текст 
његовог пророштва о рођењу Христа Емануила: SÑe 
d(e)va va ;reveÐ primJtqÐ i roditqÐ s(i)na i narekMtq 0 iÕme eÐmM 
I(sou)s(q) 0 (Ис 7, 14; Мт 1, 23).
ЛИТЕРАТУРА: Кајмаковић, 1977, 81‒82, бр. 17, сл. 29; То-

дић, 2013, књ. 1, 134, 137; Тодић, Чанак-Медић, 2015, 151–
152, сл. 127.

Миљана Матић

91б. Силазак у ад

фреска из Доње испоснице светог Саве  
код Студенице,  
северни зид, рад сликара  
Георгија Митрофановића, око 1618.
фотографија на платну, 87 × 59 cm

Васкрсење Христово, приказано у виду Силаска у ад, 
налази се на северном зиду Доње испоснице светог 
Саве, у зони циклуса Великих празника. У среди-
шту сликаног поља оивиченог цинобер бордуром 
приказан је Христос (Is# hs#) унутар пећине ада, без 
мандорле. Окренут је улево и стоји на поломљеним 
вратима пакла, под којима окован лежи савлада-
ни Велзевул, око кога су разасути метални делови 
врата. Христос је одевен у наранџасти химатион, а 
око чланка његове леве ноге виси ланац завршен 
металном алком. У левици има дугачки крст, док је 
десном руком држао праоца Адама подижући га из 
гроба насликаног у виду отвореног саркофага. Бо-
јени слој је на том месту у потпуности уништен. На 
супротној страни у отвореном гробу стоје цареви 
Давид и Соломон у пратњи других светих пророка 
и праведника. Одевени у хаљине са огртачима бога-
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то украшеног оковратника, носећи на глави круне, 
Давид и Соломон левом руком указују на васкрслог 
Христа – победиоца смрти, док су им деснице по-

кривене. У позадини ове групе је свети Јован Прете-
ча [Iw(a)n(q)] који десном руком благосиља, а у левој 
држи дугачки штап завршен крстом. Изнад врха пе-
ћине исписан је назив празника: vqskrsenJe h(ri)st(o)vo. 
Бојени слој је читавом површином местимично 
оштећен. Ова фреска, као и друге боље очуване зид-
не слике у Доњој испосници, приписана је зографу 
Георгију Митрофановићу, најбољем српском слика-
ру раног XVII века.
ЛИТЕРАТУРА: Кајмаковић, 1977, 81, 82–83, 118-120 сл. 29 

(бр. 31); Тодић, 2013, књ. 1, 134, 137; Тодић, Чанак-Медић, 
2015, 150–153 сл. 125; Матић, 2019б, 181.

Миљана Матић

92. Деизисни чин из Никољаче

Студеница, иконостас цркве Светог Николе 
рад сликара Георгија Митрофановића, око 1615
темпера на дасци, 27 × 224 × 4 cm
димензије иконе Христа 27 × 27 cm, 
димензије осталих икона 26 × 27 cm 

Издужена површина даске на којој је сликано има 
једноставан уздигнути оквир дуж спољашњих и 
унутрашњих преградних ивица, помоћу кога је из-
двојено тринаест засебних поља. У њима су допо-
јасно представљени Христос, Богородица, свети Јо-
ван Претеча и десет апостола, чинећи Деизисни чин. 
Христос Is# hs# (у нимбу: w# o# n# = Онај који јесте) је на-
сликан чеоно, одевен у хитон и химатион, како де-
сницом пред грудима благосиља, док у спуштеној ле-
вици држи склопљено јеванђеље. Богородица mi#r T#V 
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и свети Јован Претеча s(ve)tQ Iw(a)n су у полупро-
филу окренути ка Христу i(sou)s h(risto)s, молитве-
но испружених руку. Начин сликања апостола није 
једнообразан, а већина је окренута ка Спаситељу. 
Апостоли Матеј, Марко, Павле, Јован и Лука у ру-
кама држе склопљене кодексе, док остали апостоли 
имају свитке. Нимбови су позлаћени. Иза Богоро-
дице насликани су апостоли Петар s(ve)tQ petarq, са 
свитком на коме је текст: tqÑI esiÐ h(risto)s s(i)nq b(og)a 
/ivago (Мт 16, 16; Јн 6, 69), Матеј s(ve)tQ Ï matÒeiÎ, 
Марко s(ve)tQÏ markoÐ, Симон s(ve)tQÏ sVÉmoÒn(q) и Јаков  
]ÒkovqÐ. Иза Претече су изображени апостоли Павле 
s(ve)tqIÑ paÐvlx, Јован s(ve)tQÏ IÎw(a)n, Лука s(ve)tQÏ lVÐkaÐ, 
Андреј s(ve)tqIÏ anÎdryi– и Вартоломеј s(ve)tÏQ vqÐrTol(o)mei. 
Фигура светог апостола Јакова пресечена је на пола 

скраћивањем даске. То је, по свему судећи, последи-
ца чињенице да је Деизисни чин који се данас налази 
у студеничкој цркви Светог Николе, првобитно био 
део неке друге иконостасне целине. У Никољачу је 
пренет из Краљеве цркве. Деизисни чин је на основу 
одлика стила приписан зографу Георгију Митрофа-
новићу. Већина сачуваних дела његовог иконописа 
чува се у манастирима Хиландару и  Морачи.

ЛИТЕРАТУРА: Сковран, 1961, 33–38; Кајмаковић, 1977, 40–
48, 302–303 сл. 141–148; Шакота, 1988, 224, 240–241, кат. 
бр. 1, сл. 167, 179, 180; Шакота, 1988, 207, 212–213; Студе-
ница, 1986, 170–171; Тодић, 2013, књ. I, 140; Матић, 2017, 
448, кат. бр. 186.

Миљана Матић

92

179П р в и  ве ко ви  т у р ск е  о ку п а ц и ј е  ( 1 45 5 – 16 83 )



93

180 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



94

181П р в и  ве ко ви  т у р ск е  о ку п а ц и ј е  ( 1 45 5 – 16 83 )



93. Богородица с Христом 

икона непознатог итало-критског мајстора, XVII век 
темпера на дасци, 37, 3 × 28 cm (без рама)
Ризница манастира Студенице

Богородица је приказана допојасно по иконограф-
ском типу званом Madre della Consolazione који се 
везује за критског сликара Николу Цафуриса (За-
фуриси), активног током последњих деценија XV 
века. Мати Божја на десној руци држи малог Христа. 
Oкренута је улево, у полупрофилу, погледа усме-
реног у страну. Одевена је у плаву доњу хаљину и 
цинобер мафорион. Испод мафориона на глави има 
бели прозирни вео, који је, као и мафорион, закоп-
чан аграфом украшеним мотивом звездасте розете. 
Христос је такође лицем окренут улево. Десном ру-
ком благосиља, док у левој држи сферу завршену 
крстом. Одевен је у хитон и химатион. На нимбо-
вима и позадини видљиви су трагови позлате. Сиг-
натуре крај ликова Богородице mi#r TV# и Христа I#s h#s  
(у нимбу: o# w# n# = Онај који јесте) изведене су цино-
бером и местимично истрвене. Икона има оригина-
лан профилисани рам осликан стилизованим фри-
зом геометријских и флоралних мотива изведених 
црвеном бојом и златом. 
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 224–226 сл. 168 (М. Шакота, Р. 

Станић); Шакота, 1988, 207, 213–214, сл. 5.

Миљана Матић

94. Распеће Христово

итало-критски рад, XVII век
темпера на дасци, 53 × 46 × 1 cm
Ризница манастира Студенице

Икона Распећа западне иконографије, настала веро-
ватно у XVII веку под снажним венецијанским ути-
цајем, представља дело итало-критског иконописа. 
У горњем делу сликаног поља приказан је Христос 
распет на крсту, с перизомом око бедара. Клонуле 
главе с трновим венцем, прободеног ребра, руку и 
стопала прикованих за крст, с ранама из којих тече 
крв, означен је нимбом у виду низа златних зракова. 
У врху крста је бели свитак на коме су иницијали: 

I.N.R.I. Иза Распећа је светло, отворено небо окру-
жено облацима. Испод крста је група од пет фигу-
ра. Богородица, без свести од бола, насликана је у 
пратњи двеју мироносица: једна држи Мати Божју 
у наручју, а друга се склопљених руку моли, стоје-
ћи изнад ње. Марија Магдалена клечи расплетене 
таласасте светле косе, придржавајући се за крст. У 
позадини, на десној страни стоји најмилији Христов 
ученик, млади апостол Јован, раширених руку и ту-
жно спуштеног погледа. Све личности под крстом 
су босоноге, а њихови нимбови су насликани у виду 
овоидне златне линије. 
ЛИТЕРАТУРА: Благо 1988, 226–227, 242; Шакота, 1988, 215–

216 сл. 6; Шакота, 2015, 230, 239–240.

Миљана Матић

95. Четворојеванђеље  
манастира Студенице

прва половина XVI века
папир, 407 л., 36.5 × 24.0 cm
Ризница манастира Студенице, бр. 102

Четворојеванђеље српске редакције с месецословом 
и Теофилактовим предговором исписано је црним 
мастилом; иницијали, наслови и зачала наглашени 
су киноваром и златом, а ознаке читања на марги-
нама изведене су црвеном, зеленом и плавом бојом. 
У књизи нема записа који би пружили податке о 
времену и месту њеног настанка или околностима 
под којим је доспела у студеничку ризницу. Једини 
преостали помен јесу две забелешке које се односе 
се на повез (л. 11 и 405). Из њих се види да је књи-
гу повезао јеромонах Мојсеј Ивановић 1824. и 1826. 
године у манастиру Каленићу. Корице су израђене 
од дашчица обложених смеђом кожом у коју су ути-
снути оквирна трака и, на средишњем пољу, крст 
комбинован с ромбовима, укрштеним дијагоналама 
и кружићима. Чини се да исписивање рукописа ни-
када није било сасвим окончано, пошто су на неким 
местима (предговор Марковом и Јовановом јеванђе-
љу и др.) увезани и празни листови намењени тек-
сту који је тек требало дописати. 

Уз брижљиво израђен повез и складно уобли-
чена уставна слова, којим су исписани текст и де-
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коративна заглавља, свечаном изгледу кодекса из-
узетно је допринела богата илуминација. У складу 
с устаљеним поступком који је примењиван при-
ликом опремања репрезентативних напрестоних 
четворојеванђеља, студенички кодекс је на почет-
ку текстова самих јеванђеља (л. 18, 136, 207 и 323) 
украшен великим, раскошно сликаним квадратним 
заставама, позлаћеним насловима и преплетним 
иницијалима, а над Теофилактовим предговором 
(л. 14) једноставнијом необојеном преплетном за-
ставицом. Преглед садржаја јеванђељâ истакнут је 
заглављем исписаним правилним киноварним пи-
сменима. Сасвим је неуобичајена појава то што су 
на почецима Матејевог, Лукиног и Јовановог јеван-

ђеља повезана по два листа од којих сваки садр-
жи квадратну заставу, иницијал и почетне редове 
одговарајућег текста, с тим што је на другом листу 
(л. 19, 208 и 324) застава остала само у цртежу ра-
ђеним црвеним мастилом. Та околност наводи на 
помисао да калиграф или поручилац није био за-
довољан постигнутим резултатом, па су на новим, 
додатим листовима заставице изнова нацртане и 
довршене наношењем боја и позлате. Не би треба-
ло одбацити могућност да је за поновно сликање 
заставица ангажован неки други, вештији мајстор. 
Тешко је, међутим, објаснити због чега су задржани 
и они листови чија су орнаментална поља остала 
незавршена. 

95

184 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



Застава на почетку Јеванђеља по Матеју украше-
на је врежом која у окосници образује крст око чијих 
су кракова уплетени чворови и по две крупне волу-
те с наутовим листовима. Исти орнаментални склоп 
имају и недовршене заставе на л. 19 и 208. Заглавље 
над текстом Марковог јеванђеља компоновано је од 
два концентрична низа сачињена од по осам волута 
с тролистом у средишту, а његова схема опетује се на 
цртежу на л. 324.  Орнаментално поље на почетку Је-
ванђеља по Луки испуњено је разбокореном врежом 
која гради угаоне волуте са стилизованим листови-
ма, док застава која украшава Јеванђеље по Јовану 
има широк перваз с преплетним тракама и наутовим 
листовима и, унутар њега, средишње поље с насло-
вом исписаним златом. Уз то, заставе су на угловима 
и над горњом ивицом украшене минуциозно слика-
ним флоралним мотивима, а заглавља над Марко-
вим и Лукиним јеванђељем имају и оквирну траку 
дуж које тече таласаста лоза с листићима. На свим 
заставама вреже су плаве боје, местимично с белим 
шрафурама, фон је позлаћен, а флорални украси и 
бордуре колорисани су и црвеном и зеленом.

Високи уметнички домети описаних застава – 
сигуран цртеж, штедра позлата, употреба засићених 
темпера боја, нанесених у племенитим и сонорним 
спреговима загаситоплаве, црвене, тамнозелене и 
злата и, посебно, наглашено хтење да се страница 
уобличи као сасвим особена пиктурална целина, 
свечаног и репрезентативног изгледа, потчињеног 
јасно утврђеном декоративном систему – сврставају 
Студеничко четворојеванђеље међу најлепше укра-
шене рукописне књиге настале у деценијама пред 
обнову Пећке патријаршије.

Тип раскошне квадратне заставе испуњен врежа-
ма које се радијално пружају од средишта, градећи 
сложен, симетрично компонован преплет, води по-
рекло из орнаменталног репертоара позновизантиј-
ске илуминације; познат је у сликаном украсу срп-
ских књига XIV столећа, а нарочиту популарност 
стекао је у XVI и XVII веку. Тада је постао чест деко-
ративни мотив у сликаној опреми низа раскошних 
кодекса преписаних у скрипторијима делатним на 
пространој територији која се пружала од Свете 
Горе, преко Србије, до Јужне Угарске и од Бугарске 
до румунских земаља. Није искључена могућност да 
ће подробније језичко и текстолошко истраживање 
Студеничког четворојеванђеља пружити поузданије 
податке о исходишту писара и илуминатора тог из-
узетног рукописа.

ЛИТЕРАТУРА: Василић, 1957, 62; Студеница, 1986, 172–
174; Шакота, 1988, 231, 235; Благо, 1988, 194 (Н. Синдик); 
Проловић, 1988, 525–533. 

Зоран Ракић

96. Недељни октоих 
митрополита Григорија

последња четвртина XVI века, дигитални приказ
папир, 161 л., 27,0 × 19,5 cm
Народна и универзитетска библиотека  
у Љубљани, Копитарева збирка, Cod. Kop. 8

Према саставу, рукопис припада октоиху скраћеног 
типа. У првом делу садржи службе за недеље, а у 
другом службе за седмичне дане, али за сваки дан 
само једног гласа. Исписан је калиграфским полуу-
ставним писмом. Језик је српскословенски, право-
пис је ресавски. Књига је добро очувана, недостаје 
јој неколико листова, а повезана је у корице сачи-
њене од дашчица закошених рубова које су пресву-
чене смеђом кожом. На обе корице техником слепог 
тиска изведен је истоветан украс: ромб постављен 
у средиште поља уоквиреног декоративном траком. 

Текст је писан црним мастилом, а наслови, ини-
цијали и делови текста (ознаке гласова, ирмоса, 
антифона и др.) исписани су киноваром. Сликани 
украс рукописа сасвим је скроман. Чине га две за-
ставице (л. 1r и 2r), неколико сићушних маргинал-
них ознака у виду рибе и иницијали, од који су неки 
обогаћени кружним задебљањима или листићима, 
а само мањи број стилизованим гранчицама и ви-
тицама. Крај текста (л. 160v) наглашен је украсним 
левкастим завршетком црвене боје. Лепоти текста 
доприносе и наслови исписани крупним декоратив-
ном писменима. 

Једноставна уска заставица на л. 1r компонована 
је од трака преплетених у виду осмица; на доњим 
угловима она је завршена листићима, на горњим 
извијеним гранчицама с пупољком на врху, док је 
над средином украшена крстом с разлисталим кра-
цима. Правоугаона заставица на наредном листу 
знатно је сложенија. У њеној окосници налазе се 
два концентрична круга оперважена и по дијаго-
налама пресечена тракама уплетеним у виду ужета. 
Над средином те заставице уздиже се крст, од њених 
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горњих углова полазе гранчице, а од доњих стабљи-
ке, завршене крупном стилизованом полупалметом 
или пупољком. Цртеж оба орнаментална поља ра-
ђен је киноваром, преплетне траке су остављене у 
природној боји папира, док су међупростори испу-
њени црвеном, зеленом и жутом бојом оживљеном 
многобројним белим тачкицама. 

Писар и место настанка књиге нису познати, али 
се на основу два записа (л. 1v и 160v) може сагледати 
део њене повести. У првом запису, који је сачинио ра-
шки митрополит Григорије, забележено је да је књига 
припадала Студеници одакле ју је, након турског ра-
зорења манастира 1697. године, неки Драгутин пре-
нео у село Кониче код Тутина, а потом предао вла-
дици: azq vl(a)d(i)ka gligorie mitropolitq ra[ki wbrytohq 
si} knigM M selM koni;M po;to tMrqci stMdenicM razori[e te 
e be[e prenew dragMtinq wt sela koni;a i de e wb(r)etoh i 
Mzeh e k sebe. va leto 7 {no ) i 5, a wt ro/dastva h(risto)va 
a J h J ( J 7, tako da se zna kade tMrqci stMdenicM razori[e. 
Не зна се у чијим је рукама била током XVIII столећа, 
али се из друге забелешке, исписане 20. марта 1806. 
године, дознаје да је враћена Студеници као заветни 
дар извесног Ђуре из Заумског села. Мада је прежи-
вела турску похару манастира 1813. године, књига се 
у Студеници није дуго задржала. Помишља се да ју 
је већ 1830. године, приликом посете манастиру, узео 
Вук Караџић, чијим је посредовањем потом доспела 
у Копитареву збирку.
ЛИТЕРАТУРА: Мошин, 1971, 142–143; Благо, 1988, 196–197 

(Н. Синдик).

Зоран Ракић

97. Митрофаново 
Четворојеванђеље

1600–1605, дигитални приказ
папир, I+306+1 л., 31 × 21,5 cm 
Библиотека манастира Хиландара, бр. 33

Рукопис је исписан калиграфским полууставом с 
почетка XVII века, српском редакцијом, ресавским 
правописом, а садржи текстове четири јеванђеља с 
Теофилактовим предговорима и упутство за читање 
јеванђеља. Повез чине дашчице обложене мрком ко-
жом украшеном у техници слепог тиска. На л. 305v 
налази се запис из 1630. године који открива да је 
књига припадала монаху Митрофану Студенича-
нину, који ју је донео у Хиландар, с тим да након 
његове смрти буде враћена манастиру Студеници: 
SIa kniga s(ve)toe eV(anq)g(e)lJe mJtrofana stoudeni;anina i 
ouze ga wt(q) wt;qstva da mU slou/i do sxmrxti pakJi da 
e stoudeni;ko s(ve)tomou sѵmewnU. vx ly%to& 07r#80

Четворојеванђеље је украшено сa четири велике 
квадратне заставе, смештене на почецима јеванђе-
ља (л. 18r, 103r, 157r и 244r), и две мање застави-
це правоугаоног облика, изведене над упутством за 
читање јеванђеља и Теофилактовим предговором 
Матејевом јеванђељу (л. 2r и 14r). Квадратне заста-
ве су замишљене према сличној декоративној схеми. 
Окосницу њихових сложених орнаменталних поља, 
компонованих према начелима доследно спроведе-
не симетрије, чини средишња розета од које се зра-
касто шире различито обојене и разлистале вреже 
образујући минуциозан и изузетно богат преплет. 
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Схема орнаменталног поља на л. 18r има у осно-
ви крст комбинован с розетом и дијагонално поста-
вљеним одсечцима чији крајеви прелазе у чворове 
и волуте с уплетеним птицама и животињама налик 
на псе. Застава на л. 103r испуњена је врежама које 
се радијално шире од средишњег осмостраног поља 
градећи сложен преплет с наглашеним дијагонално 
усмереним чворовима и волутама с крупним стили-
зованим полупалметама. Квадратно поље на л. 157r 
украшено је симетрично компонованим врежама 
чији се увојци завршавају тролистима или сасанид-
ским полупалметама, док је застава на л. 244r  испу-
њена врежама што образују два концентрична низа 
волута унутар којих су тролисти или веома издуже-
не и стилизоване полупалмете. 

Богатством украса издваја се и горња ивица сваке 
заставе – у њено средиште постављен је украс у облику 
пупољка или крстолики биљни преплет, а на угловима 
су изведене полупалмете стилизоване на оријенталан 
начин – као и површина спољне маргине, декорисана 
флоралним мотивом налик наутовом листу или ста-
бљиком завршеном пупољком. Уз то, заставе на л. 103r 
и 157r су украшене и широким декоративним перва-
зом. Правоугаоне заставице су решене знатно једно-
ставније – она на л. 2r компонована је од низа елипси 
и ромбоидних чворова, док је заглавље на л. 14r укра-
шено таласастом лозицом с тролистима. 

Декоративности заставица, поред сигурног црте-
жа рађеног мрким мастилом, доприноси и складан и 
ефектан колорит. Основа свих орнаменталних поља 
испуњена је зеленом, црвеном и љубичастом бојом, 
посутом мноштвом белих тачкица, а поједини дета-
љи преплета оплемењени су златом. Испод застава 
теку стилизована гдекад и позлаћена украсна слова 
заглавља, а брижљиво сликан иницијал, сачињен од 
уплетених трака и лозице, наглашава почетак сваког 
јеванђеоског текста.

Декоративне схеме великих квадратних заставица 
изведених у Митрофановом четворојеванђељу добро 
су познате у сликаном репертоару српских рукопи-
са средњег века и послевизантијског периода. Такав 
тип заставе води порекло из византијске уметности. 
У српској рукописној традицији познат је од XIV века, 
а посебно маштовита решења и сигурност извођења 
досегао је током друге половине XV столећа, на за-
ставицама насликаним у кодексима које су исписали 
калиграф Владислав Граматик и његови настављачи. 
Аутори орнаментике у српским књигама XVI и XVII 
века су овакву врсту заставица најчешће преузима-

ли управо посредством те групе рукописа. Склоп две 
једноставније правоугаоне заставице такође је био 
устаљен у уметничкој опреми српске књиге, где се, у 
различитим варијантама, јављао готово током чита-
вог њеног постојања, почевши од XIII столећа.
ЛИТЕРАТУРА: ССЗИН, 1902, бр. 1218; Богдановић, 1978, 

63; Благо, 1988, 197 (Н. Синдик); Станковић, 2012, 31–32; 
Ракић, 2015, 485–494; Ракић, 2016б, 214–225.

Зоран Ракић

98. Аверкијев псалтир  
с последовањем

Студеница, 1617/1618, с додацима из XVII века 
дигитални приказ
папир, 412 л., 20 × 14,5 cm
Руска национална библиотека  
у Санкт Петербургу, Q. I. 90  

Опсежан кодекс, који уз основни део – Псалтир с 
песмама Мојсијевим и пратећим текстовима по-
следовања, месецословом и пасхалним таблица-
ма – садржи и одломке из списа Григорија Синаита, 
Тикаре, Атанасија Александријског, Максима Испо-
ведника и других. Према саставу, рукопис предста-
вља конволут сачињен од неколико целина чије су 
текстове исписала шесторица писара претежно то-
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ком прве половине XVII века. Главнину текста, која 
обухвата псалтир с неколиким додацима (л. 3r–114r, 
138r–161v, 228r–291r), преписао је знаменити кали-
граф Аверкије 1617/1618. године. Другом писару 
приписани су л. 1r–2r; трећи је исписао л. 115r–129r, 
четврти л. 130r–136v, 162r–227v и 294r–295v, пети л. 
296r–298r и 379v–412v, док се за шестог, изузетно на-
дареног калиграфа везује део књиге између л. 299r 
и 379r. Писмо свих писара је полууставно, редакција 
читавог конволута, осим дела текста атрибуираног 
петом преписивачу, који је писао на руском, је срп-
ска, а правопис је ресавски. Књига је писана црним 
и мрким мастилом, док су наслови, важнији делови 
текста, маргиналне ознаке и иницијали изведени ки-
новаром. 

Главни писар, Аверкије, оставио је о свом по-
духвату кратак помен на л. 291v: sJa knIga popis<ana> 
vx pe[tery vQ[<e> stUden<i>ce lyt<a> z# r# k# Z# averkJe. Из 
тог записа види се да је Аверкије писао Псалтир у 
студеничкој испосници светог Саве, дакле на истом 
месту на коме ће, неколико месеци касније, препи-
сати Студенички типик и Житије светог Симеона 
од светог Саве, списе који чине назначајнији део 
Цароставника манастира Студенице (Праг, Народ-
ни музеј, IX H 8). По повратку у Хиландар, Аверкије 
је Псалтир понео са собом. Међутим, рукопис је у 

манастиру остао само током наредне две деценије. 
На основу једног опширног записа, који пружа из-
весне назнаке о даљој судбини те књиге, зна се да је 
она већ 1638/1639. године доспела у Москву. Тамо је 
стигла као дар владике Мардарија који је том прили-
ком вероватно предводио групу хиландарских мо-
наха што је у Русију отишла по помоћ. 

Будући да највећи део хартије на којој је књига 
исписана носи водене знаке везане за прву половину 
XVII столећа, као и због околности да је претежан 
део текста исписан на српском језику, могло би се 
претпоставити да је конволут састављен на Светој 
Гори. Сва је прилика да је рукопис поново повезан 
већ после неколико деценија. Вероватно је то учи-
њено крајем XVII или почетком XVIII века, када је 
Псалтир добио садашње корице израђене од дашчи-
ца пресвучених мрком кожом богато орнаменти-
саном у техници слепог тиска. Утиснути украси су 
се с временом излизали, па се сада на предњим ко-
рицама назиру једино контуре средишњег картуша 
и угаоних сегмената, док су орнаменти или иконо-
графске композиције сасвим ишчилеле. На задњим 
пак корицама, чија је декорација нешто боље очува-
на, још се уочавају разбокорени флорални мотиви 
који густо испуњавају средишње поље и две широке 
бордуре које га омеђују.
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Сликани украс у рукопису није посебно богат. 
Најбрижљивије су исписани и украшени они делови 
књиге који се везују за Аверкија и анонимног кали-
графа чијој је руци је атрибуиран део текста од 299. до 
379. листа. Аверкије, који се с правом сматра једним 
од најбољих и најмарљивијих српских писара прве 
половине XVII века, о чему сведочи низ изузетних 
хиландарских кодекса, по саставу поглавито пролога 
и панагирика, украсио је свој део текста елегантним 
киноварним иницијалима чији су облици улепша-
ни кружним задебљањима и извијеним гранчицама 
с листићима и пупољцима. Потоњи пак писар је свој 
препис опремио још финије израђеним иницијалима 
наглашено витких пропорција, минуциозне обраде и 
с раскошним флоралним украсима који се, полазећи 
од основе слова, спуштају у виду разлисталих витица 
дуж текстуалног блока. Маргине је оживео изузет-
но маштовитим маргиналним ознакама и вињетама, 
украшеним флоралним и архитектонским мотивима. 
Уз то, у делу рукописа који је исписао трећи писар (л. 
115r) изведена је једноставна заставица решена у обли-

ку портика испуњеног густим преплетом широких 
трака. Траке које образују тај преплет остављене су у 
природној боји папира, док су њихови међупростори 
колорисани киноваром.
ЛИТЕРАТУРА: Калайдович, Строев, 1825, С. 359, Отд. II, 

№ 208; ССЗИН, 1902, бр. 1059; ССЗИН, 1986, № 3024; 
Благо, 1988, 199–200 (Н. Синдик).

Зоран Ракић

99. Типик (Цароставник)  
манастира Студенице

последња четвртина XVI века, 1618/1619. и XVIII век,  
дигитални приказ
папир, XVI + 172л., 15,5 × 10,5 cm 
Народни музеј у Прагу, IX H 8 (Š 10)

Рукопис представља конволут сачињен од две це-
лине. Његов први део (л. 1–118), исписан 1618/1619. 
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године, садржи Студенички типик, краће саставе 
Чудо у манастиру Богородице Заступнице и О не-
празновању Великог петка, као и Житије светог Си-
меона од светог Саве. Други део књиге (л. 119–172), 
преписан у последњој четвртини XVI века, садржи 
саставе О оснивању Цариграда и Повест о паду Ца-
риграда. Поједини листови у књизи дописани су у 
XVIII веку (Кантакузинова молитва Богородици, 
Други канон Трулског сабора, Писмо Петра Великог 
Црногорцима, неаутентични препис оснивачке Сту-
деничке повеље, Тропар светом Арсенију Сремцу и 
неколико краћих записа), а неколико листова остало 
је неисписано. 

Рукопис је писан тамносмеђим мастилом; кино-
варом су изведени иницијали, наслови, поједини де-
лови текста и маргиналије. Исписала су га четвори-
ца писара. Осим првог писара (л. IIr–IIIr и Vr–XIv), 
чији је језик рускословенски, а писмо типографски 
полуустав, писмо осталих калиграфа је полууставно, 
језик српскословенски, а правопис је ресавски. Са 
историјског, црквеноправног, књижевног и филоло-
шког становишта од непроцењивог значаја је први 
део кодекса (л. 1–118) у коме се налази једини са-
чуван препис два дела – ктиторског Житија светога 
Симеона и Студеничког типика – оба проистекла из 
пера Саве Немањића. На основу дуктуса тај део ру-
кописа приписан је Аверкију, једном од најбољих и 
најплоднијих оновремених српских калиграфа, који 
је током друге и треће деценије XVII века радио у 
манастиру Хиландару и у Савиној испосници надо-
мак Студенице. Аверкије је о свом подухвату оста-
вио опширан запис на л. 71v. У њему је навео да је 
Типик преписао у пештери светога Саве, 1618/1619. 
године, у време игумана кир Теофила: 

Сїи типикъ сирѣчъ ѡбраꙁникъ. светаго савы 
сръбъскаго, прѣписа се, въ лѣто, ҂ꙁркꙁ. (=7127, тј. 
1618/1619) въ пеере светаго Савы посъца (?). бѣ бѡ 
прѣжде насъ съписанъ ркою светаго савы, въ лѣто рече (!) 
҂ѕ҃ѱ҃и҃ (=6708, тј. 1199/1200) прѣстави се господинъ 
сїмеѡнъ: И да никтоже ꙁабавлꙗет и прѣвраает мнѡгы 
бѡ сѹтъ рѣчи прости въ семъ номоканъне (!), нъ ѕѣлѡ 
полъꙁны. того бѡ радї повелѣ светыи прочитати на ꙁачало 
когождо мѣсеца. ꙗвѣ ꙗко да ѹтвръждаютъ се слоужителе 
и мы въси не ꙁабываимъ любѡвь светаго. вѣдѣ ꙗко онъ 
иматъ намъ сѹдїти. ꙗко и апостолы в, їсраилевомъ 
колѣном, а инымъ еꙁыкѡмъ не сѹдетъ. и сем свѣдокъ, 
светы никѡнъ. ибѡ и съ светы намъ апостолъ есть. 
господи того молитвами покры нась, ибѡ и тъ молитъ 
се ꙁа ны. Прї игѹменѹ кр Ѳеѡфилоу ѡт ꙗвленыхъ.

Књига је повезана у корице израђене од дашчица 
обложених тамномрком кожом декорисаном слепим 
тиском. Обе корице уоквирене су траком испуњеним 
стилизованим тролистима. Уз то, предње корице су 
украшене пунцама у облику криновог цвета, које у 
средишту образују розету, a површина задњих кори-
ца издељена је дијагоналама на мрежу троуглова чије 
су саставнице наглашене концентричним кружићима. 

Основни делови књиге, исписани у последњој 
четвртини XVI века и 1618/1619, не садрже орна-
ментику. Једини украс на њиховим страницама јесу 
киноварни иницијали геометријских облика који су 
гдекад украшени кружним задебљањима по среди-
ни стабла или витицом с листовима и пупољцима 
што полази од њиховог подножја. Сликани украс у 
кодексу изведен је само на листовима који су испи-
сани у XVIII веку. На унутрашњој страни предњих 
корица нацртана је црним мастилом грана с листо-
вима и цветовима. На л. Ir налази се цртеж манасти-
ра Студенице, израђен 1735. године пером и црним 
мастилом, а на л. IIr и IXr киноваром су исцртане 
уске заставице компоноване од стилизованих цве-
това. Сви орнаменти настали су по угледу на гра-
фичку опрему штампаних издања XVIII века. На 
исти начин решен је на л. IIr иницијал В, оперважен 
правоугаоним орнаментисаним оквиром. 

Рукопис је припадао познатом слависти Павелу 
Јозефу Шафарику. Заједно с осталим рукописима из 
његове колекције доспео је у Народни музеј у Прагу.

ЛИТЕРАТУРА: Vašica, Vajs, 1957, 305–309; Гроздановић-
-Пајић, 1968, 453–454; Благо, 1988, 200–203 (Н. Синдик); 
Студенички типик, 1992; Студенички типик, 1994; 
Српске рукописне књиге у Чешкој, 2015, 11, 85–89; Студе-
нички типик, 2018.

Зоран Ракић

100. Посни триод  
писара Диомидија
Благовештенска црква код манастира 
Студенице, 1621/1622.
папир, 352 л., 29 × 20 cm
Црква брвнара у Љутовници  
код Горњег Милановца, бр. 1

Рукопис је исписан мрким мастилом, уједначеним 
полууставним писмом, српскoм редакцијом и ре-
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савским правописом. Наслови, значајнији делови 
текста, маргиналне ознаке и иницијали изведени су 
црвеним мастилом. Више него скромна илумина-
ција сведена је на једноставне киноварне иницијале, 
гдекад украшене гранулама, листићима или стили-
зованим витицама, и на једну уску заставицу сачи-
њену од три уплетене необојене траке чији су укра-
сни пупољци колорисани црвеном, а међупростори 
мрком бојом. Књига је повезана у дашчице закоше-
них рубова обложене мрком кожом која је украшена 
техником слепог тиска. Корице потичу из времена 
настанка рукописа, делимично су оштећене, са очу-
ваним остацима копчи. 

Запис у виду колофона, исписан лепим брзопи-
сним писменима на последњој страници Триода (л. 
352v), садржи детаљне податке о месту и времену 
настанка књиге, а поменути су и име њеног препи-
сивача и бурне историјске прилике чији је писар био 
савременик:  sxpisa se sJa s<ve>taa i d<U>[e polqzna kniga 

gl<ago>lEmaa trJwdq. sxpisa se pri velicei lavri sVÈmewna 
mVÈroto;iva gl<ago>lema stoudenica vx hramy bl<a>govy{enJa 
pr<y>;<i>stJe b<o>gom<a>t<e>re e/e Es<tq> blQz s<ve>tJe lavri 
kq }/nyi strany vrq/enJe kamen<e> Wstoe{a wt s<ve>t<o>gw 
grad<a> pri /ivote pryws<ve>{enna<g>w patrJarha kVÈr paisea, 
i pri /ivote s<ve>tei[a<g>w mitropolita ra[ka<g>w kVÈr 
silvestra i pri /ivote Igoumena i arhImandrita s<ve>tIe 
lavri studenJ;qskJe kVÈr tewfilou IermonahU i pri /ivote 
bl<a>/enna<g>o d<u>hovnika kVÈr nikanora toe/de s<ve>tJe 
lavri. rouko} mnw<g>wgry[na<g>o ;rqnorizca dJwmidia. 
togda bQs<tq> pryvelika voiska tourska na le[kou zeml} 
i tamo bQs<tq> velikomU sqra/enJ} za pryslavno ;}d<o> 
]ko takova krqvq ne bQs<tq> nikogda krom<e> prys<ve>tJa 
konstantina grad<a>. sqvrq[ise na pamet<q> s<ve>t<a>go savi 
Ier<U>s<a>limskag<w>. vx lyt<o> z#. i# .r#. i .l#.  

Из опширног колофона дознаје се, дакле, да је ру-
копис био преписан у време патријарха Пајсија, ми-
трополита рашког кир Силвестра, игумана и архи-
мандрита студеничког кир Теофила и духовника кир 
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Никанора, а да га је у цркви посвећеној Благовеште-
њу, при манастиру Студеници, исписао многогрешни 
црноризац Диомидије 1621/1622. године. Штавише, 
писар је ближе одредио и место на коме се налазио 
Благовештенски храм, наводећи да је он смештен ју-
жно од Богородичине цркве на одстојању хитца ка-
меном од светог града, тј. од манастирских зидина. 
На самом крају записа, Диомидије је оставио сажет 
помен о једном драматичном догађају који је јамач-
но оставио дубок траг у свести оновремених људи. 
Описујући страхоте турско-пољског рата, забележио 
је како таквог крвопролића није било никада изузев 
приликом заузећа Константиновог града. 

Након непуна два столећа, колико је био похра-
њен у Студеници, рукопис је почетком XIX века 
поделио трагичну судбину многих манастирских 
драгоцености. Наиме, у пљачкашком походу Сулеј-
ман-паше Скопљака на Студеницу 1806. године био 

је однесен, али га је од Турака откупио извесни Ми-
лован Самотурац, о чему је испод колофона оста-
вљена кратка забелешка. 
ЛИТЕРАТУРА: Драгић, 1940, 10; Шакота, 1967, 51–53; Богда-

новић, 1982, бр. 1729; Благо, 1988, 203–204 (Н. Синдик).

Зоран Ракић

101. Болоњски  
Студенички одломак

1670–1680.
папир, 31 л., 20,8 × 14 cm 
Универзитетска библиотека у Болоњи, MS. Mars. 103/V

Рукописни одломак се до пред крај XVII века чувао 
у манастиру Студеници, где га је пронашао и узео 
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за своју збирку гроф Луиђи Фердинандо Марсили 
(1658–1730), италијански дипломата, генерал, поли-
хистор и библиофил. На основу садржаја једног од 
поглавља читав зборник насловио је Историја деспо-
та Србије на илирском језику, а касније га је, заједно 
с другим рукописним књигама и драгоценом колек-
цијом докумената, завештао Универзитетској библи-
отеци у Болоњи. Рукопис је српске редакције, испи-
сан је полууставом, црним и црвеним мастилом, и 
богато је илуминиран. Садржи шест поглавља чије је 
наслове на првом листу исписао на латинском јези-
ку Павао Ритер Витезовић, који је грофу Марсилију 
помагао у ишчитавању српског текста. Прво погла-
вље садржи графички маштовито приказане изреке 
светих отаца и филозофа, друго обухвата месецослов 
праћен астрономским и астролошким подацима, а 
треће медицински спис Писмо Јована Дамаскина о 
човеку. Наредно поглавље, за српску историографију 

изузетно значајно, јесте летопис насловљен Кратка 
хронологија од оснивања света до краљевства Ра-
шана, с генеалогијом краљевског рода Немањића и 
деспота Србије и редова царева Турака. Фрагмент 
закључују два одељка посвећена планетама и зоди-
јачким знацима и изрекама светог Јована Златоустог. 
Главнина болоњског рукописног фрагмента (л. 2v–7r 
и 8v–26r) исписана је током осме деценије XVII века, 
а на основу дуктуса и стилских одлика илуминације 
приписана је руци Христофора Рачанина, једног од 
најбољих српских калиграфа из деценија пред Ве-
лику сеобу. На основу једног записа из 1673. године 
претпоставља се да је у преписивању рукописа уче-
ствовао и јерођакон Филотије.

Уз брижљиво исписан текст, Христофор Рачанин 
је извео целокупан сликани украс у рукопису: две 
заставице, крупан преплетни иницијал, астроном-
ске и календарске табеле с представама зодијачких 
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знакова и један схематски приказ људске фигуре. 
Заставице су изведене на почетку трећег и четвртог 
поглавља. Обе су сликане плавим, црвеним и зеле-
ним мастилом с позлатом, а техника њихове израде 
и декоративне схеме – људска глава чија се коса гра-
на у сложени преплет (л. 17r) и средишњи чвор од 
чијих бочних страна полази по једна крупна полу-
палмета (19r) – познати су из других рукописа које 
је исписао овај калиграф. 

Друго поглавље зборника је посебно богато илу-
стровано. После календарских таблица (л. 8v и 9r), 
Христофор је, служећи се лењиром и шестаром, ве-
ома прецизно приказао кружну табелу с представом 
Сунца и кретања и мена Месеца (л. 9v), а потом је, на 
следећих шест листова исписао мноштво података 
везаних за астрономију, астрологију, метеорологију, 
народне обичаје, летописе и др. и исцртао календар-
ске таблице уз које је црвеном, зеленом, љубичастом, 
плавом, сивом и мрком бојом, уз додатак злата, ми-
нуциозно насликао одговарајуће знакe зодијака: 
овна (л. 10r), бика (л. 10v), близанце (л. 11r), рака (л. 
11v), лава (л.12r), девицу (л. 12v), младића који држи 
вагу (л. 13r), шкорпију (л. 13v), стрелца са запетим 
луком (л. 14r), козорогa (л. 14v), водолију који изли-
ва воду из крчага (л. 15r) и рибе (л. 15v). Поглавље 
закључују пасхална таблица (л. 16r) и веома сли-
ковит приказ руже ветрова са означеним странама 
света (л. 16v). Пошто се у месецослову на неколико 

места помиње локално московско време, претпо-
ставља се да је приликом састављања тог дела збор-
ника коришћен неки предложак приспео из Русије. 
Напослетку, у складу с астролошким схватањима да 
знаци зодијака управљају одређеним деловима тела 
и утичу на њихово излечење, на почетку наредног 
поглавља (л. 17r), посвећеног Дамаскиновом спису о 
човеку, нацртана је загаситоцрвеним мастилом, из-
међу редова текста, представа људске фигуре с упи-
саним почетним словима зодијачких ознака. 

ЛИТЕРАТУРА: Радојчић, 1951а, 16 et passim; Харисијадис, 
1971, 135–141; eadem, 1976, 283–296; Сapaldo, 1986, 91–107; 
Благо, 1988, 208 (Н. Синдик); Kacziba, 1999, 37–38, 41–42, 
82–87, 229–231, 237–238, 240–242 et passim.

Зоран Ракић

102. Синодик  
манастира Студенице

Русија, Студеница, 1655–1758
папир, 155 л., 23 × 18 cm
Ризница манастира Студенице, бр. 103

Ова значајна књига манастира Студенице писана 
је полууставом и брзописом мрким и црвеним ма-
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стилом и златом на папиру различитог квалитета 
у периоду од 1655. до 1758. године. Сведочи о кон-
тинуираном одласку студеничких монаха у Русију 
у тзв. „писанију“, односно прикупљање прилога за 
манастир најпре 1655. године у време архимандрита 
Теофила, а потом 1663, 1686, 1704, 1709, 1753. и 1758. 
У Синодику су пажљиво уписана сва места (Уман, 
Путиваљ, Березина, Москва, Северни Новгород, 
Псков, Уман, Харков, Полтава, Запорожје, Кијев, 
Пешта, Будим, Вршац, Изјум) у којима је милости-
ња сакупљана на име помена који ће у манастиру 
бити вршен живим и умрлим приложницима. Међу 
записаним именима налазе се приложници разли-
читог ранга и социјалног статуса, што Синодик 
чини изузетним сведочанством српско-руских веза 
у XVII и XVIII веку. Такође, овај рукопис сведочи о 
распрострањености и молитвеном поштовању кти-
тора студеничке Лавре, преподобног Симеона и све-
тог Саве Српског. У Синодику су забележена имена 

најзначајнијих личности руске историје овог раз-
добља, владара династије Романов, цара и великог 
кнеза Алексеја I Михаиловича (1629–1676) (л. 18), 
цара Ивана V Алексејевича (1666–1696) и чланова 
његове породице (л. 17а), московских патријараха 
Јермогена (1606–1612), Филарета (1619–1633), Јоаса-
фа Првог (1634–1640), Јосифа (1642–1652) и Јоакима 
(1674–1690) (на л. 18), као и руског племства, вели-
ких кнегиња и великих кнезова (Михаила са супру-
гом Јевдокијом и децом, на л. 22), бољара и богатих 
грађана из породица Лопухин (л. 24–25), Черкарски 
(л. 25), Љвов (л. л. 26), Хавански, Наришкин, Про-
зоровски (л. 27б), Трубецкој, Салтиков, Козлов (л. 
28б), Гагин (л. 30), Пожарски (л. 32), Куракин, Дол-
горуков (л. 34), Мусин-Пушкин (л. 35), Голицин (л. 
86а) и др. Такође, уписани су и припадници војног 
племства и различитих редова војске: генерали, пу-
ковници, сатници, атамани, козаци. Поред највишег 
црквеног клира, у Синодику се налазе и имена број-
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них монаха и монахиња, писара књига и др. Тако је, 
на пример, прилог Студеници у свештеним одежда-
ма дат за вечни помен старца Тројице-сергијевског 
манастира Теодора Самарина 1704. године. И Срби 
су давали прилоге за помен сусрећући студеничке 
монахе у местима кроз која су пролазили током „пи-
саније“. У Синодику су тако забележена имена пу-
ковника Владислава Србина са породицом (л. 28а), 
вршачког обор-кнеза Радивоја (л. 84б) и господара 
Николе Филиповића из Пеште (л. 86а). 

Рукопис красе барокни орнаменти флоралних 
мотива, руског типа, попут заставице на л. 11а. На 
насловној страници црвеним мастилом је изведен 
сликани украс у виду руке која држи квадратно поље 
унутар кога је кружни флорални мотив са текстом 
у средишту: sJiÎ sinodiÎkx m(a)n(as)t(i)rA stMdenJce. hram 
MspeniA pr(e)s(vA)tQe vl(a)d(i);(i)cQ n(a)[eA b(ogorodi)cQ 
J prisno d(y)vQ m(a)rJi. lavrQ s(vA)t(a)go sJm(e)wna serbskago 
miroto;ca J velikog ;}d(o)tvo(r)ca. Idy/e s(vA)tQe J mir(o)
to;ivQe mo{J ego pw;iva} lyta zr^g (7163 = 1654–1655). 
Рукопис је повезан у дашчице пресвучене кожом, а 
повез је највероватније рад Мојсија Ивановића. 

ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 205 кат. бр. 26 (Н. Синдик); 
Шакота, 1988, 65–66, 237; Анђелковић, 2017, 239–244; 
Анђелковић, 2019, 63–65.

Миљана Матић

103. Октоих првогласник  
штампара Макарија

Цетиње, 1494.
28,5 × 21 cm 
Ризница манастира Милешеве  
(некада у Српској православној 
општини у Пријепољу, бр. 12) 

Цетињски октоих првогласник православна је бого-
службена књига која има посебну вредност у исто-
рији европског, словенског и српског штампарства 
као прва ћирилична штампана књига Јужних Сло-
вена и прва српска инкунабула. Настала је у „по-
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следња“ времена незадрживог надирања Османлија 
са истока, а под патронатом зетског војводе Ђурђа 
Црнојевића, који у предговору књиге говори о ра-
злозима њеног настанка: „Видјев, ја, у Христу Богу 
правовјерни, Богом чувани господин Ђурађ Црно-
јевић да цркве немају светих књига, због гријехова 
наших, пљачком и уништавањем агаренских чеда, 
настојах предано, Светим духом надахнут и љуба-
вљу према божанственим књигама, и написах ову 
душеспасоносну књигу осмогласник...“ (л. 2б). У 
штампању Октоиха првогласника и у раду штам-
парије у целини учествовало је осам људи, што се 
наводи у поговору ове књиге: „...и саставих форме 
на којима за једну годину осам људи заврши окто-
их од четири гласа...“. Књига је настала при зетском 
митрополиту кир Вавили под надзором штампара 
Макарија који је занат научио у Венецији. Рад на њој 
трајао је годину дана, а њено штампање завршено је 
на Цетињу 4. јануара 1494. године. 

Октоих је свакако једна од најзначајнијих бого-
службених књига у православној цркви. Саставља-
ње недељних служби октоиха приписује се светом 
Јовану Дамаскину (675–754), а у његов састав улазе 
и творевине других црквених писаца, попут Анато-
лија, византијских царева Лава Мудрог, Константи-
на Порфирофенита и других. Реч је о књизи чије се 
духовне песме свакодневно поју у цркви, о литера-
тури која обухвата и излаже православну теологију. 

По свом садржају цетињски октоих првогласник 
сасвим је сродан већини најстаријих јужнословен-
ских рукописа Осмогласника. У питању је Велики 
октоих (грч. οκτώ ἦχος, осам гласова), осмогласник-
-параклитик, који садржи службе за сваки дан у 
недељи. Песме једног гласа поју се током једне сед-
мице, а низ од осам седмица односно осам гласо-
ва назива се „стлп“. Будући да је цетињски октоих 
октоих првогласник он садржи службе прва четири 
гласа. Отуда му и потиче назив. Цетињски октоих 
првогласник почиње васкрсним службама првог 
гласа, и то малом вечерњом, а затим следи велико 
вечерње, јутрење и „Блажена“ на литургији. Песме 
се нижу по литургијском редоследу. Текст је цркве-
нословенски српске редакције. Поговор је штампан 
наизменичном употребом црвене и црне боје. Црве-
на боја је доста употребљавана – њоме су штампа-
на иницијална слова, заставе, слова која заузимају 
висину нешто више од два реда и називи песама и 
других текстуалних целина. Цетињски октоих прво-
гласник садржи сразмерно скроман графички украс. 

Сам почетак књиге краси једна заставица изведена 
црном бојом и претежно састављена од флоралних 
орнамената, под којом је украшени иницијал „П“ (л. 
1а), док врх странице с поговором Ђурђа Црнојеви-
ћа краси заставица с грбом Црнојевића – у центру 
поља с флоралним орнаментима налази се двоглави 
орао којег носе два допојасна анђела (л. 2б).

До данас је познато 105 очуваних примерака це-
тињског Октоиха првогласника. Један од њих, при-
падао је библиотеци манастира Студенице, о чему 
сведочи запис на л. 2а тог примерка: „Ова је књи-
га октоих манастира Студенице и ко се усуди да је 
отме од овог светог места да му Богородица буде 
противница на Другом доласку и Свети Симеон у 
овом веку и будућем, амин“. Студенички примерак 
октоиха првогласника је непотпун, а његов повез је 
кожни и орнаментисан. Од задње корице очувана је 
једна половина уздужно. 
ЛИТЕРАТУРА: Каратаевь, 1883, бр. 7; Jagić, 1894; Медаковић, 

1958, 189–190; Мано Зиси, 1979, 191–195; Петровић М., 1982, 
85–86; Октоих првогласник, 1987; Немировский, 1994, 23–
31; Благо, 1988, 189–190 (Н. Синдик); Октоих првогласник, 
1996; ЛССВ, 1999, 469 (Т. Суботин Голубовић).

Анђела Гавриловић

104. Требник кијевског 
митрополита Петра Могиле

Кијев, штампарија Кијево-печерске лавре, 1646.
папир 29,5 × 19 cm
Библиотека манастира Студенице, бр. 85

Требник или Велики Требник кијевског митрополи-
та Петра Могиле (1633–1647) одштампан у Кијево-
-печерској Лаври у Кијеву, представљао је врхунац 
делатности тог ученог теолога и реформатора пра-
вославног богослужења у XVII веку. Петар Могила 
је својим требником, у коме су сабрани текстови 
свештенодејстава и молитвословља посебног бого-
служења, кодификовао релативно разнородне прет-
ходне праксе у руско-украјинској средини, али је 
у православну праксу увео и многе новине стране 
традиционалном богослужењу православног Исто-
ка, а карактеристичне за развијено барокно бого-
служење Кијевске митрополије. Књига је постала 
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веома утицајна у целом православљу, а поготово у 
српској средини XVII столећа. Издање је било ре-
презентативно опремљено графичком илустрацијом 
с мотивом Христовог Распећа као дрвета живота на 
насловној страни и грбом митрополита Могиле на 
следећем листу. Књига има укупно петнаест поједи-
начних дрворезних гравира и већи број заставица. 
Многе од њих у студеничком примерку бојене су 
црвеном бојом. Аутор гравира био је плодни гравер 
Илија, монах Кијево-печерске Лавре, који се дрворе-
зом бавио од 1636. до 1656. године. Гравире за Мо-
гилин Требник израдио је 1644. и 1646.

Студенички примерак Могилиног Требника 
је 1801. године јеромонах Мојсије Ивановић, ма-
настирски књиговезац и кујунџија, увезао у мрку 
кожу са утиснутим једноставним орнаментима кру-
жића, троуглова и крста на предњој корици. Записи 
на страницама књиге доносе важна сведочанства о 

збивањима у Студеници крајем XVIII и почетком 
XIX столећа. Најстарији запис из 1800. године (л. 1) 
оставио је јеромонах Григорије (Ивановић), такође 
повезивач књига, који себе назива „грешни Григо-
рије“ и саопштава да је књигу повезао, оставивши 
тако најранији познати податак о студеничкој књи-
говезачкој радионици у којој ће бити повезане мно-
ге књиге у наредним деценијама, не само матичног 
манастира, већ и манастира Враћевшнице и Калени-
ћа. Већ следеће године, на повезу књиге ради његов 
презимењак и можда рођак Мојсије, остављајући 
сопствени запис на листу пред насловном страном. 
У запису помиње студеничког игумана Мартирија 
и епископа новопазарског (рашког) Јоаникија, као 
и подухват покривања Богородичине цркве новим 
кровом, у јуну 1798. Мојсеј Ивановић је вероватно 
аутор и записа на првој корици, насталог 1806, којим 
се означава припадност књиге студеничкој библио-
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теци и помиње бег монаха из манастира 21. апри-
ла 1806. Запис на листу испред распореда поглавља 
наставља причу о том догађају – “прелаз” братства 
из Студенице у манастир Враћевшницу 1806. значио 
је почетак периода странствовања у том манастиру 
које ће, о чему такође обавештава запис, трајати до 
1813. када је уследио прелаз у сремски манастир Фе-
нек. Запис се завршава поменом да су Студеничани 
до децембра 1815. приспели у манастир Каленић. 
ЛИТЕРАТУРА: Ровинский, 1895, том 2, 409–426, пос. 418; 

Тимотијевић, 1996, 282–283; Шакота, 2015, 80, 265–266; 
Вуксан, 2016, 19–22, 65. 

Александра Кучековић

105. Мач духовни  
Лазара Барановича

Кијев, штампарија Кијево-печерске лавре, 1666.
папир, 27 × 18 cm
Библиотека манастира Студенице, бр. 87

Черниговски архиепископ и ректор Кијево-Моги-
љанске духовне Академије у Кијеву (1650–1657) Ла-
зар Баранович, саставио је и у Кијеву 1666. штампао 
Меч духовний, збирку поучних барокних проповеди 
на недељне дане у току црквене године; књига ће 
постати један од најутицајнијих богословских при-
ручника тог типа у православним срединама које су 
биле под руско-украјинским утицајем, поготово у 
Карловачкој митрополији у XVIII столећу. У српске 
крајеве под Турцима, па тако и у Студеницу, руска 
и украјинска штампана богослужбена и богослов-
ска издања стизала су као поклони покровитељства 
истоверних руских владара и цркве које су монаси 
доносили са својих путовања у Русију. Издање је 
опремљено дрворезним гравирама од којих се ико-
нографски најсложеније налазе на почетку књиге и 
представљају елаборирану глорификацију врлина, 
божански санкционисаног легитимитета и славе 
московског царства. Текстови проповеди илустро-
вани су појединачним мањим насловним гравирама 
с приказима епизода из Христовог живота. 

Студенички примерак Барановичевог зборника 
увезан је у кожу са металним копчама и једностав-
ним утиснутим геометријским шарама, типичним 

за студеничку књиговезачку радионицу. Приликом 
повезивања оригинални формат књиге је нарушен 
ширим обсецањима маргина горе и доле. Из записа 
на првом празном листу дознаје се да је књигу по-
везивао 1804. јеромонах Мојсије Ивановић, а да ју 
је током целе 1820. у испосници Светог Саве читао 
духовник јеромонах Софроније. Најстарији запис у 
књизи потиче из фебруара 1743. и помиње општег 
духовника Герасима Студеничанина, који је заједно 
са архимандритом Василијем Веселиновићем у Угар-
ској сакупљао милостињу за манастир, осиромашен 
и притиснут турским наметима у време аустро-
-турског рата 1737–1739. To је свакако могла бити 
прилика да се набави Барановичева књига за ма-
настирску библиотеку, уколико она није стигла као 
поклон руских царева током неких од путовања сту-
деничких монаха у Русију. У књизи постоји још је-
дан вредан запис (л. 108б) који говори о рату који су 
1788. против турског султана Абдул Хамида повели 
„немецки“, односно аустријски цар и руска царица. 
По речима хроничара, тада је спаљена Студеница, а 
њени јеромонаси су понели мошти „светога краља 
или... преподобног Симона“ и однели их у Београд, у 
време београдског митрополита Дионисија, по чијој 
одлуци су смештене у цркву Светих Архађела, храм 
који је тада стајао на месту данашње Саборне цркве. 
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1986, 239–240; Тимотијевић, 

1996, 173–178; Шакота, 2015, 75–76, 88–89, 266.

Александра Кучековић

106. Оков за Јеванђеље  
епископа Симеона 

крај XVI века, приложен Студеници 1618/1619.
позлаћени сребрни оков за јеванђеље, украшен 
полудрагим камењем, искуцавање, урезивање, 
ажурирање, пунцирање, ливење и инкрустација 
36,5 × 23 × 9 cm
Ризница манастира Студенице

Манастир Студеница у својој ризници чува неколи-
ко изузетних окова за књиге насталих и дариваних 
након обнове Пећке патријаршије. Најзначајнији 
међу њима јесте оков вршачког епископа Симеона, 
који није сачуван у целовитом и оригиналном стању. 

203П р в и  ве ко ви  т у р ск е  о ку п а ц и ј е  ( 1 45 5 – 16 83 )



106

204 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



Према натпису дуж предње стране окова зна се 
да је ово јеванђеље припадало вршачком епископу 
Симеону, те да га је он 1618/1619. године приложио 
манастиру Студеници. Два века касније, студенич-
ки јеромонах Мојсије Ивановић је 1814. године у 
манастиру Фенек пренео тај оков са старије књиге 
на ново јеванђеље, које је штампано у Москви 1650. 
године. Оков је прилагођен новој књизи, што је и 
записано на листу 13б новог јеванђеља. Сматра се 
да би јеромонахов додатак могао бити хрбат и дели-
мично задња страна окова. 

Позлаћени сребрни оков епископа Симеона по-
стављен је преко зеленог сомота на дрвене корице 
јеванђеља. Предња страна окова садржи четири 
мање и једну велику плочицу. Централно место за-
узима највећа плакета са изгравираном компози-
цијом Христовог Вазнесења и сигнатуром у горњем 
делу възне – сение. У средишту је приказана фигура 
Богородица у мандорли окружена апостолима, а из-
над допојасни лик Христа у медаљону који носе два 
анђела. 

Четири мање, скоро квадратне плоче, у дну засе-
чене, садрже портрете јеванђелиста приказаних до 
испод појаса. У горњем делу су представљени и сиг-
нирани свети Матеј – сты Мѳ (лево) и свети Марко – 
сты Мр (десно), а доњи углови украшени су портрети-
ма светог Јована сты іѡ (лево) и светог Луке – сты л金к 
(десно). Свети Матеј и Марко су приказани окре-
нути на десну страну, док је доњи пар јеванђелиста 
окренут супротно, налево. Углавном се ликови је-
ванђелиста постављају тако да гледају једни у друге, 
што овде није случај. Вероватно је дошло до новог 
распореда приликом преношења на другу књигу.

Оков оплемењују два крупна, брушена, црвена 
полудрага камена, постављена на четвртасте пло-
чице с биљним мотивима. Први је смештен између 
горњег, а други између доњег пара јеванђелиста.

Дуж ивица окова искуцан је натпис који говори 
о даривању епископа Симеона 1618/1619. године. На 
горњој страни текст је непотпун:  .сие с(ве)тое и б(о)ж(ес)та. 
Од леве бочне стране чита се следећи текст: .Сие с(ве)тое 
и б(о)ж(ес)тв(е)ное іе(ван)гѵлїе смѣренаго Сѵмеѡна еп(и)ск(о)па 
врьшачкаго (лево) и приложи его манастырѹ стоуденици хр 
(доле) амѹ оуспѣнїа прѣс(ве)тые бь(огороди)це вь послѹженїе 
с(вета)го Сѵмеѡна Мѵро(то)чца вь лѣт(о) /зркз (десно). Уоч-
љива је разлика између горњег и осталих делова 
натписа. Код првог је већа разуђеност слова између 
којих су дугуљасти листови. 

Полеђина окова украшена је са десет позлаће-
них, ажурираних розета. Сребрни оквир декорисан 
је угластим једнотракастим преплетом, а предња 
и задња корица повезане су са пет ромбова, сачи-
њених од низа куглица. Као и на предњој страни, 
оквир је проширен додатним тракама, што упућује 
на то да је старија књига била мањих димензија од 
јеванђеља из средине XVII века.

Када је реч о стилским карактеристикама, оков 
епископа Симеона има сличности са групом окова 
из манастира Пиве, Тројице Пљеваљске, Старе сара-
јевске цркве и са оковом из Музеја примењене умет-
ности у Београду. Пивски оков је прецизно датован 
у 1588. годину, те се и остали смештају у исти пери-
од настанка. Стилска сродност студеничког окова са 
другим поменутим, упућује на закључак да је оков 
епископа Симеона нешто старији од забележене го-
дине на предњој страни, а да је 1618/1619. године 
дарован Студеници.
ЛИТЕРАТУРА: Радојковић, 1966, 69, 118; Шакота, 1979, 45–

50; Манастир Студеница, 1986, 232; Шакота, 2015, 54, 
112, 149–150. 

Даница Комненовић
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107. Епитрахиљ „Светог Саве“

крај XV или почетак XVI века
атлас свила, златна и сребрна нит, 
бојена свилена нит, метал
151,5 × 23 cm 
Музеј Српске православне цркве, 
Ризница манастира Крка

Епитрахиљ „Светог Саве“ откупио је од манастира 
Студенице проигуман Викентије Кнежевић (1772–
1828) за манастир Крку. О овоме сведочи натпис 
на полеђини епитрахиља: „kMpi proig. vJkentJi kne/e-
vi;q epJ<tr>hJlJi s. savvqi serbskago zabytx sv%et&oi obiteli 
lyta 1824. premes<t>ix izx mnans+tirA stMdenicqI“. У са-
мом ктиторском натпису епитрахиљ је означен као 

„епитрахиљ Светог Саве Српског“. Међутим, одлике 
веза, као и композиционог решења упућују на то да 
је израђен крајем XV или почетком XVI века.

Епитрахиљ је везен прецизним бодом на основи 
од црвене атлас свиле. Доминантна је употреба злат-
не и сребрне нити, али је присутна и бојена свилeна 
нит, коришћена за приказивање ликова светитеља. 
Црте лица и поједини детаљи рађени су црном нити, 
док су остали детаљи оивичени црвеном или зеле-
ном. Бојене свилене нити присутне су и у изради 
појединих орнамената.

Број приказаних ликова крајње је необичан за 
овај тип богослужбене тканине. Натписи, везени на 
грчком језику, на многим местима су оштећени те је 
и сама идентификација светитеља отежана. На самом 
врху епитрахиља тј. потиљачном сегменту, налази се 
приказ Гостољубља Аврамовог. Испод те представе 
су фигуре неидентификованог ђакона и пророка, 
светог Јована Претече и Мојсија. У другом реду је 
сцена Благовести, једна од устаљених представа на 
епитрахиљима. Крај Благовести су пророци Давид и 
Соломон који су предвидели Богородичино безгре-
шно зачеће, а препознају се по својој карактеристич-
ној иконографији. Даље се у паровима нижу фигуре 
апостола, архијереја и ђакона (слева надесно): апо-
стол Јован [Ιω(άννης)] и апостол Петар [Πετρ(ος)], 
апостол Павле [Πα(υ)λ(ο)ς] и апостол Лука [Λ(ου)
κ(ας)], свети Василије Велики [Βασ(ίλειος)] и свети 
Јован Златоусти [Χρ(υσοστομ)ος], свети Григорије 
Богослов [Γριηγο(ριος)] и свети Никола [Νικο(λας)], 
два неидентификована архијереја, свети Атана-
сије [Αθανασι(ος)] и свети Петар (?) [Пε(τρος)], 
свети Григорије Ниски [Γρηγο(ριος)] и свети Ата-

насије [Αθανασ(ιος)], пет неидентификованих архи-
јереја и свети Кирил Александријски [(Κ)υρ(ιλλος)]. 
На самом дну су: свети Стефан првомученик  
[(Σ)τεφα(νος)] и свети Иларион [Ιλ(αριον)], свети Ки-
пријан (?) [К…]  и свети ђакон Роман [Ρομα<ν>(ος)].

Фигуре се налазе испод сараценских лукова које 
додатно украшавају флорални мотиви у виду пал-
мета и цветова. Поред светитељских представа, епи-
трахиљ одликује изразито богата и разноврсна ор-
наментална декорација. Целом дужином је оивичен 
фризом сачињеним од волута изведених златном и 
сребрном жицом. Хоризонтална подела епитрахи-
ља је извршена пољима испуњеним комбиновањем 
преплета, волута, розета и геометријских облика. 
ЛИТЕРАТУРА:  Мирковић, 1940; Стојановић, 2005, 9–44: 

Woodfin, 2012.

Александар Радосављевић

108. Омофор од црвеног атласа

Влашка (?), XVI век 
црвени атлас, чипка, златна и сребрна жица, бисер, 
шљокице; сашивен и везен; пуни вез, 
бод положен, прихватан дијагонално и цик-цак; 
постава од бордо сатена
260 × 59 cm
Ризница манастира Студенице

Омофор је најважнија богослужбена одежда архије-
реја. Реч је о искључиво архијерејској одежди у виду 
траке која се ставља на оба рамена и тако симболи-
ше изгубљену, потом нађену овцу коју је Христос 
привео Господу. Постоје велики и мали омофор. У 
малом епископи обављају освећење светих дарова, 
рукоположења и друге богослужбене радње. Велики 
је раскошније израде и има више репрезентативну 
улогу, архијереји га носе приликом свечаних опхода 
ван храма, као и на почетку литургије. Студенички 
омофор од црвеног атласа нема свој изворни изглед. 
Његова некадашња дужина била је око 205 цм. Нак-
надно је просечен и у њега је убачен комад црвеног 
атласа чија је боја друге нијансе од боје првобитног 
комада. Дуж ивица и у две попречне пруге пружа се 
мотив танке лозице са цветовима лале, каранфила, 
дивље руже и зумбула. Две шире површине са обе 
стране омофора краси вез с густо збијеном шаром. 

207П р в и  ве ко ви  т у р ск е  о ку п а ц и ј е  ( 1 45 5 – 16 83 )



Наиме, на оригиналном атласу златном и сребрном 
жицом је изведен украс који чине крупни мотиви 
турског „хатаји“ стила са стилизованим цветови-
ма крина и лалама и са уским тракама на којима 
су цветови лале, каранфила, дивље руже и зумбула. 
На накнадно додати материјал нашивена је златна 
чипка с везом (крпљена од три врсте чипке, док је 
сам атлас на том делу из четири комада). На поме-
нути додати материјал је нашивена златна чипка са 
извезеним орловима и златним ширитом са стране. 
Касније нашивен вез са заталасаном доњом иви-
цом има мотив хералдичког двоглавог орла који у 
канџама држи велики мач и жезло. Лево и десно од 
орла су цветови у волутама, корпе са цвећем и са 
сваке стране по један рог изобиља. Установљено је 
да је двоглави орао с мачем и скиптром хералдич-
ки знак влашке бољарске породице Кантакузино. 
Члан те породице је био и војвода Штефан који је 
1715. године дао Студеничанима повељу о помоћи. 
Тада су, могуће је, Студеничани поред повеље, ки-
вота за мошти и преправљених ренесансних пехара 
добили и овај омофор. Читав омофор је опшивен 
црвено-златном чипком. Раскошно извезен пуним 
испупченим везом, златом, бисером и шљокицама, 
представник је барокног стила XVII или с почетка 
XVIII века. Наизглед стилски различита и старији 
и млађи део омофора имају заједничко порекло. За 
првобитни, старији део могу се пронаћи аналогије 
у румунском материјалу с конца XVI века, те је он 
тако и датован.
ЛИТЕРАТУРА: Стојановић, 1959, 30, 65–66, сл. 35; Han, 

1970, 250, 271 fig. 10; Студеница, 1968, 140; Шакота, 1988, 
188, 199; Мирковић, 1982,3 131–133; Покровский, 2002, 99.

 Бојана Стевановић

109. Епитрахиљ с представама  
светог Симеона и светог Саве

друга половина XVI века
тамноцрвени атлас, вез сребрним и позлаћеним 
концем и мркоцрвеном, зеленом, плавом, 
љубичастом, црном и окер свилом у више нијанси 
154 × 13 cm (односно 26 cm)
Ризница манастира Студенице

Епитрахиљ је одежда коју носе свештеник и архи-
јереј. Ставља се око врата, у виду је траке чија се 
оба краја напред састављају и спуштају дуж тела до 
ногу. Без епитрахиља свештеник не може да обавља 
ниједну богослужбену радњу. 

Студенички епитрахиљ следи раније омиљену 
композициону схему с допојасним фигурама светих, 
представљених у изолованим кружним медаљони-
ма. Сродних је стилских карактеристика са епи-
трахиљем из Дечана. Сигнатуре су српске. У врху 
је Исус Христос, сигниран IS# hs#, који обема рукама 
благосиља. Лево и десно су попрсја Богородице mi#r 
T#V  и светог Јована Претече s(ve)ti Iw(a)n(q), који 
су окренути ка Спаситељу. Крај њих су арханђели 
Михаило arh(a)gg(e)lq mih(a)ilq и Гаврило arh(a)gg(e)lq 
gavrIil(q).  Потом се нижу свети Петар s(ve)tqIi pet(a)rq, 
свети Павле s(ve)tqIi pavlq, свети Јован Богослов 
s(ve)tqIi Iw(a)n(q), свети Матеј s(ve)tqIi m(a)T(ei), све-
ти Марко s(ve)tqIi m(a)r(ko), свети Лука s(ve)tqIi  
l(o)uk(a), свети Атанасије s(ve)tqIi aTan(a)sJe, свети 
Василије s(ve)tq(I)i vasJlJe, свети Јован Златоусти s(ve)
tq(I)i Iw(a)n(q) zl(a)t(o)ust(q), свети Григорије s(ve)tqI 
grigorie, свети Герман s(ve)tqIi german(q), свети Кирил 
Александријски s(ve)tqI kVÉrJlq, свети Игњатије s(ve)tqIi 
ignatie, свети Никола s(ve)tqI nikolae, свети Симеон 
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s(ve)tqIi sVÉmewn(q), свети Сава s(ve)tqIi Sava, свети Ро-
ман s(ve)tqIi roman(q), свети Стефан s(ve)tqIi stefan(q), 
свети Ђорђе s(ve)tqIi gewrgie и свети Димитрије s(ve)tqI 
dimitrIe. На студеничком епитрахиљу представљени 
су и српски свети – Симеон и Сава. Њихова имена 
засебно су извезена при дну епитрахиља. Још јед-
ном извезене сигнатуре светих Симеона – s(ve)tqi 
sVÉmewn(q) и Саве – s(ve)tqi Sava, при дну студеничког 
епитрахиља наводе на закључак да је он био израђен 
за манастир Студеницу. 

На ивицама епитрахиља је бордура на којој се 
наизменично смењују везени кружићи са спирал-
ном стилизацијом у виду латиничног слова „S“. 
Доњу страну епитрахиља красе четири кићанке 
причвршћене за њу. Декоративне кићанке начињене 
су од разнобојне свиле с позлаћеним нодусима. 

Обрада ликова изражених крупних очију, про-
дужених углова и наглашених зеница, што је бли-
ско сликарском приступу, сродна је обрада нешто 
старијег епитрахиља Јелене Црнојевић и Димитрија 
кир Гвозденова из 1553. године који се чувао у ма-
настиру Гргетегу (сада у МСПЦ у Београду), као и 
обради епитрахиља из Хрватске Костајнице. На сту-
деничком епитрахиљу је као и на дечанском нагла-
шена тежња ка натурализму. Словенске натписе од-
ликује употреба различитих формата слова, те они 
остављају утисак орнамента.

ЛИТЕРАТУРА: Студеница, 1968, 140–141; Шакота, 1988, 
187, 197–198; Стојановић, 2005, 27 сл. 17, 28–29; Мирко-
вић, 1982,3 127–128; Покровский, 2002, 53; Чанак-Медић, 
Тодић, 2011, 161–162, сл. 137.

Бојана Стевановић
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110. Фелон од жутог броката
Русија, XVII век
жут златоткани брокат, бордо сомот, златна 
чипка, златна и сребрна жица, свилени конац, 
шљокице; шивен, оплећак извезен пуним везом
126 × 69 cm
Ризница манастира Студенице

Фелон је дуга, широка  хаљина, без рукава. Навла-
чи се преко главе. Представља најважнију бого-
службену свештеничку одежду. У богослужењу се 
употребљава почев од IV века. Студенички фелон је 
начињен од жутог броката који је проткан златном 
жицом. Красе га сиви и ружичасти цветови са зе-
леним лискама и гранчицама црне боје. Оплећак је 
извезен златном и сребрном жицом преко тканине 
или вате, што доприноси изразитој волуминозности 
веза. Његову декорацију сачињавају барокни фло-
рални мотиви: нар, ружа, божур, каранфил, звончи-
ћи, чаура мака, с гранама и лишћем које наликује 
лишћу акантуса. Вез је изведен преко бордо сомота, 
а између везених делова су густо нашивене шљоки-

це. На леђима је нашивен крст изведен од златне 
чипке. Декорација овог дела богослужбене одежде 
упућује на то да је реч о дару пореклом из Русије. У 
погледу стила и начина израде запажене су сродно-
сти с руским фелонима датованим у XVII столеће. 
Мада по материјалу студенички фелон не спада у 
ред најраскошнијих богослужбених одежди, свакако 
је остварење уметника (тзв. „знаменшчика“) који су 
осмишљавали и цртали мотиве. Њих су потом из-
рађивале везиље  царичине мајсторске палате. На-
жалост није могуће установити чији је заправо дар 
овај фелон. Можда је реч о дару руског цара Алек-
сеја Михајловича који је дат студеничким молите-
љима 1662. године кад је добијена и прва грамота за 
сакупљање милостиње у Русији. Такође, могла би то 
бити и једна од одежди дарованих Студеничанима 
1686. године када су на трон ступили млади цареви 
Иван, Петар и Софија Алексејевичи, који су поме-
нуту грамоту потврдили.
ЛИТЕРАТУРА: Студеница, 1968, 149; Шакота, 1988, 188, 

199; Мирковић, 1982,3 128–129; Покровский, 2002, 148.

Бојана Стевановић
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111. Антонијев кивот за мошти 
светог Стефана Првовенчаног

мајстор Антоније, 1608.
орахово и тисово дрво, кост, калај, сребро, гвожђе,  
интарзија, инкрустрација, меркатерија, 
искуцавање, ковање, резање и сликање
180 × 60 × 40 cm
Ризница манастира Студенице 

Ковчег, који је почетком XVII века за мошти све-
тог Стефана Првовенчаног израдила рука грешног 
Антонија, представља најдрагоценији кивот из 
студеничке ризнице. Судећи према расположивим 
изворима, краљеве неповређене мошти чудесно 
су пронађене у Сопоћанима 1608. године. Како се 
иста година спомиње у натписима унутар поклоп-
ца кивота (1607/1608. и 1608/1609), може се прет-
поставити да је кивот израђен том приликом, ве-
роватно у лето 1608. године Из натписа се сазнају 
имена поручиоца и мајстора: изволѥнѥмь ѡтца, 

и поспешенемь сина и съврьшенемь светаго 
дха съдела се съи Ђѵвоть вь лѣто /зрзі и быть хтиторь 
митрополить кѵрь симеѡнъ. рка грѣшна анѳонева 
сътвори. (Вољом Оца и уз помоћ сина и свршењем 
Светог Духа, начини се овај кивот године 7117. 
[=1608/1609] и ктитор би митрополит кир Симе-
он. Рука грешног Антонија створи). Митрополит 
Симеон идентификован је у литератури на разли-
чите начине: са истоименим вршачким епископом 
који је Студеници даривао један оков за јеванђеље, 
с херцеговачким митрополитом Симеоном који се 
први пут помиње 1613. године и с рашким митро-
политом истог имена који би једини пут био по-
менут управо на кивоту Првовенчаног. О мајстору 
Антонију нема других података.

Ковчег с краљевим моштима је чуван у Сопоћа-
нима до 1687. године, од када је, услед ратних не-
прилика, уследило његово премештање по бројним 
манастирима широм Србије. У матични манастир 
Студеницу враћен је 1915, а мошти су у њему биле 
положене све до 1957. године. Оне су тада пребачене 
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у нови сребрни ковчег, који је 1853. године манасти-
ру приложила кнегиња Персида Карађорђевић. 

Кивот у облику саркофага с поклопцем на пет 
вода начињен је од орахових дасака. Његове спо-
љашње површине украшене су коштаном и мести-
мично калајном и тисовом интарзијом. Дуж ивица 
предње стране ковчега нижу се кружнице с равно-
краким крстовима, а кроз средишње поље тече фриз 
шестокраких звезда. Између њих су у правилном 
ритму уметнути ситнији звездолики мотиви. Чеоне 
стране сандука запремају велики ромб односно зве-
зда, испуњени мотивом саћа, око којих су интарзи-
рани ситнији украси. 

На површинама поклопца у алтернацији се сме-
њују слични геометријски мотиви. Дуж зарубљеног 
врха крова, шестокраке звезде изведене су комбина-
цијом коштаних, калајних и тисових плочица, изме-
ђу којих се развијају сплетови разноврсних облика. 
Дужу косину краси осам везаних ромбоидних поља 
прекривених мрежом саћа, а поља између њих осам-
наест двоструких звеза. Сродан украс аплициран је 

на чеоне сегменте поклопца, којима доминирају мо-
тиви кружнице и шестораке звезде. Задње странице 
кивота и поклопца биле су префарбане белом бојом. 
Аутентичне ручке и реза саркофага израђене су од 
кованог гвожђа и, попут остатка конструктивних 
елемената, причвршћене су металним ексерима. 

Сликана декорација утрашњих страница црте-
жом и грубом стилизацијом мотива одступа од ми-
нуциозне спољашње обраде. Она се састоји од јед-
ноставних геометријских облика ромбова, квадрата 
и кружница исцртаних црвеном фарбом. Нешто ве-
штије је осликана унутрашњост поклопца, која, по-
ред споменутог натписа, садржи разнобојне мотиве 
плетенице, мреже ромбова и квадрата. На левом 
челу поклопца осликан је сунчев диск, око чијих зра-
кова су меандрирајуће зелене линије, налик змијама. 
Сложени систем спољашње, минуциозно изведене 
декорације, чију једноличност оживљавају алтерна-
ције мотива и комбинације материјала различитих 
квалитета и колористичких вредности, сврставају 
Антонијев кивот у репрезентативнија остварења ко-
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штане интарзије која су израђена тлу Србије током 
XVII века. Рад руке мајстора Антонија наслућује се и 
у низу других уметнина које се чувају у ризницама 
Пећке патријаршије, Мораче и Црне Реке. 

Антонијев кивот претрпео је извесна оштећења, 
али је у целости добро очуван. Због санирања и спре-
чавања даљег пуцања даске поклопца, на саставцима 
његових спољашњих страница постављен је сребрни 
оков. Техника израде и стилизација украсних мотива 
нара и јагода, указују да оков потиче из XVIII или XIX 
века. У Музеју примењене уметности кивот је 2017. 
године подвргнут чишћењу и рестаурацији, када му 
је у највећој могућој мери враћен првобитни сјај. 
ЛИТЕРАТУРА: ССЗИН, 1902, бр. 976; Хан, 1966, 78–83, сл. 

48–49; Василић, 1957, 16–17, сл. 52; Шакота, 1988, 109–111, 
149–150, сл. 13, 62–64; Благо, 1988, 141, сл. 150; Андрић, 
2018, 9–13, сл. 1–7; Матић, 2019a, 132–134.

Драгана Аћимовић

112. Кивот с грбом влашке 
владарске породице 
Кантакузино
влашка радионица,  
последња четвртина XVII  
или прва четвртина XVIII века
сребро, позлата, полудраго и драго камење, 
ливење, искуцавање и инкрустација
13,5 × 21 × 3,5 cm
Ризница манастира Студенице

Један од најстаријих сачуваних кивота из студенич-
ке ризнице је мали и скроман сребрни кивот за прст 
светог Георгија, украшен нијелом (руска радионица 
XVII века). Он се чува у великом сребрном кивоту 
с позлаћеним рељефним апликацијама. Порекло ве-
ћег сребрног кивота откривено је на основу херал-
дичког обележја – двоглави орао раширених крила 
с мачем и барокним скиптром у канџама и круном 
затвореног типа на врху – изведеног на кивоту чак 
три пута. Веома сличан руском грбу, тај хералдички 
знак везује се за истакнуту породицу Кантакузино, 
чији су се представници, попут војвода Шербана и 
Штефана, више пута налазили на влашком престо-
лу током XVII и XVIII столећа. Преузимање царског 
двоглавог орла за своје хералдичко обележје, Кан-
такузини су оправдавали својим грчким пореклом 
и породичним везама са истоименом византијском 
владарском династијом из XIV столећа. Познато је 
да је влашки војвода Штефан Кантакузино на по-
четку своје владавине, 09. јануара 1715. године, у 
Трговишту издао студеничким монасима обновље-
ну повељу о свакогодишњем дохотку манастиру. Грб 
породице Кантакузино налази се и на тој повељи 
која се, такође, чува у ризници манастира Студени-
це, као и на печатима војводе Штефана и бројним 
предметима које је он даривао манастирима и цр-
квама православног света. Иако је врло могуће да је 
истом том приликом влашки војвода даривао Сту-
деничанима и велики сребрни кивот, два позлаћена 
ренесансна пехара и омофор од црвеног атласа, који 
су такође обележени грбом породице Кантакузино, 
то питање остаје отворено. За сада се сребрни кивот 
из непознате румунске радионице везује за времен-
ски интервал од последње четвртине XVII до прве 
четвртине XVIII века тј. за владавину једног од вла-
шких војвода породице Кантакузино.

Добро очувани кивот породице Кантакузи-
но изведен је у облику квадратне кутије од сребра 
оплемењене позлаћеним флоралним и фигуралним 
барељефима и полудрагим и драгим камењем. Цен-
трални мотив поклопца кивота је крстолики прорез 
за мошти на златној основи истог облика. На крако-
вима крста једноставни сферични облици од сребра 
окружени су трима брушеним сафирима беле и пла-
ве боје. Изнад и испод крста, на исти начин изведене 
су, у плитком рељефу, по две фигуралне представе – 
свети апостол Петар са свитком и кључем у рукама 
и свети апостол Павле са свитком и мачем у рукама. 
Свети апостоли окренути су ка крсту и сваког од 
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њих прати шестокрилна представа серафима у ба-
рељефу. Изнад и испод крста налази се по један, већ 
поменути, грб породице Кантакузино, такође у ба-
рељефу (трећа представа грба је на наличју кивота). 
Капак кивота оперважен је широком позлаћеном 
траком испуњеном схематизованим представама 
осмолатичних цветова и овоидним листовима из-
међу њих. Све фигуралне представе на капку апли-
циране су делом преко орнаменталне траке. Мотиви 
на траци  влашког порекла и техника њихове изра-
де исти су као и на стопи ренесансних пехара те се 
могу приписати истој руци непознатог уметника 
који је био у служби породице Кантакузино. На гор-
њој страни кивота постављен је ливени крст с ра-
спетим Христом, који је некада био окружен данас 
изгубљеним рубинима и сафирима, на исти начин 
као и прорез за мошти у средишту капка. Распеће 
окружују две срцолике панагије с двема барељеф-
ним представама – Богородице Царице с Христом 

окружене арханђелима и Христа Праведног судије 
на престолу окруженог биљним растињем.
ЛИТЕРАТУРА: Студеница, 1968, 140, 145, 147; Шакота, 

1988, 106–108, 115, 145, 188, црт. 9.

Кристина Милорадовић

113. Ставротека игумана Атанасија

Студеница, 1627/1628 
основа од дрвета, оков од позлаћеног сребра, 
с плавим и зеленим емаљем, украсним и 
полудрагим камењем, ливење, искуцавање, 
прорезивање, филигран, гранулација, 
псеудогранулација и инкрустација 
25 × 20 × 2 cm 
Ризница манастира Студенице

Овај реликвијар намењен чувању честица Часног 
крста представља један од најбогатије украшених 
предмета ризнице манастира Студеница. У облику 
је правоугаоне кутије, с дрвеним дном и поклопцем 
од позлаћеног сребра, украшеним зеленим и плавим 
емаљем, полудрагим и украсним камењем. Среди-
шњи део поклопца заузима крст с постољем. Крст 
је направљен од сребрних плочица и филигранске 
оплате, украшен са двадесет куглица уметнутих на 
угловима кракова и постоља. Између кракова и у 
подножју крста приказани су симболи јеванђелиста, 
док су испод и изнад делови сцене Христовог Ва-
знесења – у доњем делу Богородица са два анђела, а 
у горњем Христос у мандорли коју придржавају два 
анђела. Око крста је постављено шеснаест мањих 
розета, од којих две недостају, док је шест већих, са-
стављених од куглица и филиграна, симетрично ра-
споређено на бочним странама. Читава композици-
ја је уоквирена украсом у виду декоративног гајтана, 
на чија је оба краја, у висини симбола јеванђелиста 
Матеја и Јована (анђела и орла) постављен по један 
уметак испуњен преплетом налик на Соломонов 
чвор. На самим завршецима, поред симбола Луке и 
Марка (бика и лава), виде се украси у виду затворе-
ног цвета, испод чијих чашица су куглице од емаља. 
Фриз са сценама лова прати ивице поклопца ста-
вротеке. Прекинут је уметнутим овалним ахатима 
на угловима, као и ливеним фигурама два анђела на 
срединама бочних страна, односно двема мушким 
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фигурама с крунама које су у вертикалној осовини 
крста. Док су поједини истраживачи склони да у 
фигурама наизглед старијег и млађег владара виде 
представе Стефана Немање и Стефана Првовенча-
ног, чији би приказ наглашавао студеничко порекло 
ставротеке, вероватније су претпоставке оних који 
у њима виде ликове царева Давида и Соломона, бу-
дући да се они могу довести у везу с композицијом 
Вазнесења. Христовим Вазнесењем и устоличењем 
на небески престо испунило се обећање које је Бог 
дао Давиду да ће његов престо и дом трајати довека 
када из његовог семена буде подигао Свог сина који 
ће успоставити царство вечно. Седам полигонал-
них нодуса је постављено на угловима ставротеке и 
на срединама њених страница. Украшени су фили-
граном, гранулацијом и са по пет каменова. Како је 
већ запажено, показују знатне сличности с нодусом 
на ручном крсту митрополита Илариона из мана-
стира Крушедола. На бочним странама ставротеке 
је такође фриз са сценама лова у којима учествује 
и једна фигура с турбаном на глави, приказана на 
доњој бочној страни. Овај фриз, за разлику од оног 
на предњој страни поклопца, није украшен емаљем. 
Емаљем је украшена и сцена Вазнесења, као и фигу-
ре симбола јеванђелиста, док је читава подлога  ра-
ђена у псеудогранулацији.

Полеђина је по ивицама украшена бордуром на 
којој је урезан натпис захваљујући ком се сазнаје да 
је ставротека настала у Студеници за време игумана 
кир Атанасија, који је заједно с братством манасти-
ра био њен ктитор 7136. године од стварања света 

(1627/1628). На сва четири угла бордуре израђени су 
идентични рељефи на којима су приказане две мушке 
фигуре с нимбовима које седе једна наспрам друге.

У литератури је изношена претпоставка да је у 
овом реликвијару била похрањена честица Часног 
крста коју је Немања послао из Хиландара сину 
Стефану и која је свечано дочекана у Студеници. Та 
претпоставка не може се још увек ни потврдити ни 
оповргнути, али јој у прилог свакако иде што је ста-
вротека сачувана у кивоту у којем су чуване мошти 
Стефана Првовенчаног, са чијом ексхумацијом се 
доводи у везу и њен настанак.
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1924, 5; Василић, 1957, 9–30, 16; 

Радојковић, 1966, 87, 131, сл. 65, сл. 66, сл. 67; Студеница, 
1968, 138, 144; Srednjovjekovna umjetnost, 1985, 71, 147, kat.  
br. 182; Студеница, 1986, 176–177, сл. 138; Павловић, 1987, 
163–172, 163; Благо, 1988, 142–144, 149, кат. бр. М7, сл. 144; 
Шакота, 2015, 23, 25, 28, 54, 86, 119–120, 162–164; Чанак Ме-
дић, Тодић, 2015, 159, 161, сл. 135.

Ивана Лемкул

114. Крст игумана Леонтија 

дуборез из XVI или XVII века, оков из 1786.
дрво, сребро с позлатом, полудргао камење, 
бисери, дрворезбарење, искуцавање, 
филигран, гравирање, инкрустација
24 × 11 cm
Ризница манастира Студенице

113

217П р в и  ве ко ви  т у р ск е  о ку п а ц и ј е  ( 1 45 5 – 16 83 )



Међу својим драгоценостима Студеница ризничи и 
један престони крст који је припадао њеном игума-
ну Леонтију. Он је био игуман студеничке Лавре у 
тешким временима аустријско-турског рата (1788–
1791), у српском народу познатијег као Кочина 
крајина. За време тог рата Леонтије је заједно с још 
четири калуђера био бачен у новопазарску тамницу 
где је и умро. 

Крст представља рад домаћих мајстора и састо-
ји се од дрвеног дела, дршке и стопе. Израђен је од 
дрвета, позлаћеног сребра, црвеног и зеленог полу-
драгог камења и бисера, техникама дуборезбарења, 
искуцавања, филиграна, гравирања и инкрустације.

 Дуборезни део крста садржи следеће рељефне 
приказе: с једне стране су Христово вазнесење, Ла-
зарево васкрсење, Распеће, Цвети, Оплакивање, Си-
лазак у ад, а с друге Благовести, Сретење, Крштење 
(оштећено), Христово рођење, Преображење и део 
неидентификоване композиције. Натписи крај сце-
на су српски. Овај нуклеус крста, изведен у дуборезу 
у XVI или XVII столећу, рађен je изузетно фино и 
минуциозно. Одликује се сложеношћу композиција 
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и мноштвом детаља, сведочећи о високом стилском 
нивоу дуборесца који га је израдио.

Оков крста, украшен драгуљима и бисером, ра-
ђен је у техници „жичаног емаља без емаља“, доста 
заступљеној у српској уметности XVIII века. Бочни 
краци крста су декорисани филигранским грана-
ма, с бисером на крајевима. Врх крста надвишен 
је трокуполном конструкцијом. Централна купола 
је надвишена крстом, а бочне са по једном птицом 
окренутом према крсту. Дршка је искуцана у сребру 
с једном једноставно профилисаном јабуком, док 
је стопа израђена у филигранском стилу као и ку-
полна конструкција с крстом и птицама. На стопи 
је шест црвених и зелених каменова, а њу краси и 
натпис изведен црном пастом, који доноси име по-
седника крста: „Ово је крст игумана Леонтија Сту-
деничког“ [ Сїи крст їгѹмена Леѡнтїа Стѹденичког]. 
На стопи је, како је већ поменуто, урезана и година 

„1786“ [аѱпѕ], која по свој прилици означава време 
окивања крста. 
ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 6; Василић, 1957, 48, сл. 

14; ССЗИН, 1903, 4680; Благо, 1988, 154 (И. Зорић); Ша-
кота, 2015, 110–111, 145–147.

Анђела Гавриловић

115. Крст игумана Мартирија 

дуборез XVII или последње деценије XVIII века 
оков с краја XVIII века
дрво, сребро с позлатом, драгуљи, бисери, 
дрворезбарење, искуцавање, филигран, 
гранулација, ливење, гравирање, инкрустација
26 × 11 cm
Ризница манастира Студенице

У ризници манастира Студенице међу бројним дра-
гоценостима чува се и један вредан и добро очуван 
престони крст који је припадао Мартирију Петро-
вићу, јеромонаху, а потом и игуману Студеничке 
лавре. Он се јавља као члан студеничког братства 
осамдесетих година XVIII века. Био је један од мо-
наха који су приликом збега 1789. године остали у 
манастиру. Студеница је обновљена после паљења и 
пљачкања за време Кочине крајине, управо благода-
рећи свом новом игуману Мартирију.
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Крст игумана Мартирија састоји се од дрвеног 
дела, дршке и стопе. Изведен је техникама дубо-
резбарења, прорезивања, искуцавања, филиграна, 
гранулације, ливења, гравирања, тордирања и ин-
крустације и дело је српских мајстора. Стопу кр-
ста краси и једна гравира. С предње стране крста 
дуборезом су израђене следеће композиције: Не-
веровање Томино, Васкрсење Лазарево, Распеће, 
Мртав Христос, Цар Константин и царица Јеле-
на (?), Силазак у ад, док су на полеђини израђене 
Благовести, једно Христово чудо исцељења, Кр-
штење, Ваведење, свети апостоли Петар и Павле, 
Сретење. Крст је постављен у сребрни, позлаће-
ни оков са украсима од филигранске жице изве-
деним техником жичаног емаља без пасте. Бочне 
стране кракова декорисане су филигранским гра-
нама, са црвеним и зеленим драгуљима. Дршка 
је такође у филиграну с гранулираном јабуком 
и осмолисном стопом декорисаном инкрустира-
ним црвеним камењем (алмандинима).  С наличја 
стопе je угравирана представа Распећа с једним 
шестокрилим серафимом и годином 1803. (аѡг) 
рађеном у негативу. Натпис дуж стопе, такође 
дат у негативу, гласи: „Ово је крст Мартирија игу-
мана Светоуспенске Лавре Студенице“ (сеи кресть 
мартирїѧ игѹмена свѧтоуспенскїѧ лари стѹденицы). 
Гравира и натписи дело су Хаџи Рувима Нешко-
вића, архимандрита Боговађе, који се у то време 
због страха од турске одмазде био склонио у Сту-
деницу.

Стилске одлике Мартиријевог крста, због тради-
ционалности српске уметности, не пружају сасвим 
поуздан оквир када је у питању његово датовање. 
Како је раније уочено, филигранске гране, затим 
чиста филигранска стопа и дршка крста, уз технику 
„жичаног емаља без емаља“ на његовом горњем делу, 
говорили би у прилог претпоставци да је оков крста 
настао последњих деценија XVIII века. Лако је мо-
гуће да из истог времена потиче и његов дуборезни 
део, који се одликује доста грубом, плошном изра-
дом, здепастим и статичним фигурама, схематизо-
ваних набора одеће, и неинвентивним понављањем 
архитектонских елемената у позадини.
ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 5; ССЗИН, 1903, 3801; 

Василић, 1957, 25, 49, сл. 16; Благо, 1988, 154, сл. 143 (И. 
Зорић); Шакота, 1975, 219–223; Шакота, 2015,  110–111, 147.

Анђела Гавриловић
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116. Двоструки енколпион  
с привеском

Света Гора (?), крај XVI или почетак XVII век
дрво, сребрна легура, дуборезбарење,  
ажурирање и ливење,  
с мотивима у псеудофилиграну
11 × 4,5 cm (са привеском),  
без привеска 6,5 × 4,5 cm
Ризница манастира Студенице

Енколпион, напрсна иконица или панагија су разли-
чити термини за предмет округлог облика, украшен 
најчешће представама Христа и Богородице с дете-
том, који епископ носи на прсима. 

Изванредну драгоценост студеничке ризнице 
представља двоструки енколпион са две куле и 
привеском. Реч је о два енколпиона кружног обли-
ка, с кулама на горњој и доњој страни. Њихову 
основну уметничку вредност чине елегантни окови 
који се састоје од равних профилисаних оквира с 
пречкама у псеудофилиграну, с мотивом плетени-

це, те дуборезни рељефи. На првом виси и ливен 
крстић као привезак.

У дуборезу је на аверсу прве напрсне иконице из-
рађена Богородица која стоји, док на левој руци држи 
Христа. Лево је свети Харалампије, десно свети Нико-
ла с грчким сигнатурама: mр ùу; Ο αγιος Χαρ; Ο αγιος 
Νικολαος. На аверсу друге иконице израђена је, тако-
ђе у дуборезу, сцена Распећа. Поред крста приказани 
су Богородица и свети Јован Богослов у погруженом 
ставу, док су у профилу приказани Месец и Сунце с 
крилима серафима. Позадину сачињава велика зграда 
с лучно засведеним једноделним прозорима и бифора-
ма. На полеђини првог енколпиона уочава се наличје 
дрвореза, док је на другом прилепљена хартија.

По уздржаним ставовима, облим фигурама, њи-
ховом односу према архитектури, као и смислу за 
логичко драпирање хаљина, студенички двоструки 
енколпион може се датовати у крај XVI или почетак 
XVII века. Вероватно је рађен на Светој Гори. 
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 122, 166.

Емилија Вуковић
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117. Срцолика панагија  
с представом Богородице 
Царице и Христа Цара

српска радионица, друга половина ХVII века 
дрво, сребро с позлатом, стаклена паста, дуборез, 
ажурирање, филигран, гранулација, инкрустација
6 × 4 cm, дужина ланчића 47 cm
Ризница манастира Студенице

Језгро срцолике панагије од дрвета уоквирено је 
позлаћеним оковом с мотивима од филиграна и 
гранулације. С горње стране окова налази се ал-
кица с ланчићем. На лицу и наличју панагије се, 
при дну, налази по један филигрански осмолисни 
украс у чијем је средишту камен од плаве пасте, а 
на латицама по једна четвртаста гранула. С пред-
ње стране уметник је издубио ликове Богородице 
Царице, малог Христа Цара и два анђела. Мајка 
Божја, у центру композиције, приказана је допо-
јасно, у хаљини широких рукава. На глави има 
отворену круну. Обема рукама држи малог Христа. 
Христос такође носи круну отвореног типа, а своју 
леву руку пружа ка Богородици. Обоје су предста-
вљени у полупрофилу, лицима окренути једно ка 
другом. Нимбови су им украшени усеченим зра-

касто распоређеним линијама. На њиховој одежди 
су пажљиво изведени украси уз рубове и на рука-
вима хаљина. У позадини су у пуној фигури два 
анђела раширених крила и прекривених руку, по 
један са сваке стране. Одевени у хитон и химатион, 
окренути су ка Христу и Богомајци. С друге стране 
панагије приказан је Христос на престолу, у полу-
профилу, с покретом главе и тела удесно. Он бла-
госиља обема рукама, док му је у крилу отворена 
књига. У Христов нимб уписан је крст. Са страна 
Христовог престола изведена је врежа винове лозе 
с крупним листовима.

Панагије су напрсне иконе или енколпиони 
које носе архијереји. На њима су најчешће пред-
стављени Христос и Богородица, али неретко се 
уз њих могу видети и ликови других светих, по-
пут пророка и апостола. Некад је уместо представе 
Богородице приказана сцена Гостољубље Аврамо-
во, односно старозаветна Тројица. Панагије могу 
бити различитих облика, углавном кружног. Ова 
срцолика је најстарија од петнаест сачуваних ен-
колпиона у студеничкој ризници. Она се од оста-
лих издваја и својим стилским особеностима, међу 
којима, како је у литератури истакнуто, „стилиза-
ција цртежа рељефа и танана резбарска техника с 
богатом применом ажурирања“ чине ову панагију 
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„малим ремек-делом минијатурне пластике“. Она је 
и највероватније послужила као узор двема пред-
ставама на горњој ивици кивота за мошти с грбом 
породице Кантакузино, изведеним у металу, што се 
закључује на основу идентичности мотива, иконо-
графије и стила.

ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 114, 121, 164, сл. на стр. 164.

Ана Врањеш

118. Срцолика напрсна иконица 
с представама Богородице  
и Светог Стефана
ХVII век
светло дрво, лискун, сребро, плави и зелени емаљ, 
украсно камење у боји, дуборез и ажурирање, 
филигран, гранулација, емаљ, инкрустација
7 × 4,7 × 1 cm
Ризница манастира Студенице

С предње стране срцоликог енколпиона изведена је 
у пуној фигури Богородица с малим Христом у на-
ручју. Главе обе фигуре дате су у профилу и окренуте 
једне ка другој. У позадини су изрезане две грађевине 

с лучно завршеним прозорима. На полеђини, тако-
ђе у пуној фигури, главом из профила и с крстом у 
руци, представљен је млади светац, вероватно свети 
Стефан првомученик. И иза његове фигуре уметник 
је приказао две грађевине. Преко дрвореза је поста-
вљен лискун, а цела напрсна икона налази се у фи-
лигранском окову испуњеном емаљем зелене и плаве 
боје, са инкрустираним црвеним и зеленим камењем. 
Карика на врху окова је украшена филигранском жи-
цом. Рад уметника карактеришу финоћа израде и от-
мене, издужене фигуре.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 122, 167, сл. на стр. 168.

Ана Врањеш

119. Напрсна иконица  
с Христом и  
светим Јованом Претечом
рад непознатог српског или грчког 
мајстора, крај ХVII века
дрво, сребро, дуборезбарење, 
филигран, гранулација, плетење
4 × 4 cm, дужина ланца 37 cm
Ризница манастира Студенице
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Напрсне иконе, напрсници или енколпиони, ноше-
не су око врата и садржале су слике светих лично-
сти. Поред ликовних представа, могле су садржати 
и натписе или реликвије. Енколпиони су могли бити 
различитих облика, најчешће кружног. Израђивани 
су од свих материјала од којих се правио накит. Че-
сто су имали профилактички карактер. У ризници 
манастира Студенице похрањено је дванаест напр-
сних икона, међу којима је и једна с представама 
Христа и светог Јована Крститеља. 

Двострана дрвена иконица с представама Хри-
ста, с једне, и Јована Крститеља, с друге стране, око-
вана је сребрним оковом. Оков је с предње и задње 
стране иконе израђен од по две траке коју чине густа 
плетеница уз руб и ређе плетена спирала са унутра-
шње стране. На њих су аплициране крупне округле 
и ромбоидне грануле. Кружним мотивима, такође 
од сребрне жице, изведене су бочне стране окова. На 
обод су, са четири стране, постављене пирамидално 
спирално увијене жице са чијих је горњих страна 
по једна алка, с провученим плетеним ланцем. На 
предњој страни енколпиона је представа Христа на 
престолу (IS hs). Он је одевен у хитон и химатион. 
Десницом благосиља, док у левој руци држи сферу. 
Глава му је окренута удесно, у нимб је уписан крст, 
а у крилу држи затворено јеванђеље. На рубовима 
химатиона уочавају се украси. На наличју је прика-
зан крилати свети Јован Претеча. У левој руци држи 
крст, а десном благосиља. Уметник га је представио 
у карактеристичном камиљем крзну са огртачем. Ја-
сноћа ликовног израза и једноставност композиција 
одликују ову иконицу, а елегантан филигрански оков 
доприноси њеној изражајности и складности.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 122, 166–167, сл. на стр. 167.

Ана Врањеш

120. Кадионица игумана Саве

српски мајстор, 1590/1591
позлаћени туч, сребро, полудраго камење, 
ливење, ажурирање, искуцавање, гравирање, 
урезивање, тордирање и инкрустација 
висина 34 cm,  пречник 13 cm, обим 45 cm,  
дужина ланца 70 cm
Ризница манастира Студенице

Репрезентативна кадионица, по традицији припи-
сивана светом Сави, састоји се из два дела, посуде 
за жар и поклопца. Глатко искуцана чаша за жар, 
украшена рељефним ребрима, почива на шестоли-
сној стопи изгравираној вегетабилним мотивима 
турско-персијске руми орнаментике. Бочна страна 
стопе решена је у виду ажурираног фриза с мотивом 
везаних кринова, окренутих наопачке; врат стопе 
окружује шест тордираних стубића, између којих је 
уметнут по један полудраги камен. Купасто обли-
кован поклопац кадионице имитира архитектонске 
елементе готичког стила: у три хоризонтална појаса 
ређају се квадрифоре с розетама, фронтонима и фија-
лама, између којих су постављене контрафоре надви-
шене крстовима и птицама. Врх поклопца је изведен у 
виду кришкасте куполе с крстом, за који је причвр-
шћен један од пет масивних ланаца на којима виси 
кадионица. Ланци су прикупљени у пирамидални 
балдахин са алком коју краси мотив две змије које 
саме себе прождиру.

Описана кадионица припада типу позноготских 
висећих кадионица, у српској средини израђиваних 
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од средине XV века (сродне су јој кадионице из ма-
настира Путне, Дечана, Свете Тројице Пљеваљске, 
Пиве, Савине, Гомирја и Ораховице). Остварење је 
анонимног домаћег мајстора и представља златар-
ско дело високих уметничких вредности. На српско 
порекло кујунџије упућује завршетак кадионице у 
облику кришкасте куполе саздане по угледу на ку-
полу главног студеничког храма. 

Настала 1590/1591. године, кадионица садржи 
два натписа. Први, угравиран на стопи овог црквеног 
предмета сведочи о времену његовог настанка:  сїи 
былѣгь сызда се вь лето   и  (7099) и аще кто ѡтними 
да м не благословено. Други натпис, изгравиран на 
призмичној површини балдахина, у четири троугао-
на поља, казује да је кадионица скована „при игуману 
Сави јеромонаху“, средствима преминуле студеничке 
браће, како се из делимично читљивог завршетка ис-
тог записа да закључити: сїа кадилница монастіра стѵденице 
домѵ прѣсветые богородице лаври светаго сѵмеѡна новаго 
мѵроточца скова се при їгмен савы ерьмонах  ѡт мрьше 
брат … и положци вѣчна имь паметь.

ЛИТЕРАТУРА: Василић, 1957, 41–42, сл. 2; Радојковић, 
1966, 93, 94, 127; Шакота, 1988, 99–100, 123, сл. 1 (на стр. 
96–97); Радојковић, Миловановић, 1981, 35, сл. 78; Благо, 
1988, 138, сл. 134 (И. Зорић); Чанак-Медић, Тодић, 2011, 
162–163; Шакота, 2015, 53, 103–104, 135–136.

Милица Поповић

121. Звездица с птицом

српска радионица, средина XVI века
делимично позлаћена сребрна звездица с 
декоративним камењем, искуцавање, резање, 
гравирање, пуницирање, инкрустација и ливење 
висина 11 cm, пречник 15,5 cm
Ризница манастира Студенице

Звездица је богослужбени предмет који се ставља 
на дискос да би се заштитиле честице евхаристич-
ког хлеба од додира с тканином. У складу с речима 
из јеванђеља по Матеју „и дошавши звезда стаде на 
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место где беше дете“ (Мт 2,9),  евхаристични хлеб 
представља светог Агнеца, а звездица симболично 
означава звезду коју су видели мудраци с Истока у 
време Христовог рођења.

Ризница манастира Студенице чува неколико 
звездица, од којих се по уметничкој обради нарочи-
то истиче ова из XVI века. На пресеку кракова дели-
мично позлаћене звездице налази се круг с птицом 
у средини, фланкиран са четири квадратна, равно 
резана полудрага камена. Завршена стопом, чети-
ри крака по средини су украшена проширењима у 
облику цвета лале, честим мотивом у декорисању 
предмета од метала. Ту су изгравирани монограми 
четворице јеванђелиста Мр, МT, Лук, Іѡн.

Звездица с птицом распоредом украса показује 
сродност с Радивојевим сасудима из ризнице ма-
настира Дечани, на основу чега се датује у XVI век. 
У поређењу с дечанском, студеничка звездица има 
уметнички слабије изведен гравирани украс, док 
декорација са четири квадратна полудрага камена 
одговара украсу на нодусу Радивојевог путира из 
1567/1568. године.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 109, 142–143.

Даница Комненовић

122. Петохлебница  
мајстора Ивана

српска радионица, 1636/1637.
позлаћено сребро, искуцавање, ливење, 
ажурирање, резање, урезивање и гравирање 
висина 30 cm, висина чаше 27 cm, 
пречник постоља 27 cm
Ризница манастира Студенице

Петохлебница је богослужбени сасуд који се кори-
сти у литијама током свеноћних бдења уочи вели-
ких празника. Том приликом се освећују уље, вино 
и жито који се држе у чашама причвршћеним за 
тањир петохлебнице, као и хлебови на њега поста-
вљани, с којима се заједно износе у припрату. Ова 
петохлебница из Студенице састоји се од округлог 
тањира, трокраког свећњака-трикирије, и четири 
чаше с поклопцима. С натписа урезаног на благо 
издигнутом ободу постоља сазнаје се да је настала 

по налогу јеромонаха Дионисија и Григорија, а ру-
ком мајстора Ивана. У литератури је изнета прет-
поставка да је реч о Ивану Милићу из Чајнича, али 
дела на којима је тај мајстор потписан не показују 
стилске сличности са студеничком петохлебницом. 
Стога треба оставити могућност да је она рад неког 
другог мајстора истог имена. 

Петохлебница мајстора Ивана припада групи 
међусобно сличних петохлебница рађених за Деча-
не, Пиву и Свету Тројицу у Пљевљима. Најсличнија 
студеничкој петохлебници је дечанска, а и остали 
поменути примери имају чаше с готичким елемен-
тима и поклопце у виду торњева. У литератури се 
могу наћи тврдње да су све те чаше изливене из ис-
тих калупа и да су дело истог мајстора. На студе-
ничкој петохлебници чаше су причвршћене за та-
њир постољем у виду купе са округлим нодусом на 
врху. Доњи делови њихових поклопаца формирани 
су од ажурираних готичких квадрифора с розетама 
и фронтонима који се врховима наслањају на неу-
крашене горње делове у облику купе над којима су 
постављени крстови с разуђеним крацима. Трики-
рија поседује истоветно постоље као и чаше. На 
њему почивају равне дршке које се завршавају ча-
шицама за свеће у облику стилизованих тулипана. 
Приликом конзервације и рестаурације предмета 
1980. године, трикирија је премештена с бочне стра-
не у средину.
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1924, 5; Василић, 1957, 9–30, 17; 

Шакота, 1966, 16; Радојковић, 1966, 139, сл. 171; Студе-
ница, 1968, 144–145; Радојковић, Миловановић, 1981, 40, 
кат. бр. 92; Благо, 1988, 144, 150, кат. бр. М9, сл. 138 (Б. 
Радојковић, И. Зорић); Чанак Медић, Тодић, 2015, 163, 
165, сл. 139; Шакота, 2015, 23, 27, 55, 105, 138.

Ивана Лемкул

123. Рипиде проигумана Јоакима

Београд (?), 1636/1637.
сребро с позлатом, искуцавање, урезивање, 
ажурирање, филигран и ливење
висина 69 cm, пречник 28 cm
Ризница манастира Студенице

Студенички пар позлаћених сребрних рипида састо-
ји се од диска, односно сунца, специфичног обли-

227П р в и  ве ко ви  т у р ск е  о ку п а ц и ј е  ( 1 45 5 – 16 83 )



122

228 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



123

229П р в и  ве ко ви  т у р ск е  о ку п а ц и ј е  ( 1 45 5 – 16 83 )



ка неправилног ромба таласастих ивица, и дугачке 
дршке кружног пресека. Дршке су сведено украше-
не, уским орнаменталним појасевима на три места, 
а с дисковима су спојене плочицама у облику сти-
лизованог цвета тулипана. У средиштима дискова, 
на обе стране, приказан је по један шестокрили се-
рафим већих димензија, с три мања серафима из-
над и бочно од њега. Уоквирују га два кипариса, на 
чијим осама су распоређене четири розете у виду 
преломљених сегмената круга постављених тако да 
евоцирају ротационо кретање. Ситне розете с тре-
петљикама прате бордуре с натписима дуж ивица 
дискова, на чијим ободима су ажуриране оградице 
од везаних кринова. Оградице се прекидају на угло-
вима, на којима су постављене кугле, од којих је гор-
ња наткриљена крстом.

Како се сазнаје с натписа на предњој страни ди-
скова, рипиде су настале трудом проигумана Јоаки-
ма, у време игумана Јоаникија, 1636/1637. године. 
На задњој страни дискова исписани су стихови По-
бедне песме, састављене од трисвете анђелске песме 
коју је пророк Исаија чуо при својој визији Госпо-
да на престолу (Ис 6:3) и песме коју је певао народ 
приликом уласка Христа у Јерусалим (Мт 21:9). Та 
песма се током литургије пева приликом узношења 
Евхаристије. 

Рипиде су кориштене у литургији од најрани-
јих времена. Њихова употреба је имала практичну 
и симболичку намену – да заштите Свете дарове 
од инсеката и других нечистоћа, али и да изобра-
зе облетање херувима и серафима око Часне трпезе. 
Рипиде проигумана Јоакима су јединствене, како по 
свом облику, којим се разликују од осталих сачува-
них рипида XVI и XVII века кружне форме, тако и 
по техници искуцавања која је примењена за израду 

ликова у барељефу. На осталим рипидама тог доба 
махом је заступљена техника гравирања и урезива-
ња. Основе дискова и дршки су од сребра, док су 
украси позлаћени. На основу стилских карактери-
стика, претпоставља се да су студеничке рипиде 
рад београдске златарске радионице, будући да се 
за неколицину елемената уочавају паралеле с радо-
вима београдских мајстора који су сигнирани или 
поуздано атрибуирани.
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1924, 5; Василић, 1957, 9–30, 17; 

Радојковић, 1966, 133, 134, сл. 153; Студеница, 1968, 144–
145; Srednjovjekovna umjetnost, 1985, 146, kat. br. 175; Сту-
деница, 1986, 177; Павловић, 1987, 163–172; Благо 1988, 
144, 150, кат. бр. М8, сл. 138. Чанак Медић, Тодић, 2015, 
163. Шакота, 2015, 107, 139, 199.

Ивана Лемкул

124. Ложица украшена крстом

непозната радионица, XVII (?) век
сребро са позлатом, искуцавање, 
резање, тордирање и гравирање
дужина 17 cm, величина једаћег дела 4 × 3,3 cm
Ризница манастира Студенице

Ложица, односно кашичица којом су нижи клир и 
световна лица узимала причест, има мали једаћи део 
овоидног облика. Једаћи део је позлаћен и без укра-
са, а с његове доње стране залемљена је танка тор-
дирана дршка с већим крстом на врху. Обриси кр-
ста су подвучени угравираном линијом. Ложица је 
оштећена на месту где су лемљени делови. Уврнута 
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дршка и начин лемљења упућују на то да кашичица 
потиче из XVII века.

ЛИТЕРАТУРА: Мирковић, 1982, 118–119; Шакота, 1988, 104, 
132–133;  Благо, 1988, 153; Шакота, 2015, 109, 144.

Маријана Марковић

125. Чаша јеромонаха Викентија

друга половина XVI века
сребро, позлата, ливење, искуцавање, 
урезивање, пунктирање, гравирање
висина 4 cm; пречник отвора 11,5 cm
Ризница манастира Студенице

Округла плитка чаша, благо наглашеног дна. По бо-
ковима, са унутрашње стране, тече фриз медаљона 
обликованих од извијених крупних латица, с врхо-
вима у форми профилисаног лука. Унутар њих се 

наизменично смењују представе животиња с веге-
табилним мотивима. По ободу је, у узаном појасу 
без украса, накнадно изгравиран натпис из XVIII 
века који именује тадашњег власника чаше, јеромо-
наха Викентија студеничког: sJ@ ;a[a Erom vikentJ@ 
studeni;anina. На дну су приказане две паунице  и 
зец, док је у самом центру причвршћена глава је-
лена. Око изведене сцене тече поучан натпис који 
опомиње на умереност и уздржавање у пићу: † koi 
;(e)l(ovy)kq misli dobro tvoriti a sJ} ;a[M pMnM ispJ@ti tai 
ne mo/e dobar biti niti b(o)gM ougoditQ. Површине под 
орнаментима су пунктиране, што доприноси бољем 
истицању украса.

Плитица јеромонаха Викентија представља ка-
рактеристичан тип чаша развијен на традицији 
средњовековних скупоцених посуда за испијање 
истог облика, а популаран и распрострањен на чи-
тавом подручју Балкана у XVI и XVII веку. Упра-
во та чињеница, уз недостатак података и потписа 
мајстора златара, отежава прецизније одређивање 
златарских радионица. Прикази животиња на ча-
шама традиционално се тумаче као илустрација 
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омиљене теме лова, која је на студеничкој чаши  
илустрована шематским приказом животиња у ме-
даљонима и на дну посуде. Општи изглед и деко-
ративни репертоар на чашама овог типа формиран 
је кроз спој локалне традиције и снажног утицаја 
отоманске орнаментике.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 114, 159; Шакота, 2015, 123, 

170, 171.

Мила Гајић

126. Ренесансна чаша  
попа Јованчевића
Дубровик (?), почетак XVI века
сребро, позлата, ливење,  
искуцавање, цизелирање 
висина 3,5 cm, пречник отвора 13,8 cm
Музеј примењене уметности у Београду

Округла плитка чаша без стопе. На благо наглаше-
ном средишту чаше аплициран је округли медаљон 
украшен флоралним мотивом, с пластичним цве-
толиким украсом у центру. Око медаљона је узан 
појас испуњен мотивом лишћа и лозице. Дно је 
према боковима обрађено у виду низа извијених, 
плитко удубљених и издужених латица. На самим 
боковима приказана је сцена лова, с фигуром ловца 
који клечи спреман да одапне стрелу и с паровима 
животиња у покрету, скоку или трку. Танка затала-
сана лозица с лиснатим гранама повезује све фи-
гуре у континуиран низ. Читава композиција из-
ведена је изузетно вешто, прецизно, са израженим 
осећајем за детаље. Уз саму ивицу чаше тече појас 
без декорације. 

Са спољне стране ивице урезан је натпис из 
1830. године који помиње тадашњег власника чаше, 
попа Ђоку Јованчевића: Саплакь Г. Попа Ђока 
Йованчевића Бившегь Капетана Моравичкогь и 
старокь Влаха  на 1830. Године. Верује се да је пре 
тога припадала манастиру Студеници.
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По својим стилским и занатским особинама, 
чаша упућује на мајстора с Јадранског приморја, ве-
роватно Дубровника, упознатог са савременом про-
дукцијом сребрног посуђа у Италији, Венецији пре 
свега. Б. Радојковић је указала на блискост у  компо-
зицији сцене лова са ове чаше и приказа исте теме 
на делу сребрног окова са ставротеке часног крста 
из манастира Студенице. Иако је ставротека на-
стала 1627/1628. године, Б. Радојковић наводи да је, 
приликом израде окова за ставротеку, употребљен 
и комад сребрног лима из старије епохе. У сваком 
случају, чаша из Музеја примењене уметности по 
свом општем изгледу, композицији и уметничким 
квалитетима представља  јединствен примерак међу 
чашама овог периода из наших колекција.
ЛИТЕРАТУРА: Радојковић, 1960–1961, 7–17; Радојковић, 

1966, 91, сл. 75; Радојковић, Миловановић, 1981, кат. бр. 
61; Благо, 1988, 161; Гајић, 2010, 47, 48, кат. бр. 18.

Мила Гајић

127. Два ренесансна пехара

златарска радионица из јужне Немачке (?),  
прва половина XVII века
сребро, ковање, искуцавање, 
ливење, ажурирање, позлата
први пехар: висина 20,5 cm; пречник отвора 9,5 cm;  
пречник стопе 7,5 cm 
други пехар: висина 20 cm; пречник отвора 9 cm; 
пречник стопе 7,5 cm
Ризница манастира Студенице

Пар сребрних позлаћених пехара идентичне форме, 
истог начина обраде и стила украшавања. Тело им је 
цилиндричног облика, при врху се постепено шири 
и завршава благо извијеним рубом. Изглед дршке и 
стопе на оба предмета је, услед поправке из каснијих 
времена, промењен у односу на оригиналан изглед. 
Пехари почивају на дршци у облику вазе с ручицама, 
која је приликом поправке постављена наопако. Ори-
гинална висока профилисана стопа замењена је по 
двема округлим декоративним плочицама, горњом 
ужом, украшеном техником ажурирања, и доњом 
широм, с флоралним и геометријским орнаментима. 

Површине пехара су богато украшене. На њима 
доминира тракасти орнамент,  који формира по три 
овална медаљона и волутасте шаре. Унутар медаљо-
на на оба пехара приказане су сцене инспирисане 
ловом, с јеленом и хртом смештеним унутар иди-
личног пејзажа с реком, дрвећем, мостом, силуета-
ма града – кулама и зградама. И површине између 
и око медаљона су украшене раскошним вазама с 
букетима цвећа или стилизованим плодовима јабу-
ке с лишћем, с представама орла и ждрала рашире-
них крила, с хералдичким мотивом штита на коме 
је отворена круна са укрштеном сабљом и два мача. 

У последњим деценијама XVI века и првим де-
ценијама XVII века у златарским центрима јужне 
Немачке, какви су били Аугсбург или Нирнберг, на-
стају и пехари овог типа, карактеристичног цилин-
дричног облика с дршком у форми раскошне вазе. 
Обиље различитих мотива и украса који по правилу 
прекривају све површине ових посуда за пиће, мно-
гобројни детаљи у приказу тема, пејзажа, конструк-
цији сцена, пажљива занатска обрада, различите 
технике украшавања, позлата као завршни акценат, 
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указују на њихову репрезентативну и декоратив-
ну, а не само употребну улогу. Било да су пехари из 
Студенице настали у поменутим златарским радио-
ницама или су дело мајстора који је стасао у њима, 
а занатом се бавио у некој другој средини, они од-
сликавају специфичне формалне и стилске особине 
немачког златарства тог периода. 
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 114, 115, 160, 161; Шакота, 2015, 

124, 125, 172, 173.

Мила Гајић

128. Ана Марин појас са аждајама

балканска радионица (?), XVII век
кожa, позлаћено сребро,  
црвено камење од стакла, плава паста, 
ажурирање, ливење, инкрустација
појас 95 × 4,5 cm; пафте 13,5 × 4,5 cm
Ризница манастира Студенице

Појасеви су представљали део мушке, женске и све-
штеничке одеће. Прављени су од различитих матери-
јала, попут кадифе, разних врста тканине, позлаћеног 
сребра, бакра и памука, док су од украса, у зависно-
сти од материјалних могућости онога коме су припа-
дали, могли имати нанизано камење различитих боја, 
емаљ, сребрне плоче, сребрне гајтане, а сасвим ретко 
и карнеоле, бронзане апликације и бисере. Имућни 
грађани су најчешће носили појасеве од свиле, затим 

„сенаторске појасеве“ прављене од спојених гајтана, 
као и оне са сребрним карикама, назване „цинцарска 
посла“. Бројни раскошни појасеви даровани су мана-
стирима, док су у црквама за свакодневну употребу 

коришћени они од једноставних и јефтинијих мате-
ријала. Међу бројним типовима појасева, на Балкану 
је био веома распрострањен такозвани „еждер“ појас, 
који је име добио по турском називу за аждају. Он је 
био део женске одеће, а украшаван је металним, нај-
чешће сребрним или бронзаним наглавцима у виду 
аждаја. Осим жена, носили су их и калуђери.

Студеничка ризница се истиче по броју и разно-
врсности појасева које поседује. Ана Марин појас је 
направљен од зелене коже и декорисан представама 
двоглавих аждаја, решених у виду латиничног сло-
ва „S“. Тело сваке од њих се с горње и доње стране 
завршава по једном змајоликом главом отворених 
чељусти. Пафте појаса су ажуриране и украшене 
биљним орнаментом и цветовима, док је у посеб-
но направљена лежишта уметнуто по пет каменова 
црвене боје. На ливеној копчи се налази још један 
црвени камен. На пафти појаса је изгравирано име 
власнице: ana mara. 
ЛИТЕРАТУРА: Василић, 1957, 58, сл. 32b; Шакота, 2015, 

128–134, 180.
Андријана Голац   

129. Пафте са два зелена  
брушена камена
Русија, XVII век
сребрни оквир украшен зеленим и плавим 
емаљем, брушено зелено камење, карнеол, 
урезивање, резање, емаљ, инкрустација
14 × 6 cm
Ризница манастира Студенице
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Пафте, односно украсне копче на појасу, представљале 
су део женске, мушке и свештеничке одеће, а црква-
ма су биле прилагане као вотивни дарови. Оне које 
су биле намењене свакодневној употреби најчешће су 
прављене од јефтинијих материјала попут месинга и 
туча, а нарочито су биле заступљене у сеоским црква-
ма, док су скупоценије пафте, сребрне и с позлатом, 
углавном биле употребљаване на појасевима имућних 
појединаца и свештеника у црквама већих места. Нај-
чешће су украшаване разнобојним камењем и сребр-
ним плочицама, оне скупоценије бисерима и златним 
концем, док су једноставније пафте биле без украса. 
Осим тога, декорисане су розетама, флоралним моти-
вима, представама стилизованог нара, који је био вео-
ма чест мотив балканских пафти, и фризовима цвећа 
и палмета, који су израђивани различитим техникама. 
Међу ређе примере спадају пафте с представама пти-
ца, „дрвета живота“, а посебно је интересантна пафта 
с јерусалимског појаса, која има представу Христовог 
рођења у медаљону. Према облику се могу поделити на 
округле, бадемасте или листолике, правоугаоне, тро-
делне, потковичасте, пиротске, шибеничке и „пјевац“ 
пафте, које су ношене као заштита од урока. По броју 
и разноврсности, студеничка колекција представља 
најзначајнију збирку пафти.

Овај занимљив примерак из студеничке ризнице 
састоји се од два зелена брушена камена уметнута у 
кружне пафте од сребра, које се по ободу завршавају 
украсом налик на ситне полукружне латице. Свака 
од њих је наизменично испуњена плавим и зеле-
ним емаљем. Пафте су на средини спојене копчом у 
облику машне у чије је средиште уметнут дугуљасти 
карнеол, док се лево и десно од њега налази по један 
резани цвет. Настале су под утицајем руског баро-
ка, због чега су датоване у XVII век. На полеђини 
су угравирани подаци о поручиоцу дела (Саво Не-
мања) и времену његовог настанка (1207), али они 
немају историографску вредност.
ЛИТЕРАТУРА: Василић, 1957, 57; Шакота, 1988, 117–122, 

179; Шакота, 2015, 128–134, 195.

Андријана Голац

130. Ибрик за умивање

турска радионица, XVI (?) век
калајисани бакар, рађен техником искуцавања, 
гравирања, цизелирања и ливења
висина 19, 5 cm, пречник бокова 16 cm, 
пречник отвора 6,5 cm
Ризница манастира Студенице

Ибрик је откривен при ископавањима у манастир-
ској порти, северно од Богородичине цркве. Укра-
шен је различитим геометријским шарама распоре-
ђеним у бордурама, као и вегетативним мотивима у 
виду стилизованих чемпреса, палминих грана, розе-
та, руми-мотива, који испуњавају најшири део суда. 
Поклопац спљоштеног сферичног облика украшен 
је и низовима латица и листова, док је на његовом 
врху изливена розета са осам латица. Флорална ор-
наментика је доста заступљена у обради и декора-
цији метала на подручју Отоманског царства у XVI 
веку, те се тако и претпоставља да је овај ибрик рад 
турске радионице тог времена.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 171.

Ивана Лемкул

131. Зидни носач кандилa 

Студеница, XVI–XVIII век 
гвoжђe, кoвaњe, дужина 50 cm 
Народни музеј у Београду

Носач кандила у виду дугог клина квaдрaтнe прoфи-
лaциje с куком на врху. 

Нaлазио се у Богородичиној цркви у Студeници 
у aпсиди изнaд композиције Причeшће aпoстoлa. 
Дoнeла га је у Народни музеј, aвгустa 1949, Mирjaнa 
Ћоровић-Љубинкoвић.
ЛИТЕРАТУРА:  Необјављено.

Бранка Иванић
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Повеља је написана мрким мастилом, иници-
јал и прва два реда текста изведени су златом, а по 
ободима је украшена златним орнаментима. Била је 
оштећена пре 1758, када је архимандрит Константин 
тражио од руских власти да му се због њеног лошег 
стања изда нови документ. Његова молба очигледно 
није одобрена.
ЛИТЕРАТУРА: Вујић, 1901, 154–155; Димитријевић, 1922, 

138–153; Петковић, 1986, 234–238; Шакота, 1988, 64–66, 
73, 82, 260–261; Шакота, 2015, 58-59, 285.

Небојша Шулетић

132. Повеља руског цара  
Алексеја Михајловича

Москва, 15. јануар 1663. 
51,5 × 40 cm
Ризница манастира Студенице

Током XVI и XVII века православни калуђери из 
бројних манастира у Османском царству кретали 
су се пут Москве, да би од руских царева молили 
материјалну помоћ за своје обитељи. Неки од њих 
су поседовали царске повеље, које су им гаранто-
вале сусретљивост представника руских власти на 
путовању до одредишта. Остали су се уздали у пи-
сана пуномоћја оверена манастирским печатом и 
вредност реликвија које су носили на дар владару. 
Руска погранична служба је регистровала ова пуно-
моћја и прослеђивала их на двор, где су монасима 
издаване дозволе за наставак пута. Многима су те 
дозволе ускраћиване. Таква судбина задесила је сту-
деничке монахе приликом приликом њиховог првог 
забележеног путовања у Москву. Делегацији коју је 
у августу 1629. предводио архимандрит Атанасије 
није било дозвољено да се поклони цару, већ јој је 
наложено да се из руског пограничног града Пути-
вља врати у своју обитељ. Студенички архимандрит 
Теофил, који је с тројицом сабраће стигао у Пути-
ваљ 13. фебруара 1654, имао је више среће. Њему 
је било дозвољено да приступи двору цара Алексеја 
Михајловича (1645–1676), где су му уручени даро-
ви. У Русији се задржао до марта 1656. Шест година 
касније, у Москви је с тројицом пратилаца боравио 
архимандрит Неофит, који је цару Алексеју поднео 
молбу да се право студеничких калуђера на неоме-
тан долазак у Русију трајно регулише. Цар је одо-
брио молбу и 15. јануара 1663. издао повељу, којом 
је предвиђено да двојица или тројица браће могу да 
долазе на руски двор сваке пете године. Представ-
ницима војних и цивилних власти наложено је да 
калуђерима омогуће безбедно и бесплатно путова-
ње. На молбу архимандрита Василија, цареви Иван 
V (1682–1696) и Петар I Алексејевич (1682–1725) и 
њихова сестра Софија потврдили су очеву повељу 
7. јуна 1685, о чему је начињен запис на полеђини 
документа. На основу ове грамате студенички калу-
ђери су добијали материјалну помоћ од руских вла-
дара и у XVIII и XIX веку.
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133. Повеља влашког војводе  
Матеја Басарабе

Трговиште, 14. март 1644.
45,5 × 39 cm
Ризница манастира Студенице

Влашки војвода Матеј Басараба (1632–1654), који је 
основао више десетина цркава и манастира на те-
риторији војводстава Влашке и Молдавије, прихва-
тио је молбу студеничких калуђера да материјално 

помаже и њихову обитељ. У повељи коју је издао у 
Трговишту 14. марта 1644. представио се као „нови 
ктитор“ Студенице, јер су старе повеље које су ма-
настиру даривали његови „блаженопочивши пра-
дедови и други господари“ биле „огњем сажежене“. 
Обавезао се да ће за живота манастиру сваке годи-
не давати „оброк“ од 6.000 пенеза и још 600 пенеза 
за монахе који буду долазили по новац. Заузврат је 
требало да буде уписан у манастирски поменик и 
да се у молитвама и на проскомидији помињу ње-
гово име и имена његових родитеља. Од својих на-
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следника на престолу тражио је да потврде повељу 
и наставе да помажу студеничку обитељ. Повеља 
је написана на пергаменту, српским језиком, по-
лууставним словима. Иницијал је изведен златном 
бојом, а свечани потпис дародавца цинобером. За 
доњи део документа причвршћен је висећи печат у 
жутом воску.
ЛИТЕРАТУРА: Вујић, 1901, 156; Шакота, 1988, 62–63, 262; 

Шакота, 2015, 55, 286–287.

Небојша Шулетић

134. Повеља влашког војводе 
Глигорија Гике

Букурешт, 19. јануар 1662
46,5 × 29 cm
Ризница манастира Студенице

Влашки војвода Глигорије Гика (1660–1664, други 
пут: 1672–1673) потврдио је у Букурешту 19. јануа-
ра 1662. године повељу којом је војвода Матеја Ба-
сараба 1644. даровао годишњу материјалну помоћ 
манастиру Студеници. Повеља је написана мрким 
мастилом на пергаменту, српским језиком. Влада-
рево име у четвртом и петом реду текста написано 
је цинобером, а иницијал и свечани потпис даро-

давца изведени су цинобером, зеленом и златном 
бојом. За доњи део повеље привезан је владарев 
печат у жутом воску.
ЛИТЕРАТУРА: Вујић, 1901, 155–156; Шакота, 1988, 262–263, 

266; Шакота, 2015, 56, 287.

Небојша Шулетић

135. Денар краља  
Матије Корвина

ковница Баја Маре, 1463
сребро, пречник 1,5 cm
Ризница манастира Студенице

На аверсу денара је представа двоструког крста, са 
словима N E (ознака ковнице) сигнираним између 
кракова. Крст окружује легенда: REGIS HVNGARIE. 
На реверсу новца је грб Матије Корвина, допуњен 
легендом MONETA MATHIE. DEI...

Може се рећи да је представа крста била обе-
лежје западног средњовековног новца. Још од раног 
средњег века самостална представа крста је најче-
шће заступљена на реверсној страни западних кова-
ња, док аверс махом носи владарску бисту. На угар-
ском новцу, прве представе крста носи новац краља 
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ЛИТЕРАТУРА: Huszár, 1979, 706; Pohl, 1982, 206–208; Благо, 
1988, 78, 80, сл. 57; Grierson, 1991; Поповић, 2015, 304–313, 
378–381, 307 (В. Иванишевић); Takács, 2015, 54–61.

Марина Одак 

Стефана I (1000–1038), а двоструки, патријахални 
крст појављује се на ковањима Беле III (1172–1196), 
као култни објект, реликвијар који је садржио де-
лић Часног крста. Њега је тај владар, како се прет-
поставља, донео с византијског двора на коме је од-
растао. У овом периоду, исти мотив бива истицан 
на новцу као краљев грб (приказан без штита), а 
током XIII века, као владарска регалија, приказан је 
на орбу који владар држи у руци на печатима по-
следњих краљева из династије Арпадовића (Стефан 
V, Ладислав IV, Андрија III). За време краља Беле IV 
(1235–1270), одмах по његовом крунисању, двостру-
ки крст на штиту понеће његови владарски печати, 
као хералдички симбол који ће се везивати за угар-
ско краљевство.

Представа штита с хералдичким грбом владара, 
који носи реверс денара Матије Корвина, појављује 
се на западним ковањима у XIII веку. Почетком XIV 
века хералдика ће потпуно завладати западним нов-
цем, а представа штита са сликом, као грб владара, 
замениће владарску представу. 

Напомена: Новац је пронађен приликом архео-
лошких ископавања 1985. године, у гробу број VII.
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Године које су протекле између Великог турског 
рата (1683–1699) и стварања аутономне Кне-
жевине Србије крајем прве трећине XIX века 

донеле су манастиру Студеници многе невоље. У не-
колико наврата он би се накратко нашао у оквири-
ма привремено ослобођених области, али је све до 
Другог српског устанка иза тих светлих тренутака 
следио повратак Турака, праћен новим разарањима 
и пљачкама.

Прва таква збивања донео је продор аустријске 
војске дубоко у старе српске земље након проте-
ривања османлијске војске из Београда септембра 
1688. године. У снажном налету аустријски војници 
стигли су и до Студенице, која је због стратешког 
значаја тада била унета у њихове војне мапе. Тако 
је настао најстарији познати приказ манастирског 
комплекса, који, с обзиром на околности, прилично 
верно представља његов изглед из 1688/1689. Унутар 
бедема приказане су четири добро очуване цркве 
(Богородичина, Краљева, Никољача и црквица Све-
тог Јована), као и трпезарија, манастирски конаци и 
економске зграде. Нажалост, стање манастира забе-
лежено на мапи убрзо се изменило. Почетком 1690. 
године ситуација на балканском ратишту окренула 
се у корист Османлија, па се аустријска војска морала 
повући ка северу. За њом су кренули и многи Срби, 
предвођени патријархом Арсенијем Чарнојевићем. 
Избеглицама које су се кретале из правца Пећке 
патријаршије ка Београду, преко Новог Пазара и 
Студенице, придружио се студенички архимандрит 
Василије, а вероватно и део његовог братства. Лавра 
светог Симеона је, изгледа, непосредно пре те сеобе 
претрпела тешка страдања. Запис у једном зборнику 
из XVI века (Архив САНУ, бр. 26) сведочи о томе да 
су 1689. године разорени Милешева, Ђурђеви ступо-

ви, Сопоћани и Студеница. Наведени манастири, а и 
многи други, тада су готово сасвим запустели, док су 
мошти светих и богослужбени предмети пљачкани, 
уништaвани или расипани на разне стране. Рашки 
митрополит Григорије нашао је 1697. године у селу 
Коничу код Сопоћана илуминирани недељни окто-
их који је ту доспео из Студенице након што су је 
Турци били разорили (данас у Народној и универ-
зитетској библиотеци у Љубљани). Изгледа да је у 
метежима из 1689. и 1690. уништена или опљачкана 
и највећа манастирска реликвија – мошти светог Си-
меона Немање. У Студеницу је, међутим, убрзо пре-
нет кивот с моштима краља Стефана Првовенчаног 
(преподобног Симона монаха), чији је светачки култ 
био до краја уобличен заслугом патријарха Пајсија 
(1614–1647), тек након чудесног открића краљевих 
моштију у Сопоћанима. Рашки митрополит Мојсије 
Рајовић најпре је, пред турском опасношћу, кивот с 
моштима Првовенчаног склонио из Сопоћана у ма-
настир Црну Реку (1687), а отуда га је пренео у Сту-
деницу највероватније 12. октобра 1706. године. По 
свему судећи, у лавру светог Симеона однет је при-
ликом поменуте транслације и покров од броката са 
извезеним именом султана Бајазита, који је нешто 
раније, јула 1704 (или 1705), у Црној Реци обновио 
јеромонах Мисаил „за љубав и благослов светом пр-
вовенчаном краљу Стефану Сопоћанском“. После 
наведених догађаја Немањина најважнија задужбина 
током два наредна века у изворима је пре свега исти-
цана као место где се чувају мошти „светог краља“. 

У тежњи да донекле надокнади претрпљене гу-
битке, студеничко братство опет је морало да шаље 
своје најугледније представнике у далеке право-
славне земље по помоћ. Архимандрит Неофит се 
већ 1691. запутио у Русију, затим је исто путовање 

У ПОВРЕМЕНИМ СЕОБАМА  
И БОРБИ ЗА СЛОБОДУ (1683–1833)







предузео игуман Пахомије, најпре 1699, а онда и 
1703/1704. године. Поред поклона у новцу и оде-
ждама, добијени су и неки драгоцени сасуди. Међу 
њима се посебно истицао велики позлаћени путир, 
дар Данила Апостола, славног команданта запоро-
шких козака. Поново су обезбеђени и редовни нов-
чани прилози од влашких владара (1706. и 1715). 
Фонд литургијских утвари богаћен је, као и рани-
је, прилозима из српских земаља, а и само братство 
улагало је сопствена средства у његово увећавање. 
Најбољи пример је веома вешто рађен орар од там-
ноцрвеног сомота, украшен позлаћеним апликаци-
јама и украсним камењем, који је по наруџбини ар-
химандрита Данила и целог братства за Студеницу 
израдио сарајевски кујунџија Јован негде око 1720. 
године. Лаври светог Симеона и даље су посебну па-
жњу посвећивали српски архијереји. Неки од њих, 
попут карловачког митрополита Викентија и будим-
ског епископа Михаила, слали су новчане прилоге, а 
поједини, попут владике Јефрема Бањанина, рашког 
митрополита (потоњег пећког патријарха) Арсенија 
Јовановића Шакабенте и патријарха Мојсеја Рајови-
ћа, повремено су боравили у Студеници, рукопола-
гали ђаконе и свештенике, служили литургију, поу-
чавали братију. Патријарх Арсеније заслужан је за 
то што је 1733. године у Бечу израђена бакрорезна 
плоча с представама манастира, његових ктитора, 
Лозе Немањића и низом других мотива, међу којима 
се истиче приказ архијерејске визитације манастиру. 
Реч је о најстаријој познатој бакрорезној ведути која 
приказује изглед једне српске монашке обитељи.

Опасност се поново надвила над Студеницом у 
доба ратова које су Русија и Аустрија водиле против 
Османлија 1735–1737, односно 1737–1739. године. 
Арсеније Шакабента је фебруара 1737. у Пећи са-
звао црквене и народне прваке на тајни састанак на 
којем је одлучено да се дигне устанак чим аустриј-
ска војска пређе на територију српских земаља под 
турском окупацијом. Одлуку је команданту царске 
војске однео у Београд студенички архимандрит 
Василије. Када се, међутим, ратна срећа окренула у 
корист Турака, патријарх је августа 1737, у страху 
од одмазде, напустио Пећ и, преко Студенице, Кра-
гујевца, Београда и Карловаца, стигао у Варадински 
Шанац (Нови Сад). Тамо је одмах затим пребегао, 
носећи манастирске драгоцености, и архимандрит 
Василије, а с њим и још неколицина студеничких 
монаха. Они који су остали у манастиру били су 
поштеђени од Турака захваљујући миту, али им је 

удвостручен порез. Уз то, „поарале“ су их „прокле-
те Клименте“, албанско племе које је још крајем XVI 
века пљачкало области око Пећке патријаршије и 
неко време чак узимало данак од патријарха. О ште-
тама које су они нанели лаври светог Симеона све-
дочи намесник архимандрита јеромонах Јоаникије 
у писму будимском епископу Василију написаном 
августа 1740.

Осиромашено студеничко братство опет се опо-
рављало уз помоћ прилога са стране. Први пут се 
у изворима помињу и позајмице од богатијих суна-
родника из ближе и даље околине. Новембра 1744. 
од богате српске општине у Сарајеву, с којом је Сту-
деница и раније имала добре везе, добијен је зајам 
од 120 гроша. У исто време и архимандрит Василије 
скупља прилоге по Банату. У Темишвару се сусрео с 
митрополитом Георгијем Поповићем, који је, попут 
Доситеја, сматрао да је боље зидати школе и болнице 
него трошити новац за сталне обнове старих и град-
ње нових цркава. Одлучио је ипак да манастиру по-
клони скупоцену икону-реликвијар у виду триптиха, 
с представама Успења Богородице, Симеона Немање 
и бројних других светих чије је реликвије триптих 
садржавао (поред осталог, и миро светог Симеона). 
Триптих је израђен током првих месеци 1750. годи-
не, а додатно је улепшан раскошним оковом из прве 
половине XVII века. Могуће је да је тај оков прет-
ходно красио неку старију студеничку икону за коју 
се веровало да је дар Стефана Првовенчаног. Док је 
боравио у Темишвару, архимандрит је добио и друге 
вредне поклоне. Неки Теодор и Живана, по свему 
судећи угледни житељи старе банатске вароши која 
се тада налазила у оквиру хабзбуршке Краљевине 
Мађарске, приложили су леп сребрни кивот за мо-
шти, рад златара Јована Панајота из фебруара 1750. 
Поклопац кивота украшен је на горњој страни за-
нимљивом представом студеничког католикона, док 
се на доњој страни виде фигуре четири свеца, међу 
којима су Симеон Немања и Сава.

Крајем 1750. архимандрит Василије је преми-
нуо. Сахрањен је у манастиру Војловици, а на ње-
гово место дошао је вероватно већ 1751. јеромонах 
Константин, до тада студенички игуман. Био je то 
учен и свестран човек, преписивач старих рукописа, 
калиграф и песник. Први његов помен у изворима 
потиче из 1742. године, када је био свештенослужи-
тељ пештански. Убрзо после тога замонашио се у 
Студеници и можда већ крајем 1744. године постао 
њен старешина, прво игуман, па архимандрит. Од 
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самог почетка борио се свесрдно за добробит мана-
стира. Тражећи помоћ, путовао је на разне стране, 
од Сарајева и Карловаца до Москве и Кијева. Године 
1753. успео је да из Карловаца врати у студеничку 
ризницу предмете које је 1737. из манастира однео 
архимандрит Василије у страху од турског напада. 
Поред владарских хрисовуља и других правних до-
кумената, међу враћеним стварима био је и један 
печат Стефана Немање, наводно од сребра. Истом 
приликом преузет је брокатни покров за кивот с 
моштима Стефана Првовенчаног, чију је израду још 
1747. поручио патријарх Арсеније Шакабента за свој 
вечни помен у Студеници. Пет година касније ар-
химандрит Константин се упутио у Русију. Успео је 
да испослује да се манастиру додели све оно што му 
је по старим владарским актима припадало (новац, 
књиге, одежде итд.), а што није било преузето то-
ком претходних педесет година, када представници 
Студенице нису путовали у иностранство. Боравећи 
у Москви, поручио је априла 1758. да се изради ба-
крорез с приказом главне цркве лавре светог Симе-
она. Он је значајан због тога што је, поред осталог, 
на њему, свакако по Константиновим упутствима, 
записано да је Стефан Немања саградио Богороди-
чин храм 1194/1195. године. То би лако могао бити 
веродостојан податак, који није, колико знамо, ко-
ришћен код датовања изградње студеничког католи-
кона. По повратку у манастир агилни архимандрит 
предузимао је значајне градитељске радове. За њего-
вог времена и највише његовом заслугом обновљени 
су бедеми, трпезарија, конаци и Богородичина цр-
ква. Радове на обнови и препокривању католикона 
извео је између 1759. и 1765. године неимар Сава из 
Херцеговине, а главни приложник био је неки хаџи 
Димитрије, о чему сведочи вешто исклесан дугачак 
натпис изведен на две правоугаоне мермерне плоче. 

Архимандрит Константин био је још пре замона-
шења у Студеници „питомац и свештенослужитељ“ 
карловачког митрополита Павла Ненадовића (1749–
1768), па можда управо у њиховом дугом познан-
ству и блиским односима треба тражити разлоге за 
то што је угледни карловачки архијереј на разне на-
чине помагао велику лавру светог Симеона. Поред 
осталог, поклонио јој је један антиминс одштампан 
на платну 1749/1750, а освећен 1760. године. Заве-
штао је Студеници и одређену новчану суму теста-
ментом написаним јануара 1767.

У време Константиновог наследника архиман-
дрита Максима повећани су манастирски приходи 

јер је 1777. године турски султан поверио студенич-
ким монасима узгајање царских соколова, при чему 
је манастир ослобођен пореза на приходе са својих 
имања. Десет година касније обновљене су му све 
старе привилегије. Били су то, с обзиром на окол-
ности, добри дани јер је Студеница у више места 
поседовала метохе. У њима је боравио по један члан 
братства, сакупљајући милостињу и помажући око 
верских потреба локалном православном живљу.

Невоље су се, међутим, поново појавиле у доба 
аустријско-турског рата вођеног 1788–1791. У јеку 
рата, у новембру 1789, у Студеницу је упало око 
стотину новопазарских Турака. Манастир је опљач-
кан, запаљени су конаци и кров Богородичине цр-
кве, а игуман Леонтије и четири монаха одведени 
су у Нови Пазар, у тамницу. Неверници су више од 
месец дана боравили у манастиру, све док их ода-
тле није истерао аустријски капетан Симић, који је 
на Божић 25. децембра 1789. дошао у Студеницу из 
Карановца (Краљева) са две стотине наоружаних 
фрајкора. Међу њима је био и Ђорђе Петровић (Ка-
рађорђе), у то време двадесетогодишњак. Како су 
Турци после кратког времена почели да припремају 
нов упад у манастир, рашки митрополит Јоаникије 
заповедио је еклисијарху Василију Радосављевићу да 
узме мошти светог краља и друге манастирске дра-
гоцености и да се с преосталим братством склони 
из Студенице. То је и учињено 6. јануара 1790, с тим 
што су Студеничани уочи одласка у једном конаку у 
северном делу порте закопали близу хиљаду млетач-
ких, холандских и аустријских златника, откопаних 
тек средином ХХ века. Затим су, преко Карановца, 
Јагодине и Гроцке, стигли до Београда, где је екли-
сијарху Василију београдски митрополит Дионисије 
доделио архимандритски чин. Пола године касније 
новоизабрани архимандрит и братија прешли су у 
манастир Војловицу. Ту су дочекали Свиштовски 
мир, којим је 1791. окончан аустријско-турски рат. 
Општа амнестија донела је избеглом братству мо-
гућност да се врати у матични манастир и оно је 
то учинило почетком фебруара 1792, доневши са 
собом краљеве мошти и предмете однете из ризни-
це. Убрзо је у Цариград послан јеромонах Теодосије 
како би испословао ферман за обнову манастира. 
Она је спроведена 1798–1800. године. Том приликом 
покривена је Богородичина црква, обновљени су 
манастирски бедеми и изграђене нове келије за мо-
нахе. Попуњавана је и манастирска ризница, а по-
једине књиге које су биле опљачкане 1790. враћене 
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су у библиотеку. У свим тим пословима нарочито се 
истицао игуман Константин, родом из Дежеве. Због 
високих трошкова обнове он је организовао саку-
пљање прилога за Студеницу одашиљући братију на 
разне стране, пишући писма могућим донаторима и 
зајмодавцима или их посећујући. Из његове препи-
ске с монасима манастира Драговића сазнаје се да је 
главна црква покривена и да су темељи двоспратних 
конака постављени захваљујући њиховом дару. То-
ком мисије у Сарајеву, где је Студеница тада имала 
свој метох, успео је, са архимандритом Василијем, да 
обезбеди богате прилоге тамошњих хришћана („тр-
говаца, господара и хаџија“). Хаџи Јово Вуковић, 
један од њих, платио је са женом Соком довршава-
ње започетих конака и израду чесме (октобра 1799). 
Нажалост, у Сарајеву се агилни игуман разболео и 
убрзо умро. 

Почетком XIX века живот Студенице и њеног 
братства обележили су догађаји повезани с Првим 
српским устанком. Уочи избијања устанка у ма-
настир се на неко време био склонио хаџи Рувим 
Нешковић, архимандрит Боговађе. Током боравка 
у лаври светог Симеона читао је књиге из мана-
стирске библиотеке и остављао у њима занимљиве 
белешке и вешто рађене цртеже. Почетком 1806. 
године игуман Мартирије и студенички војвода 
Никола водили су преписку с Правитељствују-
шчим совјетом, који је од њих тражио да се с на-
родом из тог краја укључе у борбе с Турцима. За-
хтев је прихваћен, што није било неочекивано јер 
студеничким монасима није био стран оружани 
отпор Османлијама. Зна се, на пример, да је нешто 
раније јеромонах Самуило са својим ђаконом убио 
злогласног Турчина Кадрију из Ступа код Сјенице. 
Већ фебруара 1806. војска прикупљена у студенич-
ком крају, предвођена капетаном Радичом Петро-
вићем, стигла је пред Нови Пазар. Ратна срећа се, 
међутим, брзо изменила, па је студеничко братство 
крајем марта било принуђено да крене у избегли-
штво. Монаси су са собом носили кивот с мошти-
ма светог краља и ризницу. Док су бежали, с једног 
обронка изнад оближњег села Ђакова видели су 
како Турци, предвођени Сулејман-пашом Скопља-
ком, пале и пљачкају Студеницу. Тада су највише 
страдали манастирски бедем и конаци уз њега. 

Избегли Студеничани зауставили су се стоти-
нак километара северно од своје лавре, у манасти-
ру Враћевшници. У Студеници је остао само монах 

Софроније, који се најпре крио по околним шума-
ма, а затим се настанио у Доњој испосници светог 
Саве. Боравак студеничке братије у задужбини чел-
ника Радича Поступовича одобрио је и Карађорђе, 
који је монасима јула 1807. вратио права на убирање 
прихода од неких села која су им одраније припада-
ла. И сам вожд је с породицом дао прилог за кивот 
светог краља, а његов пример следили су још неки 
истакнути устаници, попут Станоја Главаша и браће 
Обреновић. У то време на челу братства још се нала-
зио архимандрит Василије Радосављевић, а игуман 
је био Мартирије Петровић. Он је, међутим, убрзо 
преминуо, па је марта 1810. за игумана изабран је-
ромонах Мелентије Никшић, који је истовремено 
постављен и за старешину Враћевшнице. Десетак 
месеци раније Карађорђе је ослободио Сјеницу, а 
с њом и студенички крај, па се део избеглог брат-
ства вероватно вратио у лавру светог Симеона. О 
томе, поред осталог, сведочи запис из једног руског 
штампаног четворојеванђеља са самог почетка ХVII 
века, које је, с богатим оковом, Студеници поклонио 
септембра 1810. неки Спасоје Карамарковић. Преду-
зимљиви Мелентије је убрзо по избору за игумана 
отпутовао, по Карађорђевом налогу, у Русију, где је 
на основу старих манастирских привилегија добио 
знатну новчану помоћ и већи број богослужбених 
књига. Од цара Александра том приликом добио је 
четворојеванђеље штампано у Кијевско-печерској 
лаври и златни напрсни крст.

Нове неприлике искрсле су после слома Кара-
ђорђевих устаника. У страху од турске освете, ар-
химандрит Василије, игуман Мелентије и део студе-
ничког братства који је још боравио у Враћевшници 
одлучили су да мошти Првовенчаног и ризницу 
пренесу на безбедно место. Од митрополита Стра-
тимировића и локалних аустријских власти добили 
су крајем септембра 1813. дозволу да оду у Срем, у 
манастир Фенек, удаљен тридесетак километара 
западно од Београда. При томе је неколико монаха 
одмах прераспоређено у фрушкогорске манастире. У 
Фенеку су драгоцености које су придошлице донеле 
са собом пописане и затим положене у манастир-
ску ризницу. На основу сачуваних пописа види се 
да је донето више од 120 предмета, од којих се мно-
ги више не налазе у студеничкој ризници. Кивот с 
моштима био је изложен у фенечкој цркви, у коју 
су многобројни верници, нарочито они избегли из 
српских земаља под Турцима, долазили на поклоње-
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ње светом краљу. Међу избеглицама била је и Кара-
ђорђева жена Јелена, која је приложила „светом кра-
љу студеничком“ свилени покров за вечни спомен 
своје кћерке Полексије и њене деце.

Игуман Мелентије је био веома активан и у 
време Другог српског устанка. Уочи устанка отпу-
товао је 1814. у Беч, где је, с протом Матејом Не-
надовићем и пуковником Стефаном Живковићем, 
представио ослободилачке тежње српског народа 
европским владарима и државницима. Јула 1815. 
кнез Милош га је послао као свог изасланика у 
Цариград. У јесен исте године боравио је у Кале-
нићу како би размотрио могућност да студеничко 
братство из Фенека пређе у велелепну задужбину 
протовестијара Богдана и у њу пренесе мошти све-
тог краља. То се и догодило на самом крају 1815. 
Истовремено је у лаври светог Симеона и даље 
боравио мањи део братства. Још фебруара 1814. 
тројица Студеничана који су се били настанили у 
Великој Ремети и Гргетегу вратили су се у матич-
ни манастир и придружили већ поменутом монаху 
Софронију. Он је и даље живео у Доњој испосници 
и тамо предузимао значајне радове на њеној обно-
ви. Прво је 1815. обновио црквицу и конак, а чети-
ри године касније ангажовао је зографа Алексија 
Лазовића из Бијелог Поља да наслика иконостас и 
доради оштећене фреске. У међувремену је стари 
студенички архимандрит Василије Радосављевић 
умро почетком 1816. у Каленићу, а неколико ме-
сеци касније игуман Мелентије, тада већ шабачко-
-ужичко-ваљевски митрополит, убијен је по налогу 
кнеза Милоша у свом конаку у Шапцу. Ти догађаји 
нису донели промене у животу студеничког брат-
ства. Оно је и даље било подељено између Кале-
нића и матичне лавре, а такво стање задржало се 
све до коначног ослобођења студеничког краја од 
турске власти. Кнез Милош је, међутим, још од 
почетка Другог устанка имао намеру да се мошти 
светог краља врате у Студеницу, али изгледа да је 
тек 1824. предузео прве кораке у коначном оства-
ривању тог плана. Те године су започети радови на 
обнови старог конака, а 1832. отпочето је зидање 
новог двоспратног конака с јужне стране Богоро-

дичине цркве, данас познатог као Милошев конак. 
Завршетак радова и пренос моштију догодили су се 
ипак тек по доласку толико жељене слободе.

Описано раздобљe у историји Студенице, које је 
трајало око сто педесет година, представљено је на 
изложби већим бројем експоната из области епи-
графике, иконописа, рукописне и штампане књиге, 
примењене уметности, графике, дипломатике и ну-
мизматике. Од епиграфских споменика ту су мер-
мерни натписи о обнови бедема и Богородичине 
цркве. Важно место добили су први „документар-
ни“ прикази манастира – цртеж начињен 1688. за 
потребе војске Хабзбуршке монархије и најстарија 
бакрорезна ведута Студенице, настала 1733. у Бечу. 
Поред копије натписа о обнови католикона, изло-
жен је већи број експоната који сведоче о богатим 
активностима игумана Константина. Ту су и одабра-
ни правни акти које су манастиру издавали влашки 
владари, турски султани и њихови чиновници, као 
и нове српске власти. Посебно је истакнут Крачунов 
портрет карловачког митрополита Павла Ненадови-
ћа. Остале експонате чине најзанимљивији и најдра-
гоценији предмети из манастирске ризнице (окови 
за књиге, кивоти за мошти, разноврсни крстови, 
напрсне иконице, богослужбени предмети, сасуди, 
делови одежда, заветни дарови, накит). Међу њима 
се квалитетом израде и високом уметничком вред-
ношћу издваја окована икона у облику триптиха, 
израђена у Темишвару 1750, заслугом митрополита 
Георгија Поповића, као и оков за јеванђеље Спасоја 
Карамарковића, тзв. Крст светог Саве, до сада нео-
бјављени Крст игумана Јулијана, орар архимандрита 
Данила, појас с карнеолима, путир запорошког пу-
ковника Данила Апостола и покров за кивот с мо-
штима Стефана Првовенчаног, израђен по наруџ-
бини патријарха Арсенија IV Јовановића. Уметност 
с краја XVIII и почетка XIX века представљена је 
иконама Симеона Лазовића и његовог сина Алек-
сија, који је 1819. обнављао живопис у Доњој испо-
сници и у њој насликао нов иконостас. Изложено је 
и неколико примерака златног новца пронађеног у 
богатој остави која је била скривена у манастирској 
порти почетком 1790. године.
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136. Ктиторски натпис  
о обнови манастирских зидина

Студенички бедем, 1758, четири фрагмента 
мермер, 13 × 9 cm; 30 × 21 cm; 15 × 16 cm; 15 × 17 cm
Лапидаријум манастира Студенице

Од мермерне плоче с ктиторским натписом који је 
говорио о обнови студеничких бедема сачувана су 
четири фрагмента. Три су пронађена код Милоше-
вог конака док је један био у данас порушеној пу-
шници која се налазила код трпезарије. Повезива-
њем тих фрагмената реконструисани су најважнији 
делови натписа: <v lyt>o 1Pn!i 1 ob<n>ovi sA gradq pri 
;estito<mq> ... <pek>skom(q) patriarh<M> .g1 grigorJ}, pr<i> 
m%i&tropolit<q> ............ %i&gMmena kuÉr(q) <kons>tantJn<a> .... 
<stMde>ni;esk%ago&. Они допуњују расположива знања о 

радовима на обнови манастира изведеним старањем 
игумана Константина.
ЛИТЕРАТУРА: Ненадовић, 1957, 62, сл. 82; Благо, 1988, 108, 118, 

сл. 108 (С. Ђурић).

Александар Радосављевић

137. Ктиторски натпис  
о обнови Богородичине цркве 

Студеница, 1759–1765; оригинални натпис 
узидан изнад и поред улаза у просторију 
на спрату северозападног конака; копија
копирали Милица Ракочевић и 
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Милан Ракочевић, 2019.
Мермер, пигмент,  
132 × 43 cm (горњи део),  
137 × 42 cm (доњи део)
Лапидаријум манастира Студенице

Натпис о обнови и препокривању Богородичине 
цркве, исклесан на две мермерне плоче, данас се на-
лази на северозападном конаку у порти (тзв. Мали 
конак II), узидан изнад и десно од улазних врата у 
просторију на спрату тог конака. Свакако је у време 
свог настанка био постављен на некој другој грађе-
вини, можда на данас непостојећем здању на чијем 
месту је негде после 1765. сазидан поменути конак. 
Две плоче су, вероватно, првобитно биле у непо-
среднијем контакту, судећи по садржини натписа 
исписаних на њима. Наиме, последњих пет слова на 
горњој и прва два слова на доњој плочи делови су 
једне речи (saver[i), што јасно показује да је натпис 
био замишљен као једна целина, с тим што је био 
изведен на две плоче. Натпис доноси мноштво по-
датака о важној обнови Богородичине цркве – да је 
она изведена између 1759. и 1765. године, у време 
султана Мустафе и српског патријарха Василија I, 
да су за њу били заслужни архимандрит Констан-
тин, игуман Руфим и цело братство (поред двојице 
већ поменутих старешина, укупно још десет мона-
ха и један свештеник, сви наведени по имену), да је 
приложник, вероватно главни (не рачунајући помоћ 
добијену из Русије), био неки Хаџи Димитрије, а да 
је градитељске послове обавио неимар Сава из Хер-
цеговине: 

izvolenIemx 0 w<tq>ca 0 I s%q& pospy[enIemx s(i)na i 
sover[eniemq s(ve)tago 0 d(ou)ha 1 wbnovI se 0 i prepokri se stM- 
denica 1 hramq 0 ouspeni] presveti] 1 vl(a)d(i);(i)ci na[e] 
b(ogorodi)cı i prisno dyvi 0 marI%i& 1 trMdomq smirenago 0 
kirx arhImandrita ko%n&stantina 1 i IgMmena 0 kirx 0 rMfima 
ier%o&monaha I svega bratstva 1 po;e se 1 %9 go%dine& 0 I saver-

[i se 1 v lytw /aPKe# 1 wt(q) ro/destva hr(istova) togda 
0 carstvM}{M 0 sUltanq mMstafi 1 i patrI]riestvM}{M 0  
g(o)s(po)dInM 0 vasJlio berki;U pervemM 1 patriarhM 0 serbskomM 
1 trMdivq[a se bratiя 0 eklisIarhx maKimq Ier%o&monahx 1 
gavrIlq 0 dMhovnQkx wb%q&{i dionisie vikentIe pahomie 
nIkodimq visarionq 1 savatie 1 dimitrie 1 sava 1 Ieren 1 
ga%v&rilq monahx 1 sava 0 bQstq neimarx wt(q) hercegovine 1 
haNi dimitrie prilo/nikx 1

(Вољом Оца, уз помоћ Сина и извршењем Светог 
Духа обнови се и препокри Студеница, храм Успења 
пресветe господарице нашe Богородицe и увек Дјевe 
Маријe. Трудом смерног господина архимандрита 
Константина, и игумана господина Руфима јеро-
монаха и целог братства, поче се [17]59. године и 
сврши се у лето 1765. од рођења Христовог, када је 
царевао султан Мустафа и био патријарх господин 
Василије Први Бркић, патријарх српски. Трудише се 
братија еклисијарх Максим јеромонах, Гаврило, ду-
ховник општи, Дионисије, Викентије, Пахомије, Ни-
кодим, Висарион, Саватије, Димитрије, јереј Сава, 
монах Гаврило. Сава из Херцеговине беше неимар, 
Хаџи Димитрије приложник)

Десни део доње плоче украшен је квадратом у 
коме је плитко уклесана розета с низом зракасто 
распоређених, усковитланих латица. Значење тог 
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орнамента није сасвим извесно, али је неспорна ње-
гова велика сличност са старим симболима Сунца 
који се јављају у кавкаској, иберијској и скандинав-
ској уметности. У том погледу најважнији је тзв. 
Аревахач („Сунчев крст“), старојерменски симбол 
вечности и вечног, небеског живота, који се веома 
често јавља на јерменској архитектури и фунерарној 
скулптури од V века до модерног доба. Има га и на 
раносредњовековним рељефима који красе делове 
олтарских преграда сачуваних у црквама на подруч-
ју Рима и Византије, а сусреће се и у знатно касни-
јим временима све до епохе Палеолога. Запажа се и 
у архитектури Моравске Србије

Архимандрит Константин, који је пре постри-
га у Студеници био свештеник или послужитељ 
(εφημερευτής) неке цркве у Пешти, спада међу нај-
агилније игумане у историји студеничке лавре, о 
чему сведоче бројни писани извори. Султан Муста-
фа III владао је отоманским царством од 1757. до 
1773. Патријарх Василије I Јовановић-Бркић налазио 
се на пећком трону од 1763. до 1765. године. Прет-
ходно је био митрополит липљански (1756–1759), 
односно дабробосански (1759–1763). На положа-
ју поглавара Српске цркве наследио је патријарха 
Кирила II, пореклом Грка. Неомиљен међу српским 
епископима, Кирил је био збачен с трона 1763. па је 
то вероватно разлог због кога се не помиње у овом 
студеничком натпису, иако су у време његовог пон-
тификата започети радови на обнови Богородичине 
цркве о којима се у натпису говори.

Натпис горње плоче са скраћеним наводом годи-
не (%9 уместо /aP%9; 59 = 1759) нуди ретку, додуше 
сасвим позну аналогију за скраћени датум ктитор-
ског натписа хумског кнеза Мирослава у цркви Све-
тог Петра у Бијелом Пољу.

Неуобичајени облик слова „я“ у речи bratiя јавља 
се највероватније под руским утицајем. Такав његов 
облик који личи на изглед латинског слова R у огле-
далу, проистекао је из курзивног облика слова „A“, 
а раширио се у Русији већ средином XVI века. Са-
свим се усталио увођењем тзв. грађанске азбуке 
за штампање световних издања, сачињене у вре-
ме прве реформе руског алфабета проведене 1708. 
године у доба цара Петра Великог.

Негде после премештања плоча с првобитног 
положаја испред почетних слова у натпису дру-
ге плоче невешто је уклесано неколико додатних 
слова. Сада се назиру два, која су знатно нижа од 
осталих слова у натпису (можда s и v). Могуће је 
да то учињено с намером да натпис на другој пло-
чи добије смисаон почетак и ако се она постави 
одвојено од прве.

ЛИТЕРАТУРА: Ненадовић, 1957, 93–94, сл. 119; Веселинов, 
1972, 37–46; Вуковић, 1996, 61–62; Благо, 1988, 213–215 (С. 
Ђурић); Шакота, 2015, 69–75, 79, 235, 249, 274–275, 285; 
Поповић, 2015, 110–112.

Миодраг Марковић
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ције и сликања темпером преко гипсане подлоге. На 
слободним површинама триптиха изведен је украс 
плочицама од седефа и корњачевине у виду „рибље 
кости“, уз додатак сребрних апликација украшених 
ћелијастим емајлом. Унутар средишњег правоу-
гаоног дела триптиха је сликано поље подељено 
у два сегмента. У горњем су чеоно представље-
не фигуре светог цара Константина s(veti) 1 c(a)rq 
konstandJnq и свете царице Јелене s(veta) 1 c(a)r(i)caÎ 
elenaÎ., док је у доњем изображено Успење Богоро-
дице uspenJe, pr(esve)tQJA b(ogorodi)cQi, храмовна слава 
манастира Студенице. Мати Божја mr#.TV#. приказана 
је како руку склопљених на грудима почива на одру 
окружена апостолима, док иза одра стоји Христос 
Ji#s. hs#. држећи у рукама Богородичину душу у виду 
повијеног новорођенчета dh#q. Око сликаних поља 

138. Темишварски  
триптих-реликвијар  
владике Георгија Поповића

Темишвар, 1750. године;  
оков из прве половине XVII века 
рад непознатог аутора
дрво, темпера на дасци, сребро с позлатом, 
седеф, корњачевина, емајл, полудраго камење
51 × 26,5 × 2,5 cm (склопљен), ланац дужине 120 cm
Ризница манастира Студенице

Триптих је израђен од дрвета, седефа, корњачеви-
не, сребра с позлатом, емаља и полудрагог камења 
коришћењем техника резања, ливења, проламања, 
маркетерије, филиграна, гранулације, инкрустра-

138

258 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



138

259У  п о вр е м е н и м  се о б а м а  и  б о р б и  з а  сло б оду  ( 16 83 – 1833 )



persAnJn у доњем. Са спољашње стране оба кри-
ла чеоно су насликане фигуре светих лекара Кира 
vra;evi. s(ve)tQi. kirq, Јована s(ve)tQi. Jwanq. и светих 
бесребреника Козме s(ve)tQi. kozmanq. и Дамјана s(ve)
tQi. damAnq. С горње стране триптих красе ливени 
метални елементи и дугачки сребрни ланац са три 
покретна лоптаста украса, док с доње стране висе 
кружни, зракасто завршени метални елементи.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 157, сл. 146; 242, 244 кат. бр. 4; 

Шакота, 1988, 208–209, 216–218 (са старијом литерату-
ром), сл. 7–10; Шакота, 2015, 68–69, 227, 230–231, 240–242.

Миљана Матић

139. Богородица царица 

икона Симеона Лазовића, 1770–1780
темпера на дасци, позлата, 57 × 41,5 × 3,5 cm 
Ризница манастира Студенице

У средишту сликаног поља приказана је Богородица 
у полупрофилу, окренута удесно, погледа усмере-
ног ка посматрачу. Одевена је у плаву доњу хаљи-
ну са златним оковратником, оперважену златним 
порубом, и ружичасти мафорион зелене поставе 
дуж чијих је ивица такође златни поруб. Горњи део 
мафориона је испод оковратника спојен златним 
брошем. Богородица на глави носи златну купола-
сту затворену круну, док у десној руци има скиптар 
завршен крстом. На левој руци држи малог Христа 
одевеног у дивитисион с лоросом, богато украше-
ним златом. Спаситељ на глави има златну круну. 
Десном руком благосиља у страну, док у левој пред 
грудима држи сферу. Сигнатуре крај ликова Богоро-
дице mi#r TV# 5 и Христа JiÎ(sou)s hr(i)stos 5 исписане су 
цинобером. Дуж спољашње ивице позлаћених ним-
бова тече црвена линија. Позадину иконе красе сти-
лизовани облаци лазурно сликани белом и сивом. 
Бојени слој је местимично истрвен. Сликано поље 
уоквирују позлаћена и цинобер бордура. Икона је у 
новије време атрибуирана сликару Георгију Ђаконо-
вићу и датирана у 1766. годину. Шакота пак ово дело 
приписује Симеону Лазовићу, сликару и свештени-
ку из Бијелог Поља, сину свештеника Лазе Милића. 
Симеон је током друге половине XVIII и почетком 
XIX века радио на простору од Бијелог Поља до Ме-
тохије, Сарајева и Боке Которске, често заједно са 

је црвеном бојом на црној позадини исписан текст 
у коме се набрајају светиње похрањене у триптиху-
-реликвијару, међу којима су миро светог Симеона, 
честица Часног Крста Господњег и честице моштију 
светих (Харалампија, Георгија, Димитрија, Проко-
пија, Кира и Јована, Ахилија, Меркурија, Стефана 
Новог, Јакова Персијанца, Козме и Дамјана): ;lenx. 
JwÎanna predte;i. mo{i s(ve)tago haralampJA mo{i s(ve)tago. 
velJkomu;enJka gewrgJA J s(ve)tago dimJtrJA J s(ve)tago 
prokopia mo{i s(ve)tQihx vra;evva kira. Jwanna. ;estx 
;estnago dreva, mJro s(ve)tago sJmewna. mo{i s(ve)t(a)
go sve{enomu;enJka ahJlJa mJro s(ve)t(a)go nJkolaA. mo{i 
s(ve)t(a)go mu;enJka merkurJa. J s(ve)tago stefana nova1go. 
J Akova persAnina kozmiÐ J damAna. У горњи део цен-
тралног панела уграђен је крст од сребра с позла-
том, израђен техникама ливења и филиграна, уз 
употребу емајла и полудрагог камења. Надвишен је 
металном оплатом с вишебојним ћелијастим емај-
лом с мотивима птица, четворочланих цветова и 
две ливене металне апликације серафима. 
Дуж доње ивице панела исписан је текст у коме се 
као први ктитор овог дела наводи Стефан Првовен-
чани, који је наводно икону приложио Студеници 
1099. године (мислило се, без сумње, на 1199), док се 
као други ктитор именује митрополит темишварски 
Георгије Поповић, који је триптих обновио 1750. го-
дине: stefanq b(o)/Je} mJlostJ} pervoven;ani kralq. serbski 
prJlo/i ikonu sJ}. lavri serbskoiÚ studenici. hramq uspenJa 
pr(e)s(ve)tQA b(ogorodi)ciÐ. leto gos#podny. a;T1 go. paki 
ponovJ se. leta gospodnA aPn1 prJ arhimandrJte vasJlJi i vsego 
brastva, vx temJ[vary prJ mJtropolJtu gewrgJi popovJ;u 5 
vtoromx titore. 

Средишњи део триптиха надвишен је заба-
том у чијем је центру правоугаоно поље са слика-
ном представом новозаветне Тројице – Оца b(o)
gq w(ta)cq, Сина Ji(sou)s 0 h(ri)s(tos) и Духа Светог 
d(ouh). s(veti). На левом крилу чеоно су у пуној фи-
гури насликани свети свештеномученик Харалам-
пије s(veti)1 sve{enomu;enJkq. haralampJe., свети Антипа 
s(ve)tQ, antipa. и свети Јован Претеча s(ve)tQ Jwanq. 
predte;a, у горњем пољу, а свети Прокопије s#1 m#1 
prokopJiÎ., свети Димитрије s#1 m#1 dJmJtrJi. и свети Геор-
гије s#1 m#1 gewrgJi. у доњем. На десном крилу прика-
зани су свети „цар“ Симеон Немања s(ve)tQi, c(a)
rq. sJmewnq, свитак: priziraJte zemnaA i J{Ite nebesnaA., 
свети Никола s(ve)tQi. nJkolae. mJrlJkißiskiß. и свети 
Ахилије s(veti)1 sve{enomu;enJkq ahiliÐi у горњем пољу, 
а свети Меркурије s#. m#. merkuriÚ., свети Стефан Нови 
s#. m#. stefan novJ. и свети Јаков Персијанац s#. m#. Jakov. 

260 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



139

261У  п о вр е м е н и м  се о б а м а  и  б о р б и  з а  сло б оду  ( 16 83 – 1833 )



140

262 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



141

263У  п о вр е м е н и м  се о б а м а  и  б о р б и  з а  сло б оду  ( 16 83 – 1833 )



сином Алексијем. Насликао је иконостасе за цркву 
Светих апостола Петра и Павла у Сирогојну (1764), 
манастир Свету Тројицу Пљеваљску, цркву Све-
тих арханђела у Буковику код Нове Вароши (крајем 
XVIII века), манастир Савину (1795–1797, заједно са 
сином Алексијем), цркву Светог Димитрија у Пећ-
кој патријаршији (1803–1804, са сином Алексијем) 
и манастир Клисуру код Ариља (1816). Обновио 
је сликарство иконостаса манастира Пустиње код 
Ваљева (1766). Даровао је царске двери за цркву у 
Кућанима (1780), а у то време насликао је и икону 
Богородице с Христом за цркву у Негбини, иконе за 
цркву у Сечој Реци, Брезови код Ивањице (првобит-
но за Белу цркву Каранску) и царске двери цркве 
Светог Николе у Никољцу (1801), заједно са сином 
Алексијем. Симеон је аутор икона за цркву-брвнару 
у Севојну (1779), уништену цркву Благовештења у 
селу Штиткову (1789), цркву у Брекови код Ариља, 
манастир Дечане (икону Светог Стефана Дечанског 
1797), цркву Светих арханђела у Сарајеву (1804, са 
Алексијем), манастир Студеницу (1807), цркву у До-
броселици и цркву Светог Николе у Никољцу (више 
икона насталих у периоду од 1764. до 1808. године). 
За манастир Ћелије у Пиперима осликао је кивот с 
моштима светог Стефана Пиперског (1808), за Пећ-
ку патријаршију кивот светог Никодима Српског, 
док је у Дечанима заједно са сином обновио сликар-
ство старијих дечанских икона и осликао једну ста-
вротеку (1813). Упокојио се 1817. године. Сахрањен 
је на гробљу крај цркве Светог Николе у Никољцу. 
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 209, 218; Тодић, 2013, књ. 1, 127-

130, књ. 2, 131–132 et passim; Шакота, 2015, 232, 242–243.

Миљана Матић

140. Свети Јован Дамаскин 

икона Симеона Лазовића, почетак XIX века
темпера на дасци, позлата, посребрење
37 × 44 × 2,5 cm
Ризница манастира Студенице

У горњем делу сликаног поља представљен је све-
ти Јован Дамаскин у медаљону рокајне стилизације, 
који носе два анђела a# 0 g# 0 у пуној фигури. Свети 
Јован Дамаскин s(veti) JwÉanqÐ dam(a)skJn насликан је као 
старац седе косе и седе браде средње дужине. Седи за 

столом погледа усмереног надоле. У подигнутој де-
сној руци има перо, док левом придржава отворену 
књигу на чијим је страницама нечитко исписан текст. 
Означен је позлаћеним нимбом који је оивичен цр-
веном и белом линијом. У позадини је сликана архи-
тектура. Оба анђела стоје босоноги на облацима, оде-
вени у хитон са златним химатионом који се вијори.  

У доњем делу сликаног поља је правоугани ба-
рокни картуш унутар чијег је поља на белој поза-
дини исписан одељак текста из Беседа светог Јована 
Дамаскина у коме се наводе хришћанске врлине и 
племените вредности (целомудреност, пост, мило-
стиња, молитва, правда, крепост, јереји, сузе, добри 
учитељи, смирење, свака добродетељ) које доносе 
блаженство, а наведени су и њима супротстављени 
греси и зло: slovo s(ve)tago 0 ißwÚanaÐ damaskiÐna, re;e s(ve)
tqIi, g(ospo)dq 0 sotvoriÎ celom<udrie> a besq 0 slMd ...A. g(ospo)
dq 0 sotvorJlq 0 postq 0 a besq wÚbq AdenJe, g(ospo)dq 0 sotvorJlq 
m(i)lostqIÐn}, a besq 0 kMpostq, g(ospo)dq 0 sotvorJilq m(o)
litvM, a besq 0 lenostq, g(ospo)dq 0 sotvorJlq pravdM, a besq 0 
l/M, g(ospo)dq 0 sotvorJlq krepostq, a besq 0 slabostq, g(ospo)
dq 0 sotvorJlq iereiÎ, a besq 0 skomorohovq, g(ospo)dq 0 sotvorJlq 
ouÉ;iÎteli, a besq 0 blaznJteliÎ, g(ospo)dq 0 sotvorJlq sleziÉ, a 
besq 0 smehotvorenJe, g(ospo)dq 0 sotvorJlq smJrenJe, a besq 0 
gordost i velI;aniÎe, g(ospo)dq 0 sotvorJlq vsAkM} dobrodytelx, 
a besq 0 vsAkJe zlJe dyla, g(ospo)dq 0 ouÉmMdraetq slypci, a 
besx 0 smM{aetx iÎ soblaznaetq, tym/e bla/eniÉ sli[a[;i 
slovo b(o)/ie i hranA{eI. 

Картуш је оивичен позлаћеним рокајним рамом. 
Дуж ивице иконе тече декоративна трака с геоме-
тријским фризом изведеним црном и сребрном бо-
јом. Икона је приписана Симеону Лазовићу.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 239, 248, кат. бр. 16 (М. Шакота). 

Миљана Матић

141. Зачеће светог  
Јована Претече

икона непознатог домаћег сликара, 1798.
темпера на дасци, позлата
42 × 34,5 cm (димензије с рамом 41,5 × 31,5 × 2,5 cm)
Ризница манастира Студенице

У сликаном пољу иконе приказано је јављање ар-
ханђела Гаврила пророку Захарији, првосвештенику 
јерусалимског Храма, да су његове молитве услише-
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не и да ће његова супруга Јелисавета родити сина 
који ће се звати Јован (Лк. 1, 5–23), што је тренутак 
када Захарија постаје нем све до рођења сина. Cце-
на се одвија унутар Храма: на жртвенику Светиње 
над Светињама представљене су две таблице Закона, 
иза којих је завеса. Испред жртвеника стоје небесни 
гласник и пророк Захарија у пратњи групе Јевреја. 
Арханђел Гаврило одевен је у хитон и химатион. По-
дигнутом десницом благосиља, док преко леве руке 
има пребачен крај химатиона. Пророк Захарија је у 
приказан у полупрофилу, окренут улево, руку ис-
пружених ка арханђелу. Носи одећу првосвештеника, 
са огртачем и капом. Нимбови арханђела и пророка 
Захарије су позлаћени и оивичени црвеном линијом. 
У забату изнад улаза у Светињу над Светињама је 
црвеном бојом исписан назив празника: za;aÎtJe s(ve)
tagw IâwaÎnna predte;e. Оквир иконе је вишеструко про-
филисан. Сликано поље уоквирује тордирана трака 
обојена црвено, која оперважује и спољашњу ивицу 
иконе. Бордура између је позлаћена.
ЛИТЕРАТУРА: Благо 1988, 243, 247–248, кат. бр. 14 сл. 177 

(M. Шакота).

Миљана Матић

142. Сабор арханђела  
Михаила и Гаврила

икона Алексија Лазовића, 1801. 
темпера на дасци, позлата
42,5 × 34,5 × 2,5 cm 
Ризница манастира Студенице

У средишту сликаног поља чеоно су у пуној фигури 
приказани арханђели Михаило и Гаврило између ко-
јих је у првом плану још један несигнирани арханђел. 
Сва тројица приказана су истоветно, као голобради 
младићи одевени у дивитисионе с лоросом и огр-
тачима. У десној руци имају скиптре, а означени су 
позлаћеним нимбовима. Стоје на облаку, а иза њих 
је представљено још неколико анђела, такође озна-
чених нимбовима. Михаило и Гаврило између себе 
држе велику сферу унутар које је допојасно насликан 
Христос Емануил који десном руком благосиља, а у 
левој има свитак. У врху сликаног поља је натпис: 
soborq s(ve)taÎgwÉ aÎrhJstratiga mih(a)ila i gavrJla J pro;i. 
Представу уоквирује позлаћени барокни картуш. 
Нимбове Христа Емануила и арханђела у средини 
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красио је оков с полудрагим камењем. На средини 
доње ивице налази се овално поље у коме су пот-
пис сликара и година: aleKJe rγko%}& 1801. Алексије 
Лазовић један је од најзначајнијих српских сликара 
прве половине XIX века. Син је зографа и свеште-
ника Симеона Лазовића, пореклом из Бијелог Поља. 
Радио је на широком простору од Метохије до Са-
рајева и од Шумадије до Јадранског мора. Често је 
радио заједно са оцем, што је био случај и на њего-
вом првом потписаном делу, иконостасу манастира 
Савине (1795–1797). Исте године када је насликао 
икону светих арханђела из студеничке ризнице, за 
цркву Светог Николе у Никољцу урадио је заједно 
са оцем једне царске двери. Извео је иконостасе у 
цркви Светог Сергија и Вакха у Подима (1803–1804), 
Пећкој патријаршији (1804), манастиру Драчи код 
Крагујевца (1805), црквама у Сарајеву, Баошићима 
(1806) и Мостару (1812) као и у манастиру Дечани-
ма (1813), где је стварао до 1818. године. Те године за 
Студеницу ради низ остварења: диптих с Богороди-
цом и Светом Тројицом, икону светог Саве, Симеона 
и Стефана Првовенчаног, као и иконостас и фреске 
у Доњој Савиној испосници. Дела Алексија Лазовића 

налазе се још у црквама у Крагујевцу, Новој Вароши, 
Сарајеву, Горажду, Шибенику, Дубровнику, Бијелој 
и Режевићима. У Бијело Поље сликар се враћа 1837. 
године, где крајем године и умире. Сахрањен је на 
гробљу крај цркве Светог Николе у Никољцу. Имао 
је сина Лазара, који се такође бавио сликарством. 
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 227 сл. 170, 244–246 кат. бр. 6; 

Шакота, 1988, 209, 218–219 (са старијом литературом); 
Тодић, 2013, књ. 1, 32. 

Миљана Матић

143. Диптих с Богородицом  
и троглавом Светом Тројицом

рад Алексија Лазовића, 1818. 
темпера на дасци, позлата, сомот, сребро
13 × 22,5 × 3 cm (отворен)
Ризница манастира Студенице

Диптих је израђен у виду две иконе на дрвету, обло-
жене сомотом и украшене металним оковом дуж 
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ивица и са спољашње стране. Иконе су сликане јај-
чаном темпером. С горње стране на врху диптиха је 
метална алка кроз коју је провучен сребрни ланац. 
У сликаном пољу иконе на левој страни допојасно 
је приказана Богородица с малим Христом, типа 

„Умиљеније“. Мати Божја је приказана у полупро-
филу, окренута удесно, погледа усмереног у страну. 
Одевена је у пурпурни мафорион са златом слика-
ним порубом, ресама и асистом. На левој руци држи 
Исуса, док у десној има белу марамицу. Христос, 
босоног, грли мајку додирујући њено лице десном 
шаком. Одевен је у хитон и химатион. На плавој по-
задини лазурно су сликани облаци. У врху поља су 
цинобером исписане легенде: mi#r 0 TV# 1 Ii#s 0 hs#.

У сликаном пољу иконе на десној страни прика-
зана је Света Тројица у виду. иконографског типа тзв. 

„Тримуртија“, с једним телом, а три лика. Окружена 
златним облацима обема рукама благосиља у страну 
док је носе два серафима златних крила, а ноге по-
чивају на три златна анђела-престола. У врху поља 
је цинобером исписана сигнатура: s(ve)taA tro(i)ca 1 
У доњем десном углу сликар је белом бојом записао 
своје име и годину настанка дела: aleks<ie> r1 <1>818.

Оквир обе иконе је профилисан и позлаћен, а 
потом окован сребрним тракама дуж ивица с пред-
ње и задње стране. На полеђини сваке иконе налазе 
се металне апликације са стилизованим представа-
ма Силаска у ад и Успења Богородице. 
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 231, сл. 172, 246 кат. бр. 7; Мана-

стир Студеница, 1986, 188–190; Шакота, 1988, 209, 218–
219; Тодић, 2013, књ. 1, 32; Шакота, 2015, 89, 232–233, 243–
244, Матић, 2019a, 142–143.

Миљана Матић

144. Христос Цар царева и  
Велики архијереј

икона Алексија Лазовића, 1819.
темпера на дасци, позлата
81,89 × 61 × 2 cm
Иконостас Доње испоснице 
Светог Саве код Студенице 

У средишту сликаног поља чеоно је у полуфигури 
приказан Христос на престолу као Цар царева и Ве-
лики архијереј. Одевен је у сакос златотканог око-

вратника и поруба, с набедреником и великим омо-
фором који красе три равнокрака крста. На грудима 
му о два засебна ланца висе крст и златна панагија 
с три кићанке. На глави има златну митру завршену 
крстом. Десном руком пред грудима благосиља, а у 
левој има отворено јеванђеље на чијим је страни-
цама исписан текст јеванђеља по Матеју о Другом 
Христовом доласку и Дану Суда (Мт. 25, 31–33): egdaÎ 
/e prJidetx s(i)nx ;l(o)vy;eskJi vx slavx svoÎei i vsi s(ve)
tJi aâ(n)gg(e)liÞ sx niÎmx 0 togda sAdetx na pr(es)toly s%l&avQÐ 
svoeA i soberMt sA pred nimq vsiÐ ]zQcqI i razlM;itx  
ihx drMgx wt drMga, ]ko/e pastirx razlM;aetx wÚvcQ wt 
kozli{x 0 i postaviÐtx ovci. У позлаћеном нимбу су 
црвеном бојом исписне скраћенице: o# w# n# (= Онај 
који јесте) док је око нимба сигнатура: Ii#s hs# 5 У гор-
њим угловима приказанa су два анђела Господња, 
обојица означена легендом a# 0 g# 0 , како клечећи на 
облаку држе развијене свитке. Анђео на левој стра-
ни у рукама има свитак с текстом: carstvo tvoe, matv ... 
v ... s ... vov sAkomx, а анђео на десној страни на свит-
ку има текст: kto ]ko b(o)gq na[ ti 5 ... g ... v ... ;Mdesa. 
Оквир иконе је профилисан и позлаћен. 
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 234; Тодић, 2013, књ. 1, 31; Тодић, 

Чанак-Медић, 2015, 152–153.

Миљана Матић

145. Свети Сава,  
свети Симеон  
и свети краљ Стефан 
Првовенчани 

икона Алексија Лазовића, око 1819.
темпера на дасци, позлата
93 × 56 cm (без рама),  
102 × 65 cm (с рамом)
Ризница манастира Студенице

У сликаном пољу су у пуној фигури приказани свети 
Сава Српски, преподобни Симеон Немања и свети 
краљ Стефан Првовенчани у пуној фигури. Свети 
Сава, архиепископ српски s(ve)ti 0 savo 0 представљен 
је на левој страни, у полупрофилу окренут ка препо-
добном Симеону у средини композиције. Сава има 
смеђу браду и смеђу косу средње дужине. Одевен је 
у сакос с великим омофором и набедреником, док 
на ногама има златне ципеле. На глави носи злат-
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ну митру, а на грудима има напрсни крст. Погледа 
усмереног ка посматрачу, десном руком благосиља, а 
у подигнутој левој руци држи склопљено јеванђеље. 
Преподобни Симеон s(ve)tq<i> 0 simewnx monahq 0 је 
одевен као великосхимник, у мантију са аналавом и 
огртачем, а на глави има кукуљицу с крстом на челу, 
изведеним црвеном бојом. На аналаву је црвеном 
бојом изведен цртеж голготског крста, око кога су 
слова: Is# hs# ni# ka#. У високо подигнутој десној руци 
свети Симеон држи крст, а у левој има развијени 
свитак с текстом: prid1iÎte* ;ada posl1M[aiÎte* mene 0 Све-
ти Стефан Првовенчани s(ve)ti kralx stefanq је у по-
лупрофилу, окренут ка преподобном Симеону, по-
гледа усмереног у страну. У подигнутој десној руци 
има крст, а у левој дугачки позлаћени скиптар. Оде-
вен је у дивитисион с лоросом и огртач обрубљен 
крзном, док на глави носи затворену златну круну. 
На ногама има златне ципеле. Нимбови (оивичени 
црвеном и белом линијом), инсигније, делови оде-
жди и јеванђеље у рукама светог Саве су позлаћени. 
Икона се налази на почасном месту у трпезарији ма-
настира Студенице.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 210, 229, сл. 171, 246–247; Шакота, 1988, 

210, 219; Тодић, 2013, књ. 1, 32; Шакота, 2015, 233, 244.

Миљана Матић

146. Свети Сава, свети Симеон  
и свети Стефан Првовенчани

икона непознатог аутора 
(цинцарског порекла?), 1829.
темпера на дасци, позлата
55 × 41 × 2 cm
Ризница манастира Студенице

У сликаном пољу приказани су свети Сава Српски, 
свети Симеон Немања и свети Стефан Првовенча-
ни у пуној фигури. Свети Сава s(ve)tQiÎ sava serbskJi 
arhJepiskopx 1 a# приказан је у полупрофилу, окренут 
удесно. Има смеђу браду и косу средње дужине. Оде-
вен је у сакос с великим омофором и набедреником, 
а на глави носи затворену златну митру. На груди-
ма има крст и панагију. Десном руком пред грудима 
благосиља, а у левој држи отворено јеванђеље, на 
чијим је страницама исписан текст: azx eÎsmx pastirx 
dobrQ i d(u)[M mo} polaÎga}Ð za ovcQÎ. Преподобни Си-

меон prepodobnJi sVÎmewnx mJroto;ecx serbskJi. одевен је 
као великосхимник, у мантију са аналавом и огрта-
чем, а на глави има кукуљицу. У десној руци држи 
развијени свитак с текстом: prJdite ;adaÎ poslM[aiÎte  
mene strahM 0 g(ospo)dn} naÐM;M vaÎsx, а у левој бројанице. 
На тлу испред њега леже скиптар и сфера завршена 
крстом. Свети Стефан Првовенчани је приказан у 
полупрофилу, окренут ка преподобном Симеону. У 
подигнутој десној руци има крст и палмину гран-
чицу, а у левој скиптар. Одевен је у дивитисион с 
лоросом и огртач обрубљен крзном, а на глави носи 
затворену круну. У врху сликаног поља су светлосни 
зраци који се спуштају надоле. Нимбови и делови 
одежди су позлаћени. На тамноплавој позадини на-
сликане су златне звезде. Поље уоквирује позлаћени 
декоративни рам. Дуж ивице тече црвена бордура. 
Икона је сликана на подобије истоименог дела које 
је Алексије Лазовић 1819. године насликао за иконо-
стас Доње испоснице манастира Студенице.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 232–233, сл. 173, 246–247, кат. бр. 

9; Шакота, 1988, 219–221, сл. 13; Шакота, 2015, 233, 244–245.

Миљана Матић

147. Свети Козма и Дамјан
икона непознатог аутора цинцарског 
порекла, прва половина XIX века
темпера на дасци
54 × 42 cm, профилисани рам ширине 2 cm
Ризница манастира Студенице

Свети бесребреници Козма и Дамјан приказани су 
чеоно, у пуној фигури, као младолики свети крат-
ке смеђе браде и смеђе косе на којој је танки венац. 
Одевени су у тунику са огртачем. У левој руци држе 
лекарске кутије, а у десној дугачке лекарске спатуле. 
Инкарнат је сликан белом и сивом бојом. Дуж иви-
це нимбова тече црвена линија. Крај ликова светих 
лекара су двоструке легенде, исписане на грчком и 
српском језику: s(ve)ti kMzma ό άγιός κϫζμα, s(ve)ti 
damianq ό άγιός δαμιανός. Бојени слој је местимич-
но испуцао и оштећен. Унутрашња ивица уздигутог 
рама је црвено обојена. 
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 237, сл. 174, 247, кат. бр. 11; Ша-

кота, 2015, 246.
Миљана Матић
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148. Икона Богородице 
„Знамења“

руски рад, крај XVIII века
темпера на дасци, позлата, сребро
30,5 × 27 × 2 cm
Ризница манастира Студенице

У средишту благо удубљеног сликаног поља је чео-
но и допојасно приказана Богородица руку подиг-
нутих у молитви, погледа усмереног ка посматрачу. 
Одевена је у мафорион украшен бисерима дуж ру-
бова, посебно у делу који уоквирује лик. У кружном 
медаљону на њеним грудима је чеоно и допојасно 
насликан Христос Емануил. Десном руком пред 
грудима благосиља, док у левој има свијени свитак. 
Са обе стране представе Богородице насликан је по 
један серафим, ликом окренут ка њој. Бојени слој 
је местимично потамнео и оштећен. Оквир иконе 
је позлаћен. Нимб Богородице делом излази изван 
сликаног поља, а краси га сребрни оков израђен тех-
ником искуцавања, на коме је изведен мотив лозице 
с једним цветом у врху. Сличан оков краси и нимб 
Христа Емануила. Обе руке Богородице до лаката, 
сасвим неуобичајено, прекрива сребрни оков рађен 
истовемено са оковом нимбова, о чему сведоче ис-
товетни декоративни мотиви. Икона представља 
реплику чудотворне руске иконе Богородице Знаме-
ња, заштитнице града Новгорода од XII века. Такве 
копије чудотворних икона, приближно величине 
једног или два педља (пядь, стара мерна јединица 
дужине), односно 25 × 23 cm, називале су се и „пјад-
нице“. Израђиване су у Русији од XV века надаље. 
Често су куповане током ходочашћа или поклањане 
удаљеним манастирима у знак неговања и ширења 
поштовања одређених чудотворних икона. 
ЛИТЕРАТУРА: Необјављено.

Миљана Матић

149. Икона светог Николе

руски рад, XVIII век
темпера на дасци, позлата
39,5 × 37,5 × 2 cm
Ризница манастира Студенице

У сликаном пољу местимично оштећеног бојеног 
слоја, допојасно је и чеоно приказан свети Никола. 
Десном руком благосиља, док у левој држи отворе-
но јеванђеље с текстом (Лк. 6, 17), који је делимично 
сачуван: vo vremA oÉno sta <I>(sou)sx na mest... na ... Пред-
стављен је као седи старац проћелаве косе и краће 
седе браде. Одевен је у позлаћени фелон са омофо-
ром беле боје, златног поруба, на коме су црном бо-
јом изведена два крста. Позлаћена површина фелона 
украшена је пунцирањем, а преовлађује мотив једно-
ставног седмочланог цвета. У медаљонима у висини 
лика светог допојасно су, у полупрофилу, окренути 
ка њему, насликани Христос Is# hs# и Богородица mr# TV# 
који му пружају јеванђеље, односно омофор. Поза-
дина средишњег поља је позлаћена, а у врху је сигна-
тура: obraz 0 s(ve)tago nikoli. Нимб светог Николе је та-
кође позлаћен и излази на површину горње бордуре, 
изван сликаног поља. Украшен је ситном пунцом у 
виду геометријског мотива седмочланог цвета. Дуж 
спољашње ивице широке црвене бордуре исцртана 
је бела линија. Даска и бојени слој су местимично 
оштећени и уништени.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 248.

Миљана Матић

150. Житије светога Саве  
Теодосија Хиландарца

Москва, 1706–1708.
папир, 312 л, 19,5 × 15,0 cm
Архив САНУ у Београду, бр. 508

Препис Житија светога Саве Теодосија Хиландарца 
сачињен je у току прве деценије XVIII века у Дон-
ском манастиру у Москви, за српског митрополи-
та Јефрема (Јанковића Тетовца). Tо значајно дело 
средњовековне српске књижевности радо се чита-
ло и преписивало у Русији током XVI и XVII века 
о чему сведочи богато рукописно наслеђе на руско-
словенском језику, чак више од тридесет до данас 
познатих његових преписа. Текстолошке одлике 
рускословенских преписа Савиног житија, потвр-
ђују непосредну везу руског архетипа текста (првог 
предлошка) са узорним преписом дела српскосло-
венске језичке традиције, светогорског, могуће чак 
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хиландарског, порекла. У току своје бурне историје 
књига је променила више власника и одредишта – 
једно од њих је и манастир Студеница, где се кодекс 
чувао средином XVIII века. Био је то период бројних 
активности студеничког братства предузетих, како 
ради штовања култова светих Немањића, Симеона 
и Саве, тако и ради неговања националне свести 
српског народа под турском влашћу.

Запис исписан брзописом на доњим белинама 
првих девет листова у књизи, сведочи о првом вла-
снику књиге, епископу Јефрему (Јанковићу-Тетов-
цу), који је 1694. године у Сентандреји хиротонисан 
за епископа петоцрквеног (шиклошког, сигетског, 
капошварског, кањишког и мохачког). Већ 1704. 
године епископ Јефрем је боравио у Москви ради 
сакупљања прилога за српски манастир Свете Тро-
јице код Пљеваља. Како се у запису уз име Јефре-
мово помиње његова титула, а узевши у обзир да 
је он од 1708. године постао руски јерарх, за време 
настанка кодекса могу се узети прве године њего-

ва боравка у Русији, када је још увек био архијереј 
Српске православне цркве. Већ тридесетих година 
XVIII века кодекс је у својој библиотеци имао бео-
градски свештеник Марко, учитељ при резиденцији 
српског митрополита. Да је зет поменутога свеште-
ника, ђакон Мојсеј Георгијевић, поклонио рукопис 
манастиру Студеници, за помен својега упокојеног 
таста, потрврђује запис, исписан такође на доњим 
белинама листова у књизи. Студенички монах Гера-
сим однео је кодекс у Студеницу 1741. године. У ин-
вентар рукописне збирке Архива Српске академија 
наука и уметности заведен је 1984. године.

Књижни блок рукописа састављен је од 39 нуме-
рисаних свешчица. Оригиналне бројне ознаке имају 
и листови у свешчицама, и то двојаку – ћириличну 
(изворну) и латиничну (накнадно унету). Блок текста 
је обликован уредним типографским уставом с круп-
ним словним знацима, по угледу на изглед странице 
штампане књиге – испод последњег реда на страни 
увек је исписана реч или синтагма која је прва на на-
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редној, док на горњим белинама, кроз цео рукопис, 
стоји наслов текста. На првом листу кодекса тушем је 
исцртана представа двоглавог орла с круном. Попут 
штампаних издања тога времена, књига има наслов-
ну страну у форми графичког листа с раскошним 
оквиром обликованим од стубова, богато украшених 
биљном орнаментиком, и заставицом барокног стила 
на врху, с представом Исуса Христоса на средини. На 
крају текста Житија исписани су наслови свих глава 
у форми својеврсног садржаја.

Житије светога Саве у овом кодексу, исписано 
као самостално дело, без других Теодосијевих са-
става, подељено је на главе које имају своје наслове 
и нумерацију. Таква расподела текста настала је, ве-
роватно, с намером да се Житије приближи читаоцу 
тако да својом организацијом учини лакшим чита-
ње и запамћивање. Пажљиво осмишљен и уобличен, 
овај препис Житија указује, како на значајно учешће 
редактора у обликовању новог предлошка изворног 
хагиографског текста српске средњовековне књи-
жевности у новом језичком окружењу, тако и на 
однос особите пажње према предлошцима, не само 
потоњих састављача нових „типова“ преписа, него 
и писара свих до данас познатих преписа Житија у 
традицији рускословенске писмености. Особеност 
овог преписа, одсуство бројних ознака глава у тек-
сту у односу на истицање њиховог поретка у попи-
су на крају књиге, открива трагове нове редакторске 
интервеције која је извршена можда баш за потребе 
исписивања кодекса за епископа Јефрема.
ЛИТЕРАТУРА: Вуковић, 1996, 222–223; Благо, 1988, 212 (Н. 

Синдик); Синдик, 1988, 107–124.

Миланка Убипарип

151. Славеносерпске хронике 
деспота Ђорђа Бранковића

препис Константина Студеничког, 1742–1748.
књига I, папир, листова VIII + 344, 32,0 × 2,5 cm 
Књига II, папир, листова XXXIX + 599 
Библиотека Српске патријаршије 
у Београду, бр. 105 и 106

Најпотпунији препис Славеносрпских хроника де-
спота Ђорђа Бранковића, који поред свих пет књига, 
садржи почетак и крај, који сада недостају оригиналу. 

Иницијатива за овај замашни преписивачки по-
духват, потекла је од српског патријарха Арсенија 
IV Јовановића и тадашњих епископа, горњокарло-
вачког Павла Ненадовића и осијечког Јована Ђорђе-
вића, потоњих карловачких митрополита. У склопу 
програма обнове српске државотворне свести, чији 
су носиоци били поменути епископи, Константин 
Студенички започео је преписивање једног од нај-
важнијих споменика српске културе, историје и је-
зика, у Пешти, 1742. године. И сам личност која је 
пленила својом побожношћу, а књижевним и про-
светитељским радом умногоме доприносила уте-
мељењу поменутих идеја, завршио је преписивање 
након шест година рада, у Студеници, као игуман 
њене обитељи.

Књиге су писане на рускословенском језику, ле-
пим типографским уставом, уз делимично коришће-
ње руског брзописа у другој књизи. Књишки украс 
барокног типа, под утицајем руских штампаних 
књига, чине необојене заставице и иницијали исцр-
тани мастилом. У Бранковићевом аутографу, текст је 
писан једностубачно, како би у другом ступцу доно-
сио оригиналне текстове докумената на латинском 
језику. По угледу на оригинал, текст друге књиге 
писан је делимично у једном ступцу, али је други 
остављен неисписан. Неисписани су и листови 337–
344, у првој књизи, као и листови 183–185, 248–289, 
у другој књизи. На последњем листу друге књиге  
(л. 599), Константин је написао поговор, у којем је 
изложио околности настанка овог дела.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 210–211, 213–214 (Н. Синдик); Хро-

нике славеносрпске, 2011, 7–8; СБР, 2011, 201 (Д. Грбић).

Љиљана И. Пузовић 

152. Зборник  
Константина Студеничког

Студеница, 1757–1760, дигитални приказ
папир, I + 56 л, 31.2 × 19.3 cm
Национална и свеучилишна књижница 
у Загребу, Р 4186

Зборник јединствене садржине с више изворних са-
става српске средњовековне литературе, уобличен 
избором из појединих српских хагиографских дела 
те из историографских и црквено-правних текстова. 
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Књига је исписана у току шесте деценије XVIII века 
славеносрпским језиком уједначеним типографским 
уставним писмом, у највећем делу, док у појединим 
саставима има и карактеристичних полууставних и 
курзивних словних облика. Језиком, писмом, књи-
шким украсом и организацијом текста, представља 
прави пример кодекса свога времена, који је исто-
времено, избором текстова, остао чврсто везан за 
традицију српскословенске рукописне књиге. 

Пажљив одабир састава пропраћен је њиховим 
добро осмишљеним распоредом у књизи, чија је 
садржина организована у три кодиколошке целине. 
Иако су све настале у различита времена, али у току 
једне деценије, и имају засебну фолијацију, исписала 
их је једна рука применивши уједначено, не само тип 
писма и начин организације текста на страни, него 
и стил у изради орнамента и иницијала. Да је руко-
пис аутограф или с њега „начисто“ сачињен препис, 
сведочи више напомена и исправки појединих места 
у тексту које су исписане на белинама листова кроз 
целу књигу.

Књига почиње Студеничким родословом и Сави-
ним Житијем светога Симена (1а–8б); следи, затим 
најобимнија кодиколошка целина, житија српских 
архиепископа (9а–44б), од Саве II до Данила II, пре-
нета у овај зборник према редоследу из Зборника 
житија архиепископа Данила. Кодекс се завршава 
трећом целином (45а–56б) хетерогене садржине 

– после извода из Студеничког типика исписан је 
текст проповеди на Рођење Богородице и Студенич-
ки летопис. 

Књига је преписана у Студеници када је њен ар-
химандрит био Константин, а игуман кир Рувим. 
Свестрана књижевна, просветитељска и ктиторска 
делатност Константина Студеничког, дугогодишњег 
сабрата, игумана и архимандрита овог манастира 
(1742–1799), оставила је значајног трага у историји 
Српске цркве и народа у другој половини XVIII века. 
Константинов сабрат, јеромонах Рувим, први пут је 
поменут као игуман у писаревом запису на послед-
њем листу књиге, 1760. године. Заједно су обновили 
Богородичину цркву 1759–1765. Рувим је, међутим, 
нешто касније преминуо. Августа 1768. године са-
храњен је у манастирској порти.

Занимљива је историја ове књиге. Ношена је у 
писанију убрзо након што је преписана у села Сме-
деревске нахије, Лесковац и Аџибеговац. Према за-
пису на 25б страни књига се 1798. године налазила 
у Дубоком Потоку у манастиру Ваведења Богороди-

це – белешку је исписао Нешко Виријевић, напоме-
нувши да се у манастиру чувају и честице моштију 
светога Никите. У току XIX века рукопис је чуван у 
Пећкој патријаршији о чему сведочи неколико запи-
са из различитих периода овога столећа. У Београд 
ју је донео, вероватно, Милош Милојевић. Како је 
својом садржином убрзо привукла пажњу Стефана 
Верковића, Љубомира Стојановића и Владимира 
Ћоровића, истакнутих проучавалаца наших стари-
на, поједини састави су рано добили своја научна 
издања. 
ЛИТЕРАТУРА: Mošin, 1964, 208–211; Благо, 1988, 215 (где 

је игуман Рувим помешан с Хаџи Рувимом Нешкови-
ћем); Шакота, 2015, 70, 73–74. 

Миланка Убипарип

153. Архијерејски чиновник 
Студеничког игумана 
Константина 

Карловци, 1751, дигитални приказ 
црно-бели снимци
папир, IV + 37 + 9 л, 22 × 17 cm
Манастир Ковиљ

Архијерејски чиновник, посебан тип служабника, с 
молитвама и свештенодејствима које на богослуже-
њу произноси само архијереј, исписао је и украсио 
јеромонах Константин, игуман студенички. Кодекс је 
уобличен у Карловцима 1751. године, поводом руко-
полања Синесија Живановића за епископа арадско-је-
нопољског. Први састав у књизи није богослужбеног 
карактера него изворно песничко дело студеничког 
игумана, „Стихи на архијерејскаја знаменија“, посве-
ћено том ученом архијереју српске цркве. Констан-
тинове стихове најављује цртеж грба Карловачке ми-
трополије, који је такође израдио студенички игуман.

Похвална песма настала из пера Константина 
Студеничког, својом формом и избором основних 
мотива припада традицији искреног исказивања 
хвале појединцу, најчешће црквеном великодостој-
нику, за заслуге у очувању православља и српске 
националне свести, нарочито у угарским крајевима. 
Својом метриком, парно римованим једанаестерци-
ма, некад десетерцом или дванаестерцом, та песма 
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је чврсто везана за традицију изворног српског пе-
сништва прве половине XVIII века, још увек недо-
вољно познатог, а сачуваног једино у рукописним 
књигама те епохе. 

Главни мотиви у похвали, амблеми из грба арад-
ско-јенопољске епископије, представљени су разви-
јеним песничким сликама. Исте мотиве Константин 
је користио у обликовању орнаментике кодекса, 
коју је сам израдио, веома вешто и прецизно, с до-
бро осмишљеним распоредном елемената ликовног 
обликовања блока текста на страни.

Неговано и уредно типографско писмо, склад-
них словних облика, карактеристично је за Кон-
стантинове књиге. Његова ученост препознаје се и 
у доследној примени норми рускословенског право-
писа у ортографији рукописа. Сачувани „Стихи на 
архијерејскаја знаменија“ речито су сведочанство 
о значајној улози добре писарске радионице, с бо-
гатом традицијом, не само у образовању и форми-
рању учених писара и редактора, него и у подсти-
цајима да даровити појединци стварају и изворна 
дела наше писмености. Константинова даровитост, 
задивљујућа вештина врхунског писара, предста-
вљена уједначеношћу словних облика, прецизност 
у изради илуминације рукописа, те способност са-
мосталног стварања, могла је, без обзира на тешке 
историјске околности, да се развије само у писар-
ској радионици богате традиције каква је у XVIII 
веку засигурно била студеничка. 
ЛИТЕРАТУРА: Веселинов, 1972, 37–46; Благо, 1988, 212 (Н. 

Синдик) (са старијом литературом).

Миланка Убипарип

154. Молабник  
Софронија Студеничанина 

Студеница, 1800.
папир, 83 л, 15,8 × 11,8 cm
Народна библиотека Србије у Београду, Рс 394

Молабник студеничког јеромонаха Софронија је 
књига специфичног састава, јер се састоји од тропа-
ра и кондака на господње празнике, разних молита-
ва, чинова за оболеле и образаца писама. Посебно је 
значајно што садржи тропаре и кондаке српским све-

титељима, у следећем поретку: монаху Симону (кра-
љу Стефану Првовенчаном), Стефану Штиљанови-
ћу, деспоту Стевану Бранковићу, Арсенију Сремцу, 
краљу Милутину, Стефану Дечанском, цару Урошу, 
деспоту Јовану Бранковићу, светом Сави, архиепи-
скопу Максиму Бранковићу, Симеону Мироточи-
вом, кнезу Лазару и деспотици Ангелини. До л. 79 
исписана је ситним типографским полууставом, а 
од л. 80 до л. 82 брзописом (писаним типом грађан-
ске ћирилице). Језик рукописа је рускословенски, са 
елементима српских говорних облика и речи, посеб-
но на л. 80–82. 

Време настанка ове књиге везано је за велико 
страдање манастира Студенице у последњем рату 
Хабзбуршке монархије и Османског царства (1789–
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1791) и обнову која је уследила у наредној деценији 
(1798–1799). Непосредно по завршеној обнови, Со-
фроније Студеничанин исписао је Молабник, више-
струко корисну књигу за монахе коју су често били 
у писанији, прикупљајући милостињу од верника за 
манастир. Због такве намене, књига садржи обрасце 
за писма истакнутим црквеним и народним погла-
варима, који би својим прилозима могли да помогну 
манастир. Јеромонах Софроније, носио је овај Мо-
лабник у писанију у Соколску нахију о чему сведо-
чи у запису на крају књиге: Ꙁнатися кад пꙋтова Соколскꙋ 
нахїю =1801 ѿа года.
ЛИТЕРАТУРА: Опис ћирилских рукописа, 1986, 253–256; 

Благо, 1988, 219 (Н. Синдик); Пузовић, 2016, 197–209.

Љиљана И. Пузовић

155. Поменик умрле  
студеничке братије

Фенек, Каленић, Студеница, 1815.
папир, 30 л, 19 × 16 cm
Библиотека манастира Студенице, бр. 80

Исписивање Поменика умрле студеничке братије 
започето је 22. фебруара 1815. у манастиру Фенеку, у 
време старешинства архимандрита Мелентија Ник-
шић, ради бележења имена упокојених студеничких 
монаха и других манастирских приложника. Језик 
најстаријег дела Поменика је рускословенски, а пи-
смо типографски устав. Највећи део књиге, поред 
поменичких, представљају различите белешке, пи-
сане народним српским језиком и брзописом. Текст 
је исписиван црвеним и црним мастилом, као и за-
ставица, која је исцртана мастилом. 

У склопу самог уводног текста, поменути су упо-
којени архијереји – патријарх Гаврило, епископи 
Никодим, Јевстратије и Мелентије, као и архиепи-
скоп Јоаникије. Могло би се претпоставити да је реч 
о цариградском патријарху Гаврилу IV (1780–1784) 
и рашким епископима Јевстратију (1757–после 
1763) и Никодиму (1772–1784). Касније су додати 
помени рашко-призренског митрополита Јоаникија 
(1781–1818) и највероватније самог Мелентија Ник-
шића († 1816).

Мелентије Никшић, веома интересантна лич-
ност свог времена, прешао је пут од студеничког 
монаха, преко старешине тог манастира и истакну-
тог устаничког вође, до шабачког епископа. У ма-
настир Фенек стигао је с братством, новембра 1813. 
године, након слома устаничке Србије. Митрополит 
Стратимировић поставио га је убрзо за старешину 
тог манастира, који је постао центар српске емигра-
ције у Срему. У Србију је прешао на почетку Другог 
српског устанка, 1815. године, а касније исте године 
постављен је за шабачог епископа. Веома активан 
како на унутрашњем, тако и на спољашњем поли-
тичком плану, представљао је претњу кнезу Мило-
шу Обреновићу, по чијем налогу је убијен, 16. јуна 
1816. године у Шапцу.

Поменик је пратио пут студеничког братства, с 
којим је јануара 1816. стигао у манастир Каленић. 
На листу 9б забележена су имена студеничке братије 
на челу с тадашњим игуманом Јоаникијем. Из Кале-
нића је Поменик 20. јула 1826. године послат у Сту-
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деницу, делу братства које се тамо налазило, ради 
наставка уписивања имена покојника.

Важни су помена студенички архимандрити у 
следећем поретку: Неофит, Василије, Константин, 
Максим, Герасим, Василије, Глигорије и Самуило. 
Не мању важност имају и помени игумана, редом: 
Пајсије, Рувим, Дионисије, Јоаникије, Леонтије, 
Константин, Јоаникије, Мартирије и Мојсеј јеромо-
нах. Следе имена упокојених јеромонаха, свеште-
ника и мирских лица. Књига је ношена у писанију, 
обично у околна студеничка села, о чему сведоче 
белешке различитих монаха, уписиване све до 1859. 
године. Једно време налазила се и у испосници све-
тог Саве, одакле је пренета у манастир почетком 
XX века.

ЛИТЕРАТУРА: Вуковић, 1996, 183, 234, 313–314, 366; Попо-
вић, 2009, 28; Шакота, 2015, 79–94, 263; СБР, 2018, 501–
503 (М. Станић); Анђелковић, 2019, 55–76.

Љиљана И. Пузовић 

156. Филада  
архимандрита студеничког 
Мелентија Никшића

Враћевшница, 1813, дигитални приказ
папир, III + 44 + 1, 19,5 × 13,5 cm
Библиотека манастира Хиландара, бр. 540

Зборник јединствене садржине с текстовима днев-
ног богослужбеног круга и два слова светог Јована 
Златоустог, исписао је у манастиру Враћевшници 
архимандрит студенички Мелентије (Никшић) 1813. 
године. Богослужбени текстови исписани су грчким 
језиком словима словенског ћириличког типограф-
ског устава. Језик слова Јована Златоустог, међутим, 
веома је близак српском народном језику – преовла-
ђују елементи српскословенског с рускословенским 
рефлексима у одређеним позицијама.

Мелентије (Никшић), студенички пострижник и 
јеромонах, био је истакнути учесник Првог српског 
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устанка. За студеничког архимандрита постављен је 
1809. године, а следеће године постао је и старешина 
манастира Враћевшнице, у коју су се склонили сту-
денички монаси, избегли из манастира након уста-
ничког пораза код Дежева, 1806. године. Септембра 
1813. године, пред пропаст устанка, пребегао је у 
Хабзбуршку монархију и с братством се сместио у 
манастир Фенек. У Србију се вратио по избијању 
Другог српског устанка, 1815. године. Убрзо је по-
стављен за шабачког епископа, али је убијен наредне 
године, по наредби кнеза Милоша Обреновића.

Сви богослужбени текстови преузети су из ча-
сослова – последовање јутрења, тропари васкрсни, 
катавасије празничне, последовање вечерња, тропа-
ри празнични и тропари из триода. Књижни блок 

састављен је од седам свешчица неуједначеног оби-
ма које су обележене редним бројевима на средини 
доње белине првог и последњег листа. Писаревом 
руком исписане су у горњем углу и бројне ознаке 
свих страница у књизи. Кодекс је 1840. године при-
падао игуману Герасиму Јошаничком, о чему сведочи 
запис исписан курзивом, на једном од докоричних 
листова. Истом руком исписана је и белешка о посе-
ти кнеза Михајла Обреновића манастиру Јошаници.
ЛИТЕРАТУРА: Богдановић, 1978, опис број 540; Благо, 

1988, 220; СБР, 2018, 501–503 (М. Станић).

Миланка Убипарип

157. Дела апостолска  
јереја Спасоја

Кијев, штампарија Кијево-печерске лавре, 1738.
папир, величина листа 27×17 cm
Библиотека манастира Студенице, бр. 84

Богослужбена књига Дела апостолска, штампана 
1738. за време царице Ане Ивановне у Кијево-пе-
черској Лаври, репрезентативно је барокно издање 
опремљено гравирама. На насловној страни, из-
над барокног картуша с библиографским текстом, 
представљена је сцена Силаска Светог Духа на апо-
столе, док се на полеђини тог листа налази цело-
странична представа Вазнесења Христовог. Књига 
садржи и целостраничне гравире с ликовима апо-
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стола, у пуној фигури наспрам пејзажне позади-
не. Гравире са апостолима су потписане – светог 
Луку и светог Јована Богослова израдио је гравер 
Макарије 1738, а светог Јакова и светог Павла Гри-
горије Левицки из Кијева, графичар и коректор 
Кијево-печерске штампарије. Под првим именом 
вероватно се крије јеромонах Макарије Синицки 
из Илијевског манастира у Чернигову, активан као 
графичар у првој половини XVIII века. Апостоле су 
представили као монументалне атлетске фигуре у 
драматичним позама и драперијама, са атрибутима 
у рукама, свакако под утицајем барокних књижних 
илустрација западноевропског порекла. Студенич-
ки примерак је опсечен приликом повезивања, што 

је нарочито уочљиво у недостатку маргина наслов-
не гравире. 

Историјску вредност ове књиге употпуњује за-
пис свештенојереја Спасоја, сина попа Стојана Бело-
пољца, на првом штампаном листу, записан 20. јуна 
1791. као помен на годину 1789. и паљење манастира 
Студенице од новопазарских Турака. Књига је том 
приликом била однета из манастира, а јереј Спасоје 
ју је откупио и повратио у Студеницу, за помен сво-
јих живих и мртвих рођака, при рашком митропо-
литу Јоаникију.
ЛИТЕРАТУРА: Ровинский, 1895, 587–588, 887–888; Шакота, 

2015, 75, 267. 
Александра Кучековић
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158. Нови завет Милете Балтића

Москва, 1745.
папир, величина листа 38 × 24 cm
Библиотека манастира Студенице, бр. 145

Студенички примерак московског издања Новог 
завета, штампаног 1745. у време царице Јелиса-
вете Петровне, увезан је у мрку кожу и украшен 
позлаћеним орнаменталним фризом. Књига је 
опремљена декоративним гравираним заставица-

ма, иницијалима и рамовима, те с пет целостра-
ничних гравира – на почетку сваког јеванђеља су 
представе јеванђелиста с припадајућим симболима, 
док се на почетку Дела апостолских налази, тако-
ђе на целој страни, гравира која приказује све-
тог Луку док седи за столом и чита књигу. Када је 
књига први пут приспела у Студеницу није позна-
то, али је „откупљена“ и поново приложена мана-
стиру 1834. заслугом Милете Балтића из Брезове, 
судије студеничко-јошаничког магистрата, чије се 
седиште у то време налазило у Студеници. Запис 
о Балтићевом приложништву за здравље његовом 
дому налази се на доњој маргини листа којим по-
чиње текст јеванђеља по Матеју. На крају књиге на-
лази се запис о постављењу ариђакона Висариона 
Пантелејмоновића, родом из Медвеђе, у мају 1841. 
од стране ужичког епископа Никифора Максимо-
вића. Најмлађе записе у књизи графитном оловком 
оставио је јерођакон Мардарије Ускоковић, будући 
први епископ америчко-канадски. Он је замонашен 
у Студеници 19. марта 1906. Након краћег боравка 
у манастиру, упутио се у Москву због даљег шко-
ловања, где је у прво време боравио на тамошњем 
српском подворју. Канонизован је као светитељ 
2015. године. На полеђини првог листа Балтићевог 
Новог Завета потписао се 2. јула 1906 као новопо-
стављени „зимског подворја у Русији“.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 91, 95, 257, 268, 278.

Александра Кучековић

159. Четверојеванђеље  
капетана Радоја

Москва, 1748.
папир, величина листа 44 × 29 cm
Библиотека манастира Студенице, бр. 226

Московско издање четверојеванђеља из 1748. пре-
свучено је смеђом кожом; на предњој страни укра-
шено је мотивом медаљона с представом Распећа и 
симболима јеванђелиста. Свако јеванђеље украшено 
је целостраничном гравиром с представом одгова-
рајућег јеванђелисте и његовог симбола у класичном 
ентеријеру; само је јевађелиста Јован са орлом пред-
стављен у пејзажу, испод дрвета.
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Из записа на почетку Матејевог јеванђеља са-
знајемо да је књига у манастир Студеницу стигла 
две године након штампања у Москви. Поклонио 
ју је 1750. године, у време архимандрита Василија 
Веселиновића, капетан Радоје из шанца Ковина, у 
спомен својих родитеља. Поклон је архимандриту 
Василију уручен током његовог боравка у Банату 
и Темишвару 1750. под покровитељством епископа 
темишварског Георгија Поповића, одакле су за ма-
настир истовремено стигли и други вредни дарови 
и прилози. Неколико деценија касније, у књизи свој 
запис оставља Хаџи Рувим Нешковић. У опшир-
ном наративу који почиње на маргини дванаестог 
листа Нешковић најпре говори о аустро-турском 
рату 1788–1791, када је у Цариграду столовао султан 
Абдул Хамид, а „римски император“ био Јосиф II и 
када је „нашем роду“ дошло погубно време, када је 

турски мач пролио крв многих хришћана, а цркве и 
манастири били паљени и харани. Хаџи Рувим по-
себно описује страдање Студенице 1789. и паљење 
крова на цркви, монашких келија и пљачку мана-
стирских драгоцености. Тада је и јеванђеље у којем 
оставља запис однето из манастира. Из даљег тек-
ста сазнајемо да је, две године касније (1791) књигу 
откупио „благородни господар“ Христо Стојановић, 
братанац митрополита рашког и призренског Јоа-
никија, поставши тако њен други ктитор. Нешковић 
се за њега молио док је у Студеници, у црквеном ол-
тару, читао књигу; на истом месту заветује и своју 
будућу монашку сабраћу да за ктитора учине исто. 
Истраживачи Хаџи Рувимове делатности сматра-
ју да је запис настао током његовог другог боравка 
у Студеници, у пролеће 1803. и да је архимандрит 
Боговађе догађаје од пре једне деценије записао по 
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сећању. У књизи се налази још један вредан запис 
који је оставио сам митрополит Јоаникије. На мар-
гини листа којим почиње Марково јеванђеље и он 
пише о паљењу Студенице у јануару 1789. Тада су 
јеромонаси студенички, на челу са игуманом Леон-
тијем, пренели тело светога краља (Стефана Прво-
венчаног) у Панчево. Из истог записа се дознаје да 
су мошти, заједно с другим драгоценостима које су 
јеромонаси са собом понели из манастира, враћене 
у Студеницу у фебруару 1792.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1975, 221–222; Шакота, 2015, 69, 

75–78, 269–270; 

Александра Кучековић

160. Јелисаветинска Библија 

Москва, 1762.
папир, величина листа 38 × 24 cm
Библиотека манастира Студенице, бр 104

Московско издање Библије из 1762. године предста-
вља вредан примерак у збирци старих штампаних 
књига студеничке библиотеке, који је у манастир 
приспео вероватно као поклон прибављен у Руси-
ји, приликом сакупљања милостиње за манастир. 
Издање је пресвучено смеђом кожом с танким по-
злаћеним орнаментима, карактеристичним за сту-
деничку књиговезачку праксу из тридесетих година 
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XIX столећа. Илустровано је бакрорезним гравира-
ма, при чему је најраскошнија она која се налази на 
почетку књиге и представља Апотеозу руске цари-
це Јелисавете Петровне. У доњем десном углу стоји 
да је представа цртана и гравирана у Санкт Петер-
бургу, при Академији наука и уметности. Познати 
примерци тог издања на почетку имају насловну 
гравиру с ведутом московског Кремља у доњем ре-
гистру, која у студеничком примерку није присутна. 
Текст Старог завета украшен је насловним гравира-
ма величине 15,5 x 10 cm, док је новозаветни текст 
украшен заставицама с барокним мотивима. Студе-
нички примерак тзв. Јелисаветинске Библије (Ели-
заветинская Библия) из 1762. представља четврто 
издање Синодалног превода Библије на руски језик. 
Оно је под царицом Јелисаветом Петровном први 
пут приређено, опремљено гравирама и публикова-
но 1751. Пет година касније штампано је друго из-
дање, са исправкама јеромонаха Гедеона Солимског, 
а књига је без измена прештампавана током XVIII и 
раног XIX столећа.

У књизи се налазе записи који осветљавају 
историју Студенице и прилике у Србији почет-
ком XIX столећа. Два записа оставио је студенич-
ки јеромонах Мелентије Никшић, будући шабач-
ки епископ и истакнута личност Првог српског 
устанка. У првом запису, на првом празном листу 
иза насловне стране, описује паљење Студени-
це током устанка 1805. и пренос моштију краља 
Стефана Првовенчаног из Студенице у манастир 
Враћевшницу у марту исте године. Запис је настао 
у Враћевшници 16. марта 1809. године и у настав-
ку садржи списак братства на челу са архиман-
дритом Василијем и игуманом Мартиријем. Други 
Никшићев запис (лист 16) такође сумарно помиње 

„рат Сербина с Турчином“ 1803. и пренос мошти-
ју Првовенчаног из Студенице две године касни-
је. У запису другом руком (лист 11б) хроничар се 
присећа страдања манастира током турске похаре 
1790. када је Библија однесена из манастира, да би 
је касније откупио Христо, братанац новопазар-
ског и призренског владике Јоаникија и поново 
приложио Студеници, у децембру 1792. О судбини 
моштију Стефана Првовенчаног обавештава још 
један запис студеничког јеромонаха Јевстратија 
(лист 17) који говори да су краљеви земни остаци 
били у манастиру Враћевшници до 1813. године, 
када су, због турске опасности и након Карађор-

ђеве погибије, пренете у манастир Фенек у Сре-
му. Запис је завршен пописом имена студеничких 
и враћевшничких монаха који су учествовали у 
овом подухвату. 
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1986, 273, нап. 19; Шакота, 2015, 

257, 268, 270.

Александра Кучековић

161. Тумачење Јеванђеља  
с Хаџи Рувимовим  
записима и цртежима

Москва, друга половина XVIII века
папир, величина листа 32,5 × 21,5 cm
Библиотека манастира Студенице, бр. 32/I

Међу књигама из библиотеке манастира Студени-
це у којима је Хаџи Рувим Нешковић, архимандрит 
манатира Боговађе и један од вођа Првог српског 
устанка, сликар, графичар и дрворезац, оставио 
своје записе и цртеже је и московско издање Тума-
чења јеванђеља из друге половине XVIII века, пре-
свучено мрком кожом са утиснутим једноставним 
орнаментима. На листу који је био налепљен на 
предње корице књиге, Нешковић је црним масти-
лом исцртао фини медаљон с допојасним ликом 
Христа Пантократора окружен медаљонима с по-
прсјима јеванђелиста и њиховим симболима. Изнад 
вештог, али недовршеног цртежа аутор је исписао 
текст у четрнаест редова, украшен с два иниција-
ла, којим тумачи значење јеванђеоских симбола. На 
следећем листу књиге налази се и други Нешко-
вићев недовршен цртеж – скица два анђела који 
придржавају митру и држе архијерејске штаке с 
двоглавим змијама на врху. И један и други цртеж 
су вероватно изведени према књижним гравира-
ма, при чему компилација са анђелима представља 
стандардну параферналију епархијске и митропо-
лијске хералдике Српске православне цркве, коди-
фиковане током XVIII столећа. 

Иако цртежи и запис нису потписани, у истра-
живањима Хаџи Рувимове заоставштине утврђено је 
да их њихов општи карактер чини радовима који су 

„типично рувимовски“. Готово је сигурно да су наста-
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ли током Хаџи Рувимовог једномесечног скривања 
од Турака у Студеници у рано пролеће 1803, непуну 
годину пре погубљења на Калемегдану (29. 1. 1804).

ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1975, 219–223; Шакота, 2015, 273.

Александра Кучековић

162. Антологион из Бранковине

Москва, 1760.
папир, величина листа 19×35 cm
Ризница цркве Светих Арханђела  
у Бранковини
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Примерак московског издања Антологиона, односно 
Празничног минеја штампаног 1760, који припада 
цркви Светих Архађела у Бранковини, познат је по 
записима и цртежима које је на његовим страницама 
оставио Хаџи Рувим Нешковић, сликар, дрворезац 
и графичар, те будући јунак Првог српског устанка. 
Два цртежа и записи потичу из 1782. док је Нешко-
вић, пре монашења средином 1784, као мирски све-
штеник служио при бранковинској цркви и потпи-
сивао се као јереј Рафаило Нешковић. На страници 
3б налази се цртеж пером који приказује Богороди-
чину цркву манастира Студеница. Сматра се да га 
је Нешковић извео по сећању, можда као скицу за 
израду дрвореза. Изнад цртежа је запис у којем се 
манастир Студеница назива српском лавром, док се 
испод налази опширан запис украшен иницијалом 
слова В, у којем аутор описује историју набавке и 
прилагања те богослужбене књиге. У запису се по-

мињу игуман херцеговачког манастира Косијере-
ва Филотрије, који је у ваљевском крају сакупљао 
милостињу за своју цркву Рођења Богородице, ми-
трополит ужичко-ваљевски Јоаким (1767–1794) и 
турски султан Абдул Хамид I (1774–1789). На крају 
записа Рафаило Нешковић себе назива крсторесцем, 
што представља референцу на дрворезбарску делат-
ност којом се бавио. 

Цртеж студеничке цркве је схематизован и при-
казује јужну фасаду храма целом дужином, укључу-
јући и припрату краља Радослава. Аутор је стили-
зовао и уопштио представу грађевине по угледу на 
средњовековне обрасце приказивања модела цркава 
у ктиторским композицијама, без правих перспек-
тивних скраћења и са очигледном тежњом ка ком-
промису препознавања општих елемената сакрал-
не грађевине и партикуларних одлика студеничке 
главне цркве (екседра уз Радослављеву припрату, 
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јужни бочни вестибил с порталом, поткровни фриз 
полукружних аркадица итд.). Посебно пажљиво 
цртао је управо карактеристичне делове архитек-
туре студеничког храма, укључујући и куполу која 
је, иако дата сасвим плошно, истакнута и дорађена 
на готово потпуно недефинисаним средишњим пот-
куполним деловима грађевине. Цртеж студеничког 
храма представља визуелно сведочанство о његовом 
изгледу пре похаре од Турака 1789. и обнове која је 
уследила 1798/1799, када су најзначајнији радови из-
вођени на спаљеном крову цркве. Одлике Хаџи Ру-
вимовог цртежа вероватно су навеле истраживаче 
његове уметниче делатности на закључак да се ради 
о скици за графичку представу Студенице. У књизи 
се налази још један Хаџи Рувимов цртеж (стр. 162) 
који приказује јевађелисту Луку са иконом Богоро-
дице, мотив за којим је посезао и на другим мести-
ма, одајући почаст светитељу који му је био патрон 
и породична слава. 

Историјске вредности Антологиона из Бранко-
вине не леже само у Хаџи Рувимовим записима и 
цртежима. Најстарији запис у књизи налази се на 
њеном првом листу и оставио га је свештеник Крсто 
Ђелмашевић из Гвозденовића 1766. када је књигу, за 
28 гроша, купио од попа Радослава. Своје потписе у 
књизи оставили су и прота Матија Ненадовић (стр. 
342 и 440) и јереј Јефрем Хаџић (стр. 434), 1803. го-
дине.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1975, 219–223, сл. 1; Вујовић, 1983, 

35–38; Благо, 1988, 305–306, 320.

Александра Кучековић

163. Оков за Јеванђеље  
Спасоја Карамарковића

српска радионица под утицајем грчких радова 
или грчки мајстор, 1704, обн. 1816. 
даска, брокат, сребро и позлата, плави 
и зелени емаљ, плави, зелени, бордо и 
љубичасти драгуљи, ливење, искуцавање, 
гравирање, филигран, емаљ и инкрустација
11,5 × 17 × 6,5 cm
Ризница манастира Студенице

У историји примењене уметности код Срба у сред-
њем веку важно место има раскошно опремање и 

окивање рукописне књиге. Српски златари су посе-
довали неопходна знања и истанчаност у владању 
украсним техникама резбарења, гравирања, утиски-
вања, као и вештине у раду с разноврсним матери-
јалима који се углавном повезују с традиционалним 
техникама украшавања богослужбених предмета. 
Пример који одлично сведочи о таквим знањима и 
вештинама јесте раскошни оков за јеванђеље прило-
жника Спасоја Карамарковића. Он се одликује ми-
нуциозном, префињеном обрадом и колористичким 
складом динамично компонованих позлаћених ме-
талних плакета, цветних апликација, емаља и раз-
нобојног камења. 

Оков је сачињен од дебеле даске преко које је 
пресвучен брокат тамно црвене боје. Преко њега, 
дуж ивица, закуцане су траке у жичаном емаљу с 
поређаним плавим, зеленим, бордо и љубичастим 
каменовима (с предње стране, у доњем десном углу, 
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један камен недостаје). На средини предње стране 
корице прикуцана је позлаћена ливена четвороуга-
она плакета с представом Распећа. Плакета је уокви-
рена са све четири стране филигранским тракама 
које образују лукове унутар којих су, између сти-
лизованих емаљних цветова, уметнута два зелена и 
два црвена камена. Изнад и испод те сцене налазе се 
по две шестолисне цветне розете с белим и плавим 
каменовима у средини. Полеђину окова краси исто-
ветно решење, само што се на централној ливеној 
плакети налази композиција Силазак Светог Духа 
на апостоле, а камење у розетама које уоквирују ову 
сцену је беле боје. Хрбат је украшен богатом чипка-
стом композицијом од два пута по дванаест ливе-
них плочица с мотивом гранчице с листовима изме-
ђу којих је, по средини, уздужно поређано дванаест 
стаклених каменова.

Оков је урађен за штампано јеванђеље настало 
у Москви 1702. године. Сам оков је израђен 1704. 
године, о чему сведоче гравуре на копчама окова. 
Наиме, на горњој искуцаној копчи је угребана реч 
Сїе, а на доњој је датум н:а: Iѱд (1704). На основу за-
писа са унутрашње стране корица: 18 за свою дѹшѹ 
Спасое даде евангелие ωдкупи гроши 200, као и у јеванђељу 
на листу 1а: Сие евангелие приложи Спасое Kара Марковићъ 
1810 септе: ѹ монастирѹ Стѹденици, сазнаје се да је 1810. 
године Спасоје Карамарковић за 200 гроша откупио 
јеванђеље с богатим оковом и даривао га манастиру 
Студеници. Јеванђеље је, највероватније, 1813. годи-
не било украдено из манастира, али је након три го-
дине враћено заслугом Јована Симеоновића и њего-
ве супруге Марте, о чему сведочи натпис: Сѵе евангелие 
приложи рабъ божїи Иѡанъ Сѷмеоновичъ себи за здравлѣ и 
сѹпрѹги его Мари 816 мц҃а ноемра 5го. На основу записа 
на крају текста Откривења Јовановог сазнаје се да 
је јеромонах Мојсије Ивановић 1816. године рестау- 
рисао оштећени оков и заменио исцепани брокат: 
Сне евангелиь повеза јеромон(а)хь Монсен сѹде. Ївановићъ на 
816: гѡ. 

И поред неких техничких, стилских и иконо-
графских сличности са оковом јеванђеља из XVII 
века које се чува у ризници Пећке патријаршије, а 
који је вероватно грчког порекла, оков Спасоја Ка-
рамарковића се ипак приписује српској радионици.
ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 19; Василић, 1956, 20, 

46-47; Шакота, 2015, 84, 112–113, 150–151.

Бранка Вранешевић

164. Оков за Јеванђеље  
Георгија, Ћире и Јелисавете

предња страна рад мајстора Хаџи Димитрија 
из Новог Пазара, 1801.
полеђина окова делимично рад мајстора из 
Венеције (?), крај XVII или почетак XVIII века, 
делом непознатог српског мајстора, 1787.
сребро, техника искуцавања, гравирања, 
пунцирања, резања и псеудофилиграна
55 × 29,5 cm
Ризница манастира Студенице

Сребрни оков на јеванђељу штампаном у Москви 
1805. године није јединствена целина. Најстарији 
делови окова јесу сребрне апликације на полеђи-
ни на којима је представљено Распеће Христово. 
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У централном делу корица приказани су Христос 
на крсту на Голготи, у чијем подножју је Адамов 
гроб, симболички приказан лобањом. На врху кр-
ста урезан је криптограм INRI, док су с леве и с 
десне стране мање фигуре Богородице и Јована 
Богослова. 

Захваљујући изванредном техничком умећу мај-
стора, фигуре, посебно Христова, делују као да су 
израђене у пуној пластици, откривајући утицаје за-
падњачке иконографије, на шта упућује и сигнатура 
на Христовом крсту. Стога се порекло плакете с Рас-
пећем најпре може тражити у некој грчкој радиони-
ци у Венецији или у некој која је радила под њеним 
утицајем. Тај најстарији део окова датује се у крај 
XVII, односно почетак XVIII века.

На плочици изнад Распећа искуцан је натпис са 
именима дародаваца и годином 1787: gewrgiiǀ :iro 
elisaveta ay*7. 

У сва четири угла дата је флорална орнамен-
тика с лишћем и цветовима. Ти делови настали су 
истовремено с натписом, и стилски се могу везати 
за неку од домаћих радионица. Између ове угаоне 
орнаментике тече фриз с мотивом лозе, који се на-
ставља и на чеоној страни окова. 

Композицију допуњују и четири клина с полу-
лоптастим главама и представа сунца, налик онима 
са предње корице. 

Предњу страну окова краси композиција Васкр-
сења Христовог из гроба. У средишту сцене Христос, 
огрнут само драперијом, стоји на разрушеној плочи 
гроба. У левој руци држи велики крст, док десном 
руком благосиља. Изнад Христове главе урезани су 
иницијали: Js# hs#. С десне стране гроба дата је фигура 
крилатог анђела, а читава композиција смештена је 
у пејзажу. Изнад ове сцене у троуглу је исписан нат-
пис [b(o)gx].

У угловима окова су седеће фигуре четворице је-
ванђелиста с њиховим симболима: у горњем левом 
углу је свети Јован са орлом [s(veti) e(vangelist) Io=яnъ&, 
десно горе је свети Матеј са анђелом, грешком сиг-
ниран [mar(ko)&, док су у доњем делу окова с леве 
стране апостол Марко с лавом, погрешно сигниран 
[m(ate)я], а на десној је свети Лука [e(vangelist) lM(ka)& 
поред кога лежи во. 

Фигуре главних личности окружене су богатом, 
чак претерано китњастом орнаментиком у рококо 
стилу, док су угаоне плакете с јеванђелистима при-

куцане преко ивичних фризова са увијеном лозом, 
које припадају окову из 1787. године. Међупростори 
су украшени с десет сунаца.

На доњој ивици предње стране окова, испод фи-
гуре апостола Марка, изгравиран је потпис мајсто-
ра: sJi maistorx ha/i dim<itr]>..... (овај мајстор Хаџи 
Димитрије). Подаци о времену настанка окова уре-
зани су здесна, на делу првобитног ивичног фриза: 
<lyta> g(ospo)dnA 1801 sJe eV%an&g%e&lJe wkova se <vo v>reme 
pitropi crkovni ha/i mir;a (Лета Господњег 1801 ово 
јеванђеље окова се за време епитропа црквеног 
Хаџи Мирче). 

Израда предње стране окова приписује се ново-
пазарском кујунџији Хаџи Димитрију из Штиткова 
код Нове Вароши, који се придружио устаничкој 
војсци и 1809. године стекао чин војводе. Посао је 
надгледао црквени епитроп Хаџи Мирча.
ЛИТЕРАТУРА: Студеница, 1968, 151; Манастир Студени-

ца, 1986, 242; Шакота, 1988, 74, 106, 139–142; Шакота 2015, 
75, 113, 151–153.

Ана Радовановић

165. Оков за служабник  
Радосава из Јагодине

Каленић, 1828.
рад студеничког јеромонаха Мојсија Ивановића
позлаћено сребро, стаклено камење у боји,  
техника ливења, искуцавања, псеудофилиграна, 
псеудогранулације и инкрустације 
16,5 × 21,5 × 5,5 cm
Ризница манастира Студенице

На чеоној страни окова на мањој ливеној плочици 
представљено је Распеће Христово. Лево од крста 
је Богородица, док иза ње стоји једна од светих 
жена. Десно стоје апостол Јован и центурион Лон-
гин. Око плочице je распоређено осам розета рађе-
ним у техникама псеудофилиграна и псеудограну-
лације, са црвеним и зеленим стакленим каменом 
у средини. 

Полеђина окова украшена је композицијом Си-
ласка Свeтог Духа на апостоле, око којих је распо-
ређено пет розета идентичних оним са чеоне стране. 
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Оков је израђен за служабник штaмпан у Мо-
скви 1780. године, а поручио га је Радосав Милетић 
из Јагодине 1828. године док су студенички монаси 
боравили у манастиру Каленићу. О том сведочи кти-
торски натпис изгравиран по ободу предње стране 
окова: si} knigM slM/evnikx rabxǀ b(o)/i: radwsavx i 
sJin ego mileta. izxǀ Agwdinq: manastirq kaliniћi 1828 ǀ 
wtkMpi sebx za v(e);nii spomenq (Ову књигу служабник 
раб Божији Радосав и његов син Милета из Јагоди-
не у манастиру Каленић 1828. откупи себи за вечни 
спомен). Иста година урезана је и на горњој копчи 
окова.

Оков је у Каленићу израдио студенички јеро-
монах Мојсије Ивановић, по узору на оков Спасо-
ја Карамарковића. Претходно је, 1825, повезао сам 
служабник, о чему је оставио два записа у књизи. 

ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 20; Василић, 1957, 50, 51; 
Шакота, 1988, 87, 106, 143–144; Шакота 2015, 90, 154–155. 

Ана Радовановић

166. Оков за Јеванђеље  
цара Александра I

Мајстор Лазко, 1813. 
дрво пресвучено бордо сомотом, сребро, позлата,  
сликани емаљ, ливење, искуцавање, ажурирање, 
урезивање, гравирање и сликање по емајлу 
38,5 × 24 × 9 cm
Ризница манастира Студенице

Мелентије Никшић Симеоновић, члан враћевшнич-
ког и студеничког братства, именован је за игумана 
Студенице марта 1810. године, након смрти игумана 
Јосифа. По овом догађају материјално стање мана-
стира и монаха је побољшано, због чега су бројни 
оштећени драгоцени предмети поправљени. Идуће 
године игуман постаје устанички изасланик и по 
налогу вожда Карађорђа одлази у Русију. Отуда је 
донео два комплета богослужбених књига, које је 
продао манастиру Враћевшници, у чијој библиоте-
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ци се и данас налазе. Том приликом руски импера-
тор Александар I поклонио је студеничком игуману 
јеванђеље и напрсни крст. Јеванђеље је штампано у 
Кијевско-печерској лаври, негде између 1791. и 1801. 
године. У Студеницу је донето 1811.

Оков од племенитог материјала израдила је ра-
дионица мајстора Лазка 1813. године. Корице је-
ванђеља пресвучене су бордо сомотом, док је оков 
сачињен од сребра с позлатом и богато је декори-
сан флоралним мотивима, машнама и медаљонима. 
На средишту корице смештен је овални медаљон од 
осликаног емајла с представом Христовог Васкр-
сења. Медаљон је с леве и десне стране фланкиран 
букетом палминих и ловорових грана, везаних ма-
шном. Присутна су још четири позлаћена медаљона 
с представама и симболима јеванђелиста. У горњем 
левом углу је јеванђелиста Матеј у пратњи анђела, у 
десном горњем углу је Марко с лавом, Лука с биком 
је у доњем левом, док је Јован са орлом смештен у 
доњи десни угао. Сви медаљони уоквирени су ма-
слиновим гранама, овенчани позлаћеном машном. 
Ивицом јеванђеља простире се трака с текстом: Сіе 
с(вѧ)тое еѵ(ан)г(е)ліе дарованное їмпе(раторомъ) АлеKандромъ 

самодержцемъ все россїискимъ с(вѧ)т(о)стѹденичкон Лаѵрьі 
принесесѧ преч(ешнѣишимъ) гос(подиномъ) Мелентїемъ 
Никшичь архїм(андритомъ) тоѧ с(вѧ)тоѧ (!) лаѵрьі 1811 лѣта. 

Полеђина корице слично је решена. Представа 
Христовог Распећа смештена је унутар средишњег 
медаљона. Такође је рађена у техници оскликаног 
емаља. Поновљен је оквир медаљона као и букети 
палминих и ловорових грана с машном. Уместо ме-
даљона с јеванђелистима, налазе се испупчене златне 
кружне розете са сребрним крстоликим мотивима и 
гранама између кракова. Изнад и испод Распећа изра-
ђена су неправилна шестоугаона поља, налик трапезу, 
испуњена флоралним мотивима, у виду увијене ру-
жине лозе и грана с лишћем и пупољцима. Медаљон 
с Распећем фланкирају представе четири бесплотне 
силе. Корице имају и две сребрне копче, декорисане 
гирландама, ловором и кружним мотивима. 

Оков се сматра изузетним златарским делом 
класицистичке оријентације.
ЛИТЕРАТУРА: Милеуснић, 1986, 308; Шакота, 2015, 83, 151, 154.

Јована Дунђеровић

167. Кивот рабе Маре
непозната златарска радионица, око 1687.
посребрена и позлаћена легура, искуцавање,  
ливење, филигран, гранулација,  
инкрустрација и псеудофилигран
18 × 14 × 4 cm
Ризница манастира Студенице

У студеничкој ризници чува се кивот који је као дар 
манастиру принела извесна Мара, која је по тради-
цији довођена у везу с Маром Бранковић. Конструк-
цију кивота чини лимена кутија с вратницама, преко 
којих је нането сребро. Кутија је украшена стили-
зованим мотивима ружa и лишћа. Дуж вратница 
теку фризови једноставнијих стилизованих цветова, 
укомпонованих с волутама. Оне се отварају уз по-
моћ ланчића на која су закачене гранулисане волуте 
и трепетљике. Највећу пажњу у обради завредио је 
позлаћени капак, оивичен украсном бордуром уну-
тар које тече запис, изведен филигранском жицом: 
сиѧ кивотъ монастира стденице светаго симена и сина 
его првовенчанаго крала стефана приложи раба божиа 
мара (Овај кивот манастира Студенице светог Си-
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меона и сина његовог Првовенчаног краља Стефа-
на приложи раба Божија Мара). Централни панел 
капка испуњава густо испреплетана, стилизована 
лозица, акцентована драгуљима који га деле на шест 
поља. У горњем, средишњем пољу утиснут је напр-
сни крст, у коме су биле положене честице Часног 
крста, а у преосталим пољима се налазе отвори за 
честице моштију светитеља.

Кивот се може прецизно датовати на основу 
записа студеничког архимандрита Мојсеја Георги-
јевића, урезаног на дну кивота, испод моштију. Он 
сведочи да су 1687. године у кивоту чуване честице 
моштију светог Харалампија, светог Јакова Персиј-
ског, светог Василиска, светих врача и крв светих 
Петозарних мученика. Стилске одлике орнаментике 
и техника израде, међутим, наводиле су истражива-
че на помисао да је кивот можда ипак настао неко-
лико деценија касније. 

ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 2; ССЗИН, 1903, бр. 1874, 
4697; Петковић, 1924, 11; Василић, 1957, 18, 21; Шакота, 
1988, 66, 108, 147–148, сл. 56, 57; Шакота 2015, 116, 159.

Драгана Аћимовић
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168. Кивот приложника  
Теодора и Живане

Темишвар, златар Јован, 1750. 
сребро с позлатом, искуцавање, 
резање, урезивање и гравирање
23 × 14 × 9 cm 
Ризница манастира Студенице

О времену и околностима израде овог раскошног 
кивота из студеничке ризнице сведочи натпис 

који тече дуж његових бочних страна: сеи кивоть 
лаврьи србские стѡуденьници саковасѧ при митрополитѣ 
геѡрги попович трѡудом ждвением архимандрите 
васили веселиновиче и всего браства ктиторъ нарицаемыа 
теѡдоръ и живана в темишварѣ аѱи фенуар златар 
іѡанин (Овај кивот за Лавру српску Студеницу 
сакова се при митрополиту Георгију Поповићу, 
трудом и настојањем Василија Веселиновића и 
читавог студеничког братства. Ктитори се зваше 
Теодор и Живана. У Темишвару, фебруара 1750. 
године. Златар Јован). 
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Кивот је сакован од сребра, а потом позлаћен. 
Његов доњи део чини кутија правоугаоне основе са 
заобљеним ивицама, која почива на волутастим сто-
пама. Њене бочне површине запрема споменути нат-
пис, око кога је развијен стилизовани лиснати орна-
мент. Највећу пажњу у обради завредио је поклопац. 
Дуж његових ивица теку два паралелно изгравирана 
фриза. Спољашњи се састоји од лиснатих волута са 
уписаним стилизованим цветовима, а унутрашњи 
чине лиснати мотиви, развијени у правилном ритму. 
Фризови уоквирују представу Богородичине цркве у 
Студеници, изнад које је у медаљону приказана Мати 
Божја, окружена двема светитељским фигурама. У 
унутрашњости поклопца приказане су још четири 
стојеће светитељске фигуре. Две средишње предста-
вљају светог Симеона Немању и светог Саву. 

Спољашња линија облика и декоративна, али 
одмерена вегетибилна орнаментика, развијена у 
хармоничном ритму дуж бочних страна кутије 
и поклопца кивота, одраз је златарске вештине 
која се током XVIII века неговала у већим европ-
ским центрима. Иако су четири светиљске фигу-
ре за сада неидентификоване, композициона це-
лина коју чине представа храма, његове патронке 
и оснивача, кивот Теодора и Живане сврставају 
у уметнине с пажљиво осмишљеним тематским 
програмом. 

ЛИТЕРАТУРА: ССЗИН , 1903, бр. 2988; Шакота, 1968, 148; 
Василић, 1957, 22, 47; Шакота, 1988, 72, 108, 146–147, сл. 
55; Шакота, 2015, 69, 116, 158; Матић, 2019а, 143.

Драгана Аћимовић
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169. Кивот с Христом  
на престолу и аждајама

Сарајево или Стара Херцеговина, XVIII век
сребро с местимичном позлатом, искуцавање,  
цизелирање и пунцирање
17 × 13,5 × 3,5 cm
Ризница манастира Студенице

Кивот је у облику правоугаоне кутије с декорисаним 
поклопцем и бочним странама. На поклопцу је при-
казан Христос на престолу испод балдахина. Благо-
сиља обема рукама, а стопала је ставио на шестоуга-
оно постоље. Одевен је у тунику са огртачем. Лево и 
десно од престола представљен је по један орао. Оба 
држе на глави земљин шар с крстом. Ти орлови могу 
бити остаци тетраморфа. Престо изгледа као стили-
зована варијанта сличних престола на којима седи 
Христос на иконама насталим у XVIII веку, на што 
указују детаљи као што су бочне стране, орлови са 
шаровима с крстовима, постоље за стопала. У угло-
вима је по једна глава серафима са истакнутим, ра-
ширеним крилима. Цела представа је стављена у ши-
роки оквир од стилизоване, испреплетене витичасте 
лозе. У њеном саставу налази се укупно шест глава 
аждаја: непосредно испод и изнад Христа у средини 
дужих страна су по две афронтирано постављене 
главе (које су уједно завршетак лозе), и још по једна 
у доњем левом и десном углу (из њихових уста пола-
зи лоза). Представе аждаја би говориле да је предмет 
израђен у Сарајеву у XVIII веку јер се сличне пред-
ставе налазе на предметима у Пиви и Печују које су 
израдили познати сарајевски златари Саво (1688) и 
Шиме Раднић (1721–1725). Уз аждаје изнад Христа 
су и два цвета нара. И аждаје и нар, као и лале, ра-
ђени су комбинацијом поствизантијско-зографског, 
османског и барокног ликовног језика. Исто важи 
и за флорално-геометријску орнаментику предмета. 
Оквир с витичастом лозом је са своје стране окружен 
сасвим ситним орнаментом у виду ужета, према Хри-
сту, а у виду ситних пунци према споља. Бочне стра-
не су украшене набујалом лозом с крупним цветови-
ма цветовима лале у барокном стилу. Тај орнамент је 
изведен у равни у техници цизелирања и пунцирања.

Напомена: Кивот је добро очуван.
ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 4; Радојковић, 1966, 

142; Шакота, 2015, 158.

Марко Катић

170. Кивот  
Драгића Радосављевића

Цариград или Солун, 1792.
посребрени месинг, искуцавање, 
ковање, урезивање, гравирање, 
цизелирање, пунцирање, резање
29 × 15 × 7,5 cm
Ризница манастира Студенице

Кивот је у облику издужене правоугаоне кутије. У 
њему је глава непознатог светитеља. Са свих страна 
(сем доње) кивот је украшен биљним и животињ-
ским представама и мотивима изведеним у техни-
кама гравирања и цизелирања. Бојени ефекти су 
постигнути међуодносима површина обрађених 
наведеним техникама. Поклопац се затвара нагла-
шеном резом, а декорисан је у делу према шаркама 
дугачким фризом с мотивом који се може иденти-
фиковати као „дрво живота“. Испод овога су два 
низа вијугавих лоза с листовима. Стабљика лозе је 
изведена у виду валовите линије, унутар чијих уду-
бљења су смештени листови. Преостали део где се 
налази реза заузима фриз с представама животиња 
и људских глава. Слева надесно представе се иден-
тификују као: коза, омања лисица изнад козе, затим 
даље десно од козе змија, коњаник, риба изнад њега, 
иза коњаника следи реза фланкирана с две мушке 
главе с кратким брадама и брковима. Десно у односу 
на резу су јелен изнад кога је риба, јеленче у равни 
иза јелена, затим даље десно кошута, испод које је 
змија, а изнад још једна риба. Целокупна површина 
поклопца је уоквирена танком валовитом линијом, 
која раздваја и део са животињама од дела с лозом. 
Предњи део тела кивота је наставак овог иконо-
графског програма: у горњем појасу је идентична 
валовита лоза, прекинута резом, а у доњем низ жи-
вотиња прекинут таблицом с ктиторским натписом. 
Слева надесно су представљени две афронтиране 
птице, испод којих су змија, риба и зец у истој рав-
ни. Натпис је фланкиран крстовима, а десно од њега 
су животиње које могу бити идентификоване као 
вук и пас, испод којих је велика змија и изнад још 
једна мања змија. Тешко читљив ктиторски натпис 
је у виду правоугаоног поља, а може бити прочитан 
на следећи начин: sJ} kMtJM sagradJ dragi:x radosavlEvi;x 
iz grabovika J meseca oktobra kv dnx na 1792. Драгић Ра-
досављевић из Грабовика (у Босни) вероватно је 
само даривао драгоцени предмет манастиру. Задњи 
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део тела кивота је такође декорисан двоструким ни-
зом валовите лозе с листовима. Бочне стране тела 
кивота су декорисане с две целе шестокраке розете 
у кружницама везане крстом, као и с више примера 
идентичног мотива представљеног у половинама. 

Руб поклопца је обликован као непрекинути низ 
ситних полукружних испуста који покривају сам 
врх тела кивота. Са своје стране испусти су деко-
рисани непрекинутом валовито-угластом линијом 
и малим кружним удубљењима. Доњи руб кивота је 
украшен непрекинутим низом троугаоних орнаме-
ната са урезаним линијама.

Материјал и примењене техике, иконографи-
ја декорације и целокупан издужен и елегантан, 
једноставан облик овог кивота упућују на утицај 
османске дворске уметности. Световно дворско зла-
тарство тога доба волело је легуре племенитих и не-
племенитих метала (позлаћени бакар, позлаћени и 
посребрени месинг, позлаћени и посребрени туч). У 
складу с тим, ваља претпоставити да је кивот изра-
ђен у некој солунској или цариградској радионици, 
где га је Драгић Радосављевић могао набавити на 
трговачком или поклоничком путу. 

ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 3; Шакота, 2015, 76, 78, 
116–117, 159–160.

Марко Катић

171. Кивот с представама  
српских светитеља

Стара Херцеговина, крај XVIII или почетак XIX века
сребро, искуцавање, гравирање, 
урезивање, псеудофилигран
23,5 × 18 × 7,5 cm
Ризница манастира Студенице

Кивот је у виду кутије правоугаоног облика. По-
клопац има фигуралне представе и орнаментику, 
док су бочне стране кивота само орнаментисане. 
Поклопац је конвексно извијен, а на њему су тех-
ником искуцавања изведене представе српских све-
титеља, слева надесно: Сава Српски, Симеон Нема-
ња и Стефан Првовенчани. Представе су означене 
натписима урезаним у нивоу главе с десне стране из 
позиције посматрача. Натписи гласе: svetJ savo, svetJ 
sJmeMnx, svetJ stef%a&nx. Језик тих натписа носи карак-
теристике народског источнохерцеговачког ново-
штокавског говора (Саво, Симеун), а сличне језичке 
особине срећу се у српској пословној писмености 
тог региона у новом веку. То помаже да се одреди 
провенијенција предмета. У наведеном подручју 
најважнији кујунџијски центри били су у Пљевљи-
ма и Мостару. Радови тих радионица комбиновали 
су поствизантијски односно зографски фигурални 
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модел с барокном орнаментиком. Због географске 
близине и позиционирања на истој траси великих 
путева склонији смо да предмет припишемо некој 
пљеваљској радионици. На све три фигуре јако је 
истакнута одећа, док су лица четвртаста, укочених 
израза, с дугачким шиљатим брадама. Шаке и стопа-
ла су, такође, на све три фигуре у односу на тешку 
одећу ситне. Бочне стране су декорисане картуши-
ма састављеним од лозе са цветовима и крстовима, 
стилизованим у барокном духу.

На централној плочи поклопца први лево је 
представљен свети Сава Српски. Благосиља десном 
руком, а у левој држи затворену књигу. На глави 
носи митру барокног облика. Одевен је у сакос са 
омофором и надбедреником. На сакосу су урезива-
њем изведени набори, с доњом бордуром украше-
ном ромбовима. Омофор је украшен крстовима и 
цветовима, а на надбедренику се налазе три истак-
нуте кићанке. У средини је представљен свети Си-

меон Мироточиви. Носи монашку одећу. У левој 
руци држи крст, а у десној бројанице. На одећи су 
урезивањем и искуцавањем представљени набори. 
Сасвим десно је представљен свети Стефан Прво-
венчани. Све што је речено за светог Саву односи се 
и његову фигуру. Првовенчани краљ је представљен 
у архијерејској, а не у владарској одежди. Три фигу-
ре се налазе у широком оквиру од извијене биљне 
лозе с масивним листовима и истакнутим цветови-
ма, стилизована у барокном духу. Трака с лозом је 
оивичена са обе стране сасвим ситним орнаментом 
налик на уже. Упада у очи велика занатска вештина 
с којом је изведена, за разлику од скромне вештине 
којом су изведене светитељске фигуре. Особина ра-
дова тога времена је да је квалитет орнаментике био 
много виши од квалитета фигуралних представа.
ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 3; Шакота, 2016, 117, 160.

Марко Катић
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172. Кивот с представом  
куполне грађевине

Јерусалим, крај XVIII века или 
прва трећина XIX века
сребрни лим с полудрагим камењем црвене и 
зелене боје, искуцавање, резање, урезивање, 
гравирање, пунцирање, инкрустација камења
20 × 13,5 × 4 cm
Ризница манастира Студенице

Кивот је израђен од сребрног лима у виду ниске 
кутије правоугаоног облика с два поклопца. Горњи 
поклопац затвара цели кивот, а унутрашњи капак 
покрива инкрустиране мошти и панагију. Бочне 
стране су украшене масивном лозом која се састоји 
од крупних стилизованих листова. Они су изведени 
у пребарокном маниру. Лоза је одозго и одоздо ои-
вичена ситним пунцама. Унутрашњи капак има пет 
отвора. Централни отвор је округао. И с леве и с де-
сне стране у линији пречника из круга излази мања 
правоугаона перфорација. Преостала четири отвора 

су мањи и овалног облика. У већем отвору се налази 
панагија, а у мањима су мошти. Унутрашњи капак 
је оивичен зупчастим и ситним полукружним орна-
ментом. Представе ситних листова распоређене су у 
сва четири угла капка. Орнамент идентичан рубном 
орнаменту унутрашњег капка уоквирује све отво-
ре на кивоту. Рубови отвора су инкрустирани по-
лудрагим камењем. Рубови мањих отвора имају по 
два зелена и један црвени камен. Кућиште панагије 
у свом рубу има три зелена и четири црвена камена. 
На преосталом делу површине унутрашњег капка 
су лево и десно (између отвора за мошти) крупни 
цветни орнаменти с раширеним листовима. Тај ор-
намент је барокно натуралистичан. У горњем делу 
уз отвор за панагију су мањи цветни орнаменти, а у 
доњем низу ипод панагије су представе стилизова-
них Месеца, слева, и Сунца, здесна.

Најзанимљивији део кивота је спољни поклопац 
шаркама везан за кутију. У његовој средини налази 
се представа једнокуполне грађевине. Пирамидал-
но закошено постоље, украшено ромбоидним ор-
наментом, носи тамбур куполе у виду шест лучно 
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завршених прозора. Лукови су ситно назупчани и 
с крстовима са четири равна крака. Изнад тамбура 
је монументална, мало издужена купола, украшена 
паралелним благо закошеним ребрима, раздвојена 
на два симетрична дела усправним ребром. На врху 
куполе је осмокраки крст. Краци крста су завршени 
проширеним округлим деловима. Дијагонални кра-
ци су краћи, а на укрсници је украс у виду мале рупе. 
Лево и десно од тамбура су конструкције које изгле-
дају као звоници или минарети. Цилиндрични обли-
ци су спирално украшени, с трокраким облицима на 
врху (врх звоника или минарета?). На њиховој другој 
трећини се налазе облици налик на извијене палме-
те, чије значење није јасно. Бочно од крста на куполи 
су Сунце и Месец. Ова представа је у литератури ту-
мачена пре свега као црква Светог Гроба у Јерусали-
му (због куполе) или као Сионска црква. Додатно се 
може сматрати за старозаветни Соломонов храм, од-
носно муслиманску богомољу Куполу на Стени, по-
дигнуту на месту тог храма у VII веку. Пирамидално 
постоље с ромбоидним орнаментом може бити брдо 
са зидинама на коме се налазио Храм, а истакнута 
купола и минарети делови Куполе на стени. Познато 
је да су православни ходочасници, који су у ново-
вековном периоду посећивали Јерусалим, Куполу на 
стени идентификовали са Соломоновим храмом, не 
разликујући те две грађевине, што се види из њихо-
вих записа. У угловима централног поља на коме се 
налази та представа виде се стилизоване главе сера-
фима, а на срединама подужних страна по један цвет. 
Око централне композиције је крупна лисната лоза, 
врло слична оној с бочних страна кивота. Ту лозу у 
угловима прекидају стилизоване лале. Лоза је оиви-
чена врло ситним орнаментом у виду ужета и пунци. 
Са унутрашње стране поклопца види се одраз опи-
сане композиције. 

Декорација кивота у целини одаје преовладавају-
ћи број барокних елемената. Ту се првенствено ми-
сли на масивну спиралну лозу на бочним странама 
и у оквиру поклопца; она би могла бити пореклом 
из штампаних књига. Барокно је такође решење 
унутрашњег капка за мошти, са овалним отворима, 
цветном орнаментиком и драгим камењем као деко-
рацијом. Због тога се кивот може датирати у другу 
половину XVIII и прву половину XIX века, отпри-
лике до око 1830. Необична представа куполне гра-
ђевине као средишта светости (какав год био њен 
тачан идентитет) упућује на Јерусалим као место из-
раде кивота. Одатле га је приложник могао донети 

с хаџилука. Мада је могуће да је предмет доспео у 
Студеницу као поклон јерусалимских монаха који су 
у XVIII и током прве половине XIX века често дола-
зили у српске земље у писанију – скупљање мило-
стиње и прилога. 

Кивот је добро сачуван, с тим што један камен 
недостаје. Показује изузетну сличност с једним ки-
вотом из Дечанске ризнице (бр. М25).
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 117, 160.

Марко Катић

173. Панагија из јерусалимског 
кивота с куполном грађевином

грчка радионица (дуборез), српска радионица (оков),  
почетак ХVIII века
дрво, лискун, позлаћено сребро,  
филигран, емаљ, полудраго камење,  
бисер, дуборезбарење, урезивање,  
емаљ, инкрустација
10 × 6,5 × 1,2 cm
Ризница манастира Студенице

Ова панагија, кружног облика, чува се у студеничком 
јерусалимском кивоту испод капка. С горње и доње 
стране панагије су две куле, које су украшене две-
ма бифорама и зупчастом кренелацијом. У кружном 
пољу на предњој страни панагије представљена је 
Богородица, у иконографском типу Оранте – руку 
подигнутих и раширених у гесту молитве. Испред 
ње је приказан мали Христос. Главе обе фигуре окре-
нуте су у десну страну. Богородичина хаљина широ-
ких и залепршаних рукава пажљиво је обрађена и 
богато драпирана. У шест мањих медаљона око пред-
ставе Богородице с Христом смештене су допојасне 
фигуре пророка. Мајстор их је приказао у полупро-
филу, с развијеним свицима у рукама, али без атри-
бута или иконографских одлика које би откриле о 
којим је пророцима реч. Ипак, види се да је уметник 
водио рачуна о приказивању различитих личности, 
пошто су двојица пророка представљени голобради, 
док остала четворица имају дуге браде. Између меда-
љона је винова лоза, са стилизованим гроздовима и 
крупним листовима. На наличју панагије централни 
круг заузима фигура Христа који благосиља обема 
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рукама. Глава му је усмерена удесно, а испред њега је, 
у висини паса, затворена књига. Као и Богородица с 
предње стране, одевен је у хаљине изузетно широких 
рукава с густим наборима истакнутим урезбареним 
линијама. Допојасни портрети апостола, највероват-
није четворице јеванђелиста и светих Петра и Павла, 
у медаљонима од вреже винове лозе, опет крупних 
листова и стилизованих гроздова, окружују цен-
трални медаљон. Дуборез је са обе стране прекривен 
лискуном преко циноберне подлоге. Испод лискуна 
су пронађене две турске аспре. Панагија има одиста 
раскошно украшен оков, изведен од позлаћеног фи-
лиграна који је у међупросторима украшен емаљем и 
инкрустираним рубинима, од којих је један отпао. Са 
сваке стране окова су отвори, по седам кружних (око 
представа Богородице, Христа, пророка и апостола) 
и два четвртаста (око представа кула с горње и доње 
стране). С горње стране окова је алка с филигран-
ском плетеницом, а на доњој филигрански привезак 
с бисером. Оков је дело мајстора који је израдио и 
оков панагије из Дечана (бр. 3), приписане пећкој 
радионици.

Представе са обе стране архијерејског енколпи-
она прожете су симболиком евхаристије и овапло-
ћења. Богородица, која је омогућила отелотворење 
Речи најављено од пророка, приказана је у виду 
Оранте с Христом-Логосом, тј. као Мати оваплоће-
ног Логоса. Њена веза са старозаветним пророци-
ма истакнута је и приказом разлистале вреже која 
Богомајку описује као изданак Јесејеве, односно 
Давидове лозе. Управо захваљујући оваплоћењу је 
Христова жртва за спас људи била могућа. На ту 
евхаристичку жртву алудира се представом Христа 
међу апостолима уоквиреним лозом.

Изванредна вештина уметника није остала не-
запажена. Она се огледа у слободној стилизацији 
тканина, доследној стилизацији мотива и ликова и 
чистоти израде. У једноставном, али богато декори-
саном окову, са стилски упечатљивим композици-
јама, и ова панагија сведочи о високим дометима 
примењене уметности с почетка ХVIII столећа.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 152, сл. 69–70; Шакота, 2015, 

121, 164–165, сл. на стр. 165.

Ана Врањеш 

174. „Крст Светог Саве“

дуборез светогорски, оков из српске 
радионице, прва половина XVIII века
дрво, сребро са позлатом, полудраго и 
драго камење, дуборезбарење, искуцавање, 
прорезивање, филигран и инкрустација
28 × 20 cm, висина 63 cm, пречник стопе 17,5 cm
Ризница манастира Студенице

У ризници манастира Студенице налази се пет кр-
стова. Највреднији је престони крст који се при-
писује светом Сави, а заправо је из прве половине 
XVIII века. Састоји се од дрвеног крста, дршке и уз-
дигнуте стопе. Крст је дуборезан, резан чипкастом 
техником ажурирања. Приказане су композиције из 
циклуса Великих празника, као и појединачне пред-
ставе јеванђелиста и апостола. С једне стране крста 
представљена су двојица јеванђелиста за пултом, а 
потом и сцене из циклуса Великих празника: Бла-
говести, Рођење Христово, Силазак у ад, Васксрење 
Лазарево, Сретење, Силазак Светог Духа на апо-
столе, Успење Богородице. На другој страни крста 
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приказана су двojица јеванђелиста за пултом и пре-
осталих шест сцена из циклуса Великих празника: 
Крштење, Цвети, Распеће, Ваведење, Преображење, 
Вазнесење и апостоли Петар и Павле. Крст је око-
ван богато израђеним рамом од позлаћеног сребра, 
украшеним крупним и ситним камењем. Дуборез је 
у сребрном и позлаћеном окову декорисан мотиви-
ма лишћа, који су изведени филигранском жицом. 
Бочне стране украшене су с тринаест већих драгих 
каменова и с педесет два ситнија, док су предња и 
задња страна декорисане са по два крупна и три-
десет пет мањих драгих каменова. Дршка крста је 
округла и састоји се од три нодуса од којих је сре-
дишњи највећи. Украшена је позлаћеним филигран-
ским розетама и посута са четрдесет осам драгих 
камења. Стопа је такође округла, искована у позла-
ћеном сребру и састоји се из два дела. На доњем делу 
стопе приказане су испупчене цветне розете с дра-
гим каменом у средини, смењујући се наизменично 
с представама шест глава серафима. На горњем делу 
стопе представљене су птице и вазе са цвећем. 

По предању, овај престони крст приписује се 
светом Сави, међутим на основу стилских особено-
сти датује се у прву половину XVIII века, али се и 
даље назива Крстом светог Саве. По размерама то 
је највећи крст сачуван у ризницама српских мана-
стира.

ЛИТЕРАТУРА: Василић, 1957, 44; Шакота, 1988, 135; Бла-
го, 1988, 154; Чанак-Медић, Тодић, 2011, 163, 165; Шакота, 
2015, 96, 110, 144–145.

Софија Мереник

175. Крст игумана Јулијана

Света гора, XVII–XVIII век
дрво, сребро, дуборезбарење
Ризница манастира Студенице

Дрвени ручни крст, обострано дуборезан у плитком 
рељефу припадао је архимандриту Јулијану, дугого-
дишњем монаху и старешини манастира Студенице 
(1961–2001). После његове смрти (по његовој жељи), 
крст је прешао у наслеђе студеничких игумана.

Крст игумана Јулијана представља тип ручних 
крстова с најосновнијом садржином, која се састоји 
од две сцене и осам појединачних фигура. На пред-
њој страни добро очуваног дуборезног језгра пред-
стављено је Распеће Христово – Η ϹΤΑѴΡΩϹΙ [Τ(О)Ѵ 
К(ѴРΙО)Ѵ]. Христово умрло тело, мало измештено из 
централне осе, окружују три фигуре – мушки лик 
с брадом и дужом косом до ушију с леве стране 
Спаситељу одговара иконографији сатника Лонги-
на, а две женске фигуре без нимбова десно могу се 
идентификовати као јерусалимске жене. Представе 
Богомајке и светог Јована Богослова приказане су 
у допојасном виду у бочним пољима и распоређене 
према местима која традиционално имају у тој ком-
позицији – лево је Мајка Божја, а десно омиљени 
Христов ученик. У горњем и доњем пољу вертикал-
ног крака крста налазе се седеће фигуре јеванђели-
ста. Средиште друге стране крста припада сцени Кр-
штења Христовог – Η ΒΑΠΤΙϹΙϹ Τ(Ο)Ѵ [Χ(ΡΙϹΤ)Ѵ], 
а истој композиционој целини припадају и две до-
појасне представе анђела у профилу, смештене под 
аркадама с леве и десне стране. Као и на предњој по-
вршини крста фигуре двојице јеванђелиста уокви-
рују централну композицију с горње и доње стране. 
Јеванђелиста високог чела и главе окренуте уназад 
највероватније представља светог Јована.

Сажет декоративни програм и поједноставље-
на иконографска решења прилагођени су облику 
и димензијама крста. Рустична резба и сумарни 
прикази са израженим осећајем за монументалну 
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композицију и анатомску поставку фигура чине 
главне одлике рада, који је у свим сегментима за-
држао традиционалну иконографију православне 
уметности. Издужене фигуре наглашених основ-
них контура – појединачне, као и у оквиру сцена – 
смештене су под сараценске лукове и аркаде с тор-
дираним стубићима. Спољну ивицу крста прати 
украсна трака коју чини једноставан геометријски 
мотив састављен од цик-цак линије. Стилизоване 
форме и одсуство пратећих натписа не дозвољавају 
поуздано идентификовање појединачних предста-
ва јеванђелиста. На основу легенди исписаних над 
централним сценама може се претпоставити да је 
крст грчки рад или да је рађен према грчким пре-
длошцима. Најбројнији компаративни материјал 
налази се у светогорским ризницима. Исти темат-
ски садржај, основна иконографска и стилска кон-
цепција, декоративни систем уоквиравања и облик 
слова јављају се у варијантама у једног групи пре-
стоних и ручних крстова од дрвета у ризницама 
манастира Хиландара (Хил. инв. бр. 17, 33; 34; 40; 
282/1977; 340/1977). Стога би се попут типолошки 
и стилски блиских светогорских аналогија и крст 
игумана Јулијана могао датовати у исти хроноло-
шки оквир, у крај XVII или у XVIII век. Подудар-
ности у погледу стила и садржине уочавају се и на 
појединим примерима ручних крстова из ризница 
српских манастира – попут крста Кирила Андреје-
вића из Дечана, чији је дуборез датован у крај XVI 
или почетак XVII века.

Стари ручни или целивајући крст игумана Ју-
лијана опточен је сребром 2000. године. Једностав-
но изведен сребрни оков с дршком четвороугаоног 
пресека представља добар занатски рад свештени-
ка и вајара Војислава Билбије. Горњи и бочни кра-
ци крста завршени су украсима у облику калота, а 
дуж бочних страна су урезани различити флорал-
ни мотиви. Главнина декорације налази се у среди-
шњем сегменту дршке и састоји се од осам типских 
представа светих апостола у профилу између којих 
су украси у виду испупчења и украсни каменови. 
При врху је натпис ПОКЛАЊ(АМ) СЕ ВЛАДИКО 
(предња страна) КРСТУ ТВОЕМ (десно бочно) И 
СВЕТО ВАСКРСЕЊЕ (лево бочно) ТВОЕ СЛАВИМ 
(задња страна), док је последњи сегмент завршен 
јабучастим нодусом. На левој бочној страни, испод 
натписа урезани су латиничним словима иниција-
ли аутора окова Војислава Билбије, а видљиви су на 
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предњој и задњој страни и неки датуми означени 
недовољно јасним бројевима.

Крст није публикован.

ЛИТЕРАТУРА: Treasures, 1997, 348‒350, nos. 9.44, 9.45, 9. 
46; Миловановић, 2008, 366, 367, бр. 251, 252; Брмболић, 
2016, 56, 58, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 94; бр 3, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 21; Шакота, 2017, 195, 196; сл. на стр. 196, 197. 

Марка Томић

176. Крст сердара  
Јована Мићића

Кратовски мајстор Наум, 1821.
дрво, лискун, сребро с позлатом,  
стаклено камење и мерџани,  
дуборезбарење, искуцавање, филигран, 
гранулација, гравирање и инкрустација 
24 × 8 cm, пречник стопе 9 cm
Ризница манастира Студенице

Како је крст од дрвета прекривен лискуном, при-
казане композиције изведене дуборезом се тешко 
разазнају. Ипак, на једној страни уочава се сцена 
Распећа у средишту крста, док су у крацима најве-
роватније приказана попрсја четири јеванђелиста. 
Оков је од позлаћеног филиграна, украшен црвеним 
стакленим куглицама и коралним зрнима – мерџа-
нима. По два реда једноставних низова од жице у 
виду алки иду дуж кракова крста. Између њих, по-
стављен је украс у виду лучних отвора – четири 
већа, у вертикалним крацима, и два мања, у бочним. 
Неки од њих поседују украс у облику тролиста, као 
и грануле на луковима. Оков крста је украшен још и 
ромбоидним плочицама и ситним розетама, док су 
по ивицама правилно распоређени мерџани. Између 
кракова, као и изнад горњег крака и поред бочних, 
распоређен је филигрански украс у виду испрепле-
таних грана, унутар којих су постављени стаклени 
каменови. По ободу тог преплета који уоквирује чи-
тав крст, уметнути су мерџани. Украс изнад горњег 
крака обликом подсећа на круну. Дршка и стопа су 
такође од филиграна; стопа је издељена на четрнаест 
једнаких подужних сегмената у које је постављен по 
један стаклени камен. 

176

315У  п о вр е м е н и м  се о б а м а  и  б о р б и  з а  сло б оду  ( 16 83 – 1833 )



Само неколицина каменова недостаје и крст је у 
целости добро очуван. Према натпису са стопе са-
знаје се да га је израдио кратовски мајстор Наум, а 
откупио господар Јован Мићић, сердар ужичке на-
хије, са женом Вукосавом 1821. године (или 1824). 
Како је у литератури уочено, кратовски мајстори 
нису били познати по својој уметничкој вештини и 
инвентивности. Тако се ни овом предмету не прида-
је нарочита уметничка вредност, као ни материјал-
на, будући да у декорацији није употребљавано дра-
го камење. Јован Мићић био је један од најбогатијих 
и најутицајнијих личности Обреновићевске Србије. 
Истакао се у борбама у Првом и Другом српском 
устанку и био је међу присним и најоданијим прија-
тељима кнеза Милоша. Након Вучићеве буне и пр-
вог пада Обреновића, доспео је у заробљеништво у 
ком је и окончао живот 1844. године.
ЛИТЕРАТУРА: Василић, 1957, 9–30, 29; Шакота, 1986, 225-

249, 242; Шакота, 2015, 111, 147–148.

Ивана Лемкул

177. Напрсни крст од рожине

грчки рад, XVIII век
крст од рожине, сребрни ливени оквир, 
резана декорација
6 × 4 × 1 cm
Ризница манастира Студенице

Напрсни крстови су, окачени о врпцу или ланац, 
ношени око врата. Били су већих димензија од кр-
стова-привезака, и за разлику од њих, висили су 
на средини груди. Током средњег века су их, осим 
свештенства, носили и лаици. Међутим, та прак-
са је промењена крајем средњег века, када напрсни 
крстови постају симбол епископског достојанства, 
а у појединим земљама православне вероисповести 
носе их и представници вишег црквеног клира. Нај-
старији сачувани напрсни крстови потичу из V века, 
мада су сасвим сигурно били у употреби и пре тог 
времена. Док су ранији примерци прављени од брон-
зе, сребра и злата, напрсни крстови XVIII века су из-
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рађивани углавном од сребра и злата, и декорисани 
емајлом и разнобојним камењем. Када су прављени 
од једноставнијих материјала, попут рожине, крсто-
ви су најчешће окивани сребром. Представе на њима 
су извођене у плитком рељефу или су настајале уре-
зивањем и другим техникама, а најчешће приказују 
Христово распеће, Богородицу с Христом у прису-
ству апостола и појединих светитеља, или без њих. 

Студенички крст од рожине је са обе стране деко-
рисан представама које су настале техником резања и 
уоквирене гломазним сребрним оквиром без украса. 
На предњој страни се налази сцена Крштења, чији 
средишњи део заузима Христова фигура. Спаситељ је 
приказан у перизоми с рукама прекрштеним на гру-
дима, док стоји у реци Јордану. Изнад његове главе 
се налази голуб као симбол Светог Духа, као и све-
тлосни зраци који му допиру до нимба. У попречном 
краку крста, с Христове десне стране, налази се допо-
јасна представа светог Јована Претече који га кршта-
ва, спуштајући му десну руку на главу. У наспрамном 
краку је допојасни анђео с рукама прекривеним велу-

мом. Представа је сведена и схематизована, а ликови 
учесника су изведени без детаља.

На полеђини је приказано Христово Распеће. У 
централном делу налази се крст с распетим Спаси-
тељем, изнад чије главе је грчка сигнатура INBI. Као 
и у сцени Крштења, Христов лик је изобличен и гро-
тескан, шаке су предимензиониране, а тело укочено.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 158; Grove Encyclopedia, 2006, 

291–292; Пејић, 2010, 391–400; Шакота, 2015, 170.

Андријана Голац

178. Напрсни крст 
 цара Александра I

руски рад, 1811.
злато, полудраго камење,  
техника резања, ливења, урезивања, 
гравирања и филиграна 
10,5 × 6,5 cm, ланац дужине до 90 cm
Ризница манастира Студенице
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Крст је, заједно с кијевским јеванђељем, био дар ру-
ског цара Александра I студеничком игуману Ме-
лентију Никшићу, уручен приликом његове посете 
Русији 1811. године.

На предњој страни крста смештена је рељефна 
представа Христовог Распећа. Фигура Христа по-
стављена је на урезаном крсту, са уобичајеним нат-
писима: IНЦI (Iисус Назорей Царь Iудейский, горе), I С Х С 
(бочно) и МЛ РБ (Место Лобное Рай Бысть, доле). Уз ло-
бању под крстом су слова ГА (Глава Адамова). На 
полеђини је, попречно, урезан натпис на руском 
језику: За любовь вѣры и отечества. Накнадно је угре-
бана белешка: Руски цар Александар м. Студеници 
1811. Кроз крст је провучен златан ланац сачињен 
од крупних беочуга, украшен филиграном на поје-
диним местима.

ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 156: Шакота, 2015, 82, 123, 170.

Јована Дунђеровић

179. Позлаћена филигранска 
панагија
непозната српска радионица, 
прва половина XVIII века
дрво, позлаћено сребро, дуборезбарење, 
ажурирање, филигран и гранулација
пречник 6 cm, дебљина 1 cm
Ризница манастира Студенице

Панагија је напрсни привезак високог клира право-
славних цркава. То је иконица у виду медаљона коју 
носе архијереји на грудима.

Овај примерак из Студенице урађен је од ру-
жичастог дрвета и кружног је облика. На предњој 
страни има изрезане Богородицу с Христом и чети-
ри медаљона од винове лозе с попрсним ликовима 
старозаветних пророка, а на задњој Спаситеља који 
обема рукама благосиља и четворицу апостола у ис-
товетним медаљонима.
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Занимљивост панагије чини њен позлаћени фи-
лигрански оквир који се у виду стилизоване вреже 
обавија око рељефних ликова на иконици. Дуж иви-
це окова постављена су метална зрна која подража-
вају бисер. Четири филигранске круне украшавају 
панагију са четири стране.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 112, 154; Чанак-Медић, Тодић,  

2011, 166–167; Шакота, 2015, 122, 165.

Милица Поповић

180. Напрсна иконица с 
Распећем и Сабором арханђела

руска радионица (?), крај XVII или почетак XVIII века
дрво, сребро, украсно камење, дуборезбарење, 
филигран, гранулација, искуцавање и инкрустација
8 × 6 × 2 cm
Ризница манастира Студенице

Дрвена двострана иконица овалног облика поста-
вљена је у сребрни филигрански оквир који се отва-
ра с предње стране. На њој је у дуборезу приказа на 
сцена Распећа са четири фигуре распоређене око 
крста, које по својој прилици представљају Богоро-
дицу, Марију Магдалену, светог Јована и Лонгина. 
Како су ликови изведени доста грубо и једнолич-
но, индивидуалне карактеристике су тешко уочљи-
ве. Крст је постављен на узвишење формирано од 
камења које својим обликом подсећа на лобању, те 
тако и визуелно упућује на етимолошко порекло 
топонима Голгота, изведено од арамејске речи за 
лобању. Будући да је то брдо било смештено изван 
Јерусалима, место одвијања радње је на икони на-
значено приказом градских зидина које се назиру 
у позадини сцене. Читава композиција уоквирена 
је уском траком која прати ивице иконе и на чијем 
горњем делу је натпис с називом сцене, док је у до-
њем украшена цик-цак мотивом. 

На полеђини иконе, приказан је Сабор арханђела 
Михаила и других бесплотних сила, како можемо са-
знати са урезаног натписа. Два арханђела држе кру-
жну мандорлу с Христом Емануилом, испод и изнад 
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које су серафими. Изнад горњег дела мандорле могу 
се видети врхови глава још тројице арханђела. 

Оков је украшен волутама од филиграна, преко 
којих су постављене ромбоидне сребрне плочице, 
као и цветови од увијене жице и гранула. На поје-
диним местима, на предњој, као и на задњој страни, 
остављени су отвори, предвиђени највероватније за 
главне ликове у композицијама. Док се на предњој 
страни кроз оков може видети само торзо Христа 
распетог на крсту, на задњој су уоквирени ликови 
два арханђела који држе мандорлу, као и серафим 
који је изнад ње, док је лик Христа прекривен фили-
гранским украсом. То нас може навести на закључак 
да мајстор који је радио оков није био упућен у ко-
начан изглед дрвене иконице, или да је пак иконица 
убачена накнадно на место неке претходне. По обо-
ду окова постављена су три украсна камена од бордо 
стаклене пасте, као и алкица с горње стране. 

Према стилским одликама, иконица се доводи у 
везу с панагијом из Грујићеве збирке, која је припа-
дала манастиру Врднику, као и панагијом печујског 
владике Никанора из Крушедола. Како се оне датују 
у крај XVII или почетак XVIII века, тако се и за ову 
напрсну икону верује да је настала у истом периоду, 
са израженијом могућношћу ка старијем времену 
настанка.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 122, 167. 

Ивана Лемкул

181. Путир Данила Апостола, 
команданта запорошких козака

Гдањск (Пољска) 
крај XVII/почетак XVIII века
сребро и позлата, ливење, искуцавање,  
резање, гравирање, пунцирање, 
ажурирање и цизелирање
висина 36 cm, пречник стопе 18,5 cm, 
пречник чаше 16 cm
Ризница манастира Студенице

Овај велики сребрни путир поклонио је студе-
ничким монасима Данилo Апостол (1654–1734), 
миргородски пуковник. О томе сведочи исцрпан 

натпис, изгравиран 1703. године на наличју стопе 
путира. Он помиње славног козачког хетмана, ње-
гову супругу Јулијану и њихову децу: sei potir m(o)- 
n(as)tJrU stUdenickomU, hramU Uspenia pr(esvA)tJA b(ogorodi)ci 
lavri serbskIe. nadalq ego c(a)rskogo pr(es)vytlogo vl(adi);(est)va 
voiska zaporo/skago  polkovnik  mirgorodski danJilx apostol 
z sUprUgo} JUlJano} i ;adqI svoimi v vy;noe pomanovenJe 
rokU b(o)/(i)a 1y3 (Ово је путир за манастир студе-
нички, храм Успења пресвете Богородице, лавру срп-
ску. Подарио га је царске запорошке војске пуковник 
миргородски Данило Апостол са супругом Јулијаном 
и децом својом у вечни помен, лета Божијег 1703.). 

Са спољашње стране стопе налази се хералдичка 
ознака Гдањска (два крста један испод другог и круна 
изнад њих, на штиту), праћена иницијалима мајстора 

– Н.С. Златарске пунце на путиру, такође, указују на 
то да путир није руске израде, већ да припада златар-
ству Гдањска. Остаје непознато где је чувени војни 
командант набавио драгоцени предмета. С временом 
је његов дар постао један од ризничких предмета који 
су везивани за првог српског архиепископа Саву.

Добро очувани путир састоји се од чаше с но-
гом која почива на округлој стопи, пробушеној на 
једном месту. Преко позлаћене чаше глатких зидо-
ва аплицирана је сребрна богато разграната лоза 
акантусовог лишћа, док је сам врх чаше остављен 
као шири недекорисани фриз. На флоралној основи 
наизменично се смењују, у плитком рељефу, чети-
ри представе серафима и четири овална медаљона 
с представама јеванђелиста. Простор у коме ново-
заветни аутори пишу јеванђеља или праве предах у 
раду дефинисан је на свим медаљонима на исти на-
чин: дубина простора остварена је карактеристич-
ним ишрафираним „коцкастим“ подом, изведеним 
по законима линеарне перспективе, у комбинацији 
с дводимензионалним стубовима оплемењеним дра-
перијама (с барокном орнаментиком) у другом пла-
ну. Сваки од јеванђелиста праћен је својим симбо-
лом (лав покрај Марка, во покрај Луке, орао покрај 
Јована и анђео покрај Матеја). Симболи су, понао-
соб, добили значајно место у оквиру композиција – 
по димензијама и разноликим композиционим од-
носима према јеванђелистима, као и минуциозним 
уметничким третманом (попут гриве симбола јеван-
ђелисте Матеја). 

Нога путира у горњем делу има крушкаст нодус, 
такође прекривен вегетативном орнаментиком, у 
коју се уплетене три плиткорељефне представе ан-
ђела, руку склопљених у молитвеном ставу.
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На сребрној стопи путира, између три представе 
серафима са уздигнутим крилима у плитком рељефу, 
налазе се три луковичаста позлаћена медаљона, који 
садрже наративне христолошке представе – Пут на Гол-
готу, Полагање Христа у гроб и Васкрсење Христово.

Портрети јеванђелиста на чаши путира и још 
упечатљивије новозаветне композиције на његовој 
стопи указују на изузетно стваралачко умеће умет-
ника у датом формату. Разнолике позе, индивидуа-
лизовани портрети, односи јеванђелиста с њиховим 
симболима и успешно решен простор сачињавају 
динамичну, а истовремено чврсту и концизну ком-
позицију, оплемењену минуциозно извајаним при-
казима анђела. Христолошке представе на доњем 
делу путира уметник је успешно искористио за до-
сезање још веће драматичности и барокне патети-
ке, праћене сложенијим и динамичнијим односима 
већег броја приказаних ликова. Барокни орнаменти 
сценографије на портретима јеванђелиста, костими 
ликова из новозаветних композиција, као и пејзаж 
који их окружује, додатно доприносе живописној 
атмосфери рељефа. На основу уметничког достиг-
нућа, велики сребрни путир из студеничке ризни-
це може се сместити у токове ликовних достигнућа 
зрелог барока централне Европе, у којима је, посеб-
но у златарству, био доминантан утицај немачких 
уметничких радионица.
ЛИТЕРАТУРА: Стојановић, 1903, бр. 2117; Василић, 1957, 

46, сл. 17; Манастир Студеница, 1968, 147, 149; Благо, 
1988, 153, сл. 139; Шакота, 1988, 101–103, 127–128, сл. 27, 28; 
Чанак-Медић, Тодић, 2015, 166; Шакота, 2015, 138–140.

Кристина Милорадовић

182. Путир кнеза  
Димитрија Георгијевића

Српска радионица (Јагодина?), 1817.
сребро и позлата, ливење,  
искуцавање, резање,  
гравирање и пунцирање
висина 26 cm, пречник стопе 14 cm, 
пречник чаше 9,5 cm
Ризница манастира Студенице

Димитрије Георгијевић, оборкнез јагодинске на-
хије, даривао је 1817. године Студеници масиван 
сребрни путир с позлатом. О томе сведочи сачуван 

182

322 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



натпис изгравиран на бази стопе путира: prilo/i  
bl(a)gorodnQi g(ospo)darq dimitrJi georgJevi;x m(a)r(tq) 
1817 goda (Приложи благородни господар Димитрије 
Георгијевић марта 1817. године).

Добро очуван путир састоји се од сребрне чаше 
без украса с ногом која почива на високој кружној 
стопи. Једноставна чаша путира, потпуно глатких 
зидова, изнутра је позлаћена. Широка нога путира 
у средишту има лоптасти нодус прекривен изграви-
раном орнаментом у виду стилизованог лишћа. Не-
пропорционално масивна стопа изведена је у чети-
ри нивоа. Горња куполаста етажа стопе прекривена 
је изгравираним флоралним орнаментом палмете, 
који се понавља у радијално распоређеним сегмен-
тима. Испод ње тече ужи испупчени орнаментални 
венац. Трећа етажа стопе једина садржи фигуралне 
представе. На дванаест мехурастих испупчених ме-
даљона смењују се представе херувима и серафима. 
Основа тог сегмента такође је прекривена орнамен-
том палмете. Стопа се завршава равном прстена-
стом базом с натписом.

Веома масиван, пропорционално и стилски не-
складно компонован путир (без златарских пунци 
које су биле уобичајене у златарским уметничким 
центрима тога доба) указује да порекло мајстора 
треба тражити у некој од локалних српских ради-
оница, без веће уметничке традиције. Једна од мо-
гућности била би да је путир настао у некој од зла-
тарских радионица јагодинске нахије којом је тада 
управљао оборкнез Димитрије Георгијевић. Исто-
ријски извори потврђују да је у ослобођеној Србији 
постојао већи број кујунџијских радионица и то не 
само у старим и угледним уметничким центрима. С 
тим у вези, забележена је активност кујунџије Ми-
хаила у Јагодини (1820), као и рад занатског дућана 
у једном селу јагодинске нахије (1822).

Сребрни путир с позлатом није једини дар Ди-
митрија Георгијевића Студеници. Девет година ка-
сније, 1826, у време боравка студеничких монаха 
у манастиру Враћевшници, јагодински оборкнез 
даровао је и кадионицу, која се и данас налази у 
манастирској ризници. Као и сребрни путир, и њу 
одликују непропорционалност и елементи локалне 
златарске производње.
ЛИТЕРАТУРА: Василић, 1957, 50; Студеница, 1968, 149; 

Благо, 1988, 153; Шакота, 1988, 86, 87, 100, 103, 129, сл. 29; 
Шакота, 2015, 108–109, 136, 140–141. 

Кристина Милорадовић

183. Сребрна звездица Јанина

локална радионица, крај XVIII века.
сребро, позлата, технике искуцавања, 
резања, гравирања, псеудофилиграна, 
псеудогранулације и ливења
висина 10 cm, пречник 13,2 cm 
Ризница манастира Студенице

Звездица је богослужбени сасуд и симболично озна-
чава звезду коју су мудраци са Истока видели у вре-
ме Христовог рођења. Звездица се обично ставља на 
дискос како би се заштитиле честице евхаристичног 
хлеба од додира с тканином.

У ризници манастира Студенице налази се доста 
очуваних литургијских предмета. По својој умет-
ничкој обради издвајају се две звездице. Прва је 
звездица с птицом из XVI века, док се млађа, Јанина 
звездица, датује у последње деценије XVIII века.

Делимично позлаћену, сребрну Јанину звездицу 
чине два преклопљена крака, на чијем пресеку је изли-
вен позлаћен крст с бисерном имитацијом. Сви кра-
ци су по ивицама украшени орнаментисаним фри-
зовима у псеудофилиграну и псеудогранулацији, док 
је у њиховом средишњем делу урезан натпис: піса ѧна 
сїю звездіц за вечни спомень николи кости (Поклони Јана 
ову звездицу за вечни спомен Николи и Кости), који 
сведочи о вотивној улози сасуда.

По уметничкој обради Јанина звездица има 
сличност са звездицом Петра Радосављевића из Де-
чанске ризнице. Иако се у ситним детаљима разли-
кују, утисак и обрада упућују на руку једног мајсто-
ра. На дечанској звездици је натпис који сведочи о 
времену њеног настанка, 1789. година, па се отуда 
и студенички примерак може датирати у крај XVIII 
века.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 109, 142–143.

Даница Комненовић

184. Кандило Милисава Томића

Москва, радионица Григорија Лакошкина,  
друга четвртина XVIII века
сребро, техника искуцавања и гравирања
висина 38 cm, дужина ланаца 1 cm
Ризница манастира Студенице
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Кандило је метална висећа посуда или стаклена чаша 
у коју се ставља фитиљ да сагорева у уљу. Кандила 
су често украшавана филигранском обрадoм мета-
ла или се пак стаклена чаша ставља у металну која 
може да буде декорисана. Ово кандило представља 
дар Милисава Томића из Земуна, а рад је Григорија 
Лакошкина, руског златара и трговца прве гилде у 
Москви (1736–1754). Припада типу бокастих канди-
ла. Чине га три дршке, ланци и матица. Само канди-
ло је начињено из три сребрна комада у четири сте-
пенасто извучена појаса с јагодастим завршетком на 
крају. Сва три појаса кандила красе натуралистички 
изведене ките цвећа с рокајним волутама. Дршке То-
мићевог кандила су четвороугаоног облика заврша-
вају се волутама и имају лиснате украсе. Ланци су 
масивни, изведени од спојених крупних рељефних 
беочуга с дијагоналним ребрима. Матица је купол-
ног облика оживљена лиснатим мотивом. На ободу 
најбокастијег дела изгравиран је натпис: sJe kandilo 
prilo/i sv(e)tomM kral} stMdeni;komM g(ospo)d(a)rx milisavx 
Twmi;x /itelx zemMnskJi za vy;nQi spomenx v lyto 1y..

Литература: Шакота, 2015, 155.

Бојана Стевановић

185. Кадионица кнеза  
Димитрија Георгијевића 

сребро, искуцавање, резање, 
прорезивање и гравирање
висина 25, 5 cm, пречник стопе 7, 5 cm,  
пречник отвора 10, 5 cm
Ризница манастира Студенице

Кадионица (гр. θυμιατός, θυμιατήριον, λιβανωτός) – 
метални богослужбени сасуд у који се на жеравицу 
ставља тамјан и њиме се кади на одређеним мести-
ма и у одређено време. Обично је обешен о ланчић. 
Кадионица коју је манастиру Студеници даровао 
Димитрије Георгијевић, оборкнез Јагодинске нахије, 
сачињена је из два дела с ланцима. Рад је српског 
мајстора. Типолошки припада бокасто обликова-
ним сасудима. Поклопац је троспратно решен, а ње-
гов украс чине мотиви гирланди с машнама као и у 
низу прорезани дијагонални отвори. Посуда за жар 
декорисана је такође мотивом гирланди какав краси 
и поклопац, али и низом крупних листова. На стопи 
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је исписан натпис који гласи: € dimitrIi gewrgiwvi;x 
knezx| nahie Agwdinske 1826. Димитрије Георгијевић, 
девет година раније, 1817. године манастиру Студе-
ници поклонио је путир.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 90, 136, 141. 

Бојана Стевановић

186. Миросаљка  
архимандрита Максима

српска радионица, око 1770.
сребро, техника искуцавања, гравирања,  
псеудофилиграна и резања 
14 × 7 cm
Ризница манастира Студенице

Миросаљка је црквени сасуд који се употребљава за 
чување освећеног уља. Уље се металним штапићем, 
који се обично на једном крају завршава у облику 
крста, наноси на главу верника. 

Миросаљка из Студенице је у облику цркве с ма-
лом куполом и великим крстом. Предња и задња стра-
на су украшене мотивом „јерихонске руже“, из које 
израстају четири волутасте гране с крстом на врху. 

Миросаљака је припадала студеничком архиман-
дриту Максиму, о чему сведочи натпис изгравиран 
на бочним странама: maksJmx arhJmand(rJtx) stMde(nice).

Архимандрит Максим спомиње се у ферману 
султана Абдул Хамида I из 1777, у коме му се, након 
што је добио берат као одгајивач царских соколо-
ва, потврђује право на уживање имања без плаћања 
десетине. Документ се чува у студеничкој ризници. 
ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 11; ССЗИН, 1903, бр. 

4707; Петковић, 1924, 11; Василић, 1957, 24; Шакота, 1988, 
74, 125; Шакота, 2015, 74, 137–138. 

Анa Радовановић

187. Ложица јеромонаха Саве

непозната радионица, друга половина XVIII века (?)
сребро, ливење, искуцавање, и гравирање
дужина 16,1 cm, величина једаћег дела 4,6 x 3,6 cm
Ризница манастира Студенице

Ложица, којом се узимала причест, ливена је из 
једног дела. Има неукрашени једаћи део овоидног 
облика и танку дршку дужине 11,5 цм. Читавом ду-
жином с предње и задње стране дршке угравирани 
су мали кругови, фланкирани „s“ волутама у једном 
делу. На горњем делу, на ком нема волута, с предње 
стране дршке, угравиран је натпис: aNi sava Ieromonaha. 
Пљоснато искуцан врх дршке декорисан је мотивом 
крста са обе стране.

На спрату малог конака у северозападном делу 
манастирске порте сачуван је натпис о обнови Бо-
городичине цркве из 1765. године у коме се као 
члан братства помиње „јереј Сава“, а као главни 
приложник се помиње неки Хаџи Димитрије. Мо-
жда је поменути јеромонах с другим хаџијама посе-
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тио Свету земљу и након тога манастиру приложио 
ложицу са својим именом. Судећи по ортографији, 
натпис на ложици свакако није могао настати пре 
друге половине XVIII века.

Кашичица је добро очувана и једно време се на-
лазила у цркви села Гокчанице, недалеко од мана-
стира Студенице. Данас се чува у студеничкој ри-
зници, којој је вероватно и раније припадала.

ЛИТЕРАТУРА: Ненадовић, 1957, 94, сл. 119; Шакота 2015, 
73–74.

Маријана Марковић

188. Хаџијски појас  
с троделним пафтама

Јерусалим, 1763. 
тканица, седеф, сребро, резање, искуцавање, 
цизелирање, псеудофилигран
појас 84 × 5, 5 cm, пафте 25 × 8, 5 cm 
Ризница манастира Студенице

Студеничка ризница поседује бројне примерке поја-
сева и пафти које одликује изузетна вредност, разно-
врсност и лепота израде. Пафте су Студеници покла-
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њане као заветни дарови, као и други предмети који 
се чувају у ризници попут воска, свећа, пешкира са 
златним везом. Заједно с појасом, пафте су чиниле 
саставни део женске, мушке и свештеничке одеће. 
Пафте су израђиване у различитим облицима па се 
тако издвајају листолике или ,,бадем’’ пафте, округле 
пафте, пафте с правоугаоним облицима, пиротске 
пафте, троделне пафте, шибеничке пафте.

Поред драгоцених примерака појасева и пафти 
из ризнице које карактеришу најфинији материјали 
и израда, посебно место по лепоти израде заузима и 
појас с јерусалимским троделним пафтама. Настао 
је 1763. године и представља један од три хаџијска 
појаса из ризнице. 

Појас је израђен од памука црвене, зелене и окер 
боје и проткан је сребрним нитима. На њему је из-
везен натпис JerMsalIm 1763. Красе га сребрне пафте 
листоликог облика изузетно лепе израде. Декориса-
не су искуцаним флоралним мотивима и медаљони-
ма кружног облика који су изрезани у седефу. На 
медаљонима се налази представа Рођења Христовог. 

Копча је каширана арабеском од сребра и украшена 
мотивом ,,јерихонске руже“ око које се налазе фло-
рални мотиви у барокном стилу.

ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 120, 174, T. XIV; Шакота, 2015, 
133, 190.

Данијела Пешко

189. Позлаћени појас  
грчког порекла

грчка радионица, средина ХVIII века
кожа, сребро с позлатом, ливење, 
проламање и цизелирање
96 × 4,5 cm
Ризница манастира Студенице

Позлаћени појас грчког порекла представља изу-
зетну драгоценост студеничке ризнице. Сачињен је 
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од кожне основе, постављене кудељном тканицом, 
и ажурираних сребрних и позлаћених наглавака с 
профилом ,,на магарећа леђа“. Стилизација ливених, 
проламаних и ручно рађених наглавака је флорална, 
у маниру левантског барока.

Пафта је начињена из једног дела. Овална је, с 
концентричним низовима истих флоралних моти-
ва као и на појасу, завршена с горње стране глава-
ма двеју аждаја из чијих чељусти израстају палме-
те. Средишњи испупчени део је кружног облика и 
украшен хризантемом.

Своју аналогију позлаћени појас проналази у 
недатованом појасу из епископског двора у Вршцу 
који се, као и студенички примерак, на основу тех-
нике ажурирања и стилизације барокних мотива 
може сматрати грчким радом из средине XVIII века. 
Појас је можда стигао у Студеницу као прилог ми-
трополита Јована Георгијевића који је у то време 
управљао вршачком епископијом.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 70, 73, 131, 180–181.

Емилија Вуковић

190. Појас с карнеолима

балканска радионицa, XVIII век
кожа с металним апликацијама и 
полудрагим камењем, ливење, проламање, 
пунцирање и инкрустације
120 × 7 cm
Ризница манастира Студенице

Ризница манастира Студенице чува збирку појасева 
са изванредним примерцима. Један од највреднијих 
је широки кожни пас с крупним карнеолима, тзв. 
акичар или акиковац (карнеол). Поред карнеола, по-
јас красе и бронзане ажуриране апликације, као и 
крупно зрневље од бронзе. На правоугаоне плочице 
од бронзе, проламане у виду звезда и аплициране 
на широк кожни пас, накачени су ексери с кружним 
полулоптастим главама, металне розете, кругови, 
фасовани ахати и карнеоли, чинећи појас примером 
изузетне лепоте. Његову декоративност употпуњују 
ливени привесци у облику точка с крстом и каме-
ном у средини.
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На основу изложених стилских одлика, може се 
закључити да је реч о женском појасу који је ношен 
као празнични накит широм Херцеговине, Далма-
ције, Црне Горе и делова Србије. Међу предметима 
од племенитог метала студеничке ризнице, појас с 
карнеолима представља изванредно уметничко дело. 
Такве врсне комаде носили су искључиво имућнији 
појединци. У ризницу манастира је могао приспети 
путем заветног даривања.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 118–119, 165, T. XV; Шакота, 

2015, 130, 178.
Емилија Вуковић

191. Јерусалимски појас  
с позлаћеним пафтама 

појас рађен у Јерусалиму, 1783. 
пафте у Сарајеву (?), 1793.
јерусалимска тканица, сребро с позлатом, 
црна паста, зелени емаљ, искуцавање, 
гравирање, ливење, нијело и жичани емаљ
дужина појаса 100 × 7 cm;  
пафте 30 × 9 cm
Ризница манастира Студенице

Јованкин појас с позлаћеним пафтама један је од 
хаџијских појасева (донесених с хаџилука), који 
чува ризница манастира Студенице. Појас је иза-
ткан од памука црвене, браон и зелене боје. Укра-
шен је са четири едикуле Христовог гроба у које су 

уткани натписи на грчком: Ἰ(ησοὺ)ς Χ(ριστό)ς, 1783, 
Ἱερουσαλήμ ή Άγια Πόλις

Пафте овог појаса, десет година млађе, Студе-
ници је приложила Јованка, жена неког Хаџи Ни-
коле. Имају облик еполета с лучним делом у виду 
сараценског лука. Рађене су од позлаћеног сребра. 
Обе имају рељефни украс на средини, изведен 
у псеудофилиграну, псеудогранулацији и емаљу. 
Фриз и угаоне палмете су на обема пафтама гра-
вирани и украшени декорацијом у нијелу, а копча 
је у облику ливене ,,јерихонске руже“. На њеној по-
леђини стоји натпис: Сие павте приложи Іѡаанка 1793 
хађи Николиница.

Још од средњег века појас је представљао вредно 
власништво које се преносило са оца на сина. Из-
рађивао се од најскупоценијег материјала и имао 
статусни симбол. Осим од тканице и сребра који се 
најчешће срећу, појављују се и златоткани појасеви, 
појасеви од свиле, тканице јерусалимске, везени по 
црној кадифи, камењем накићени и други. Чинили 
су део свакодневног одевања, али су били и састав-
ни део епископске ношње.

Пафте су, такође, биле начињене од драгоценог 
материјала. и могле су бити различитог облика. Је-
дан примерак сличан Јованкиним пафтама чува се 
у Пећкој ризници, али највише аналогија сусреће се 
на пафтама из збирке Старе цркве у Сарајеву, па се 
и ове из Студенице могу приписати некој сарајев-
ској радионици.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 133, 182–183.

Емилија Вуковић
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192. Пар јагодастих наушница

пиротска радионица (?), XVIII век
позлаћена бронза, ливење,  
инкрустација камена од стакла и пасте
пречник 7 cm
Ризница манастира Студенице

Поред других драгоцених предмета, колекцију накита 
студеничке ризнице обогаћују и наушнице. У ризници 
се чува укупно шест примерака – два пара и две засеб-
не наушнице. Два примерка која се одраније налазе 
у ризници јесу јагодасте наушнице. По свом изгледу 
припадају тзв. токајском типу који је у средњовеков-
ном периоду био широко заступљен у нашим краје-
вима, али и у другим балканским и средњоевропским 
подручјима. Настале су у XVIII веку и представљају 
варијанту инспирисану средњовековним накитом. 
Одликују их интересантни облици наглашене тексту-
ре изведени техником ливења позлаћене бронзе и ин-
крустирањем камена од стакла и пасте. 

Округла дршка наушнице пречника 7 цм, укра-
шена је с доње стране са по три крупне јагоде и три 
ситне, а додатне украсне детаље чини камење црвене 
и светлоплаве боје изведено техником инкрустаци-
је. Јагодасти облици изведени су у псеудофилигра-
ну. Једној наушници недостаје камен који је испао 
из лежишта.

Оваква врста наушница представљала је део 
народног накита. Познато је да је за време турске 
владавине на Балкану одливана према оригиналним 
средњовековним комадима најфиније израде, у којој 
су се користили скупоцени материјали попут племе-
нитих метала, драгог и полудрагог камења.

Јагодасте наушнице представљају скромну копи-
ју средњовековног накита који је израђиван у једној 
од најстаријих и најлепших техника обраде метала 
– филиграну и гранулацији. 

Занимљив је податак да се наушнице веома 
сличног изгледа чувају у Музеју примењене умет-
ности у Београду. Зна се да су настале у Пироту, 
у некој локалној радионици, те се, стога, намеће 
претпоставка да и студенички примерци потичу 
из те радионице. 
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 126, 175.

Данијела Пешко

193. Шака са скиптром

српска радионица, средина XVIII век
сребро с позлатом, украсно камење 
и бисер, искуцавање, урезивање, 
гравирање, пунцирање, филигран
22 × 29 cm
Ризница манастира Студенице

Међу посебностима студеничке ризнице издвајају 
се вотиви, врста предмета од племенитог метала не-
литургијске намене. Реч је о врсти заветних дарова 
или ,,прилога“ израђиваних у облику оболелог дела 
тела и постављаних испред иконе одређеног свеца 
или на мошти, пре или после излечења. Даривани 
су цркви у нади да се испуни молитва или у знак 
захвалности Богу за излечење. 
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Праву драгоценост међу вотивима предста-
вља шака са скиптром. Десна шака с наруквицом и 
скиптром у руци, начињена је од позлаћеног сребра 
и украшена полудрагим камењем и бисерима. Њену 
орнаментику сачињавају мотиви барокне стилиза-
ције с крупним листовима који се издвајају на пун-
цираној подлози. На прелазу шаке и наруквице уре-
зана су слова :w:r:k:r:

Изузетна декоративност нарочито карактерише 
наруквицу. На њеној позлаћеној основи танком фи-
лигранском жицом су изведени цветови и волуте са 
ситним гранулама, што је композиција коју упот-
пуњују два четвртаста алмандина и девет бисерних 
зрна. Такав деликатан рад је могао красити оков 
неке замашније иконе. 

Вотив потиче из средине XVIII века. 

ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 126, 177.

Емилија Вуковић

194. Сакос од броката

Средња Европа, XVIII век
метална нит, позамантерија, 
брокат, чипка, вез
дужина 114 cm, дужина рукава 53 cm,  
ширина у раменима 46 cm
Ризница манастира Студенице

Сакос, од црвено-златног броката, с крупном фло-
ралном декорацијом – сребрним расцветаним ру-
жама с пупољцима у оквирима од лишћа. Оивичен 
је широким златним гајтанима. Вратни изрез је ои-
вичен златном чипком. Постава је од бордо свилене 
тканине.
ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 13–14; Милојевић, 1871, 

90; Петковић, 1986, 239; Петковић, 1924, 9; Шакота, 1988, 
188, 200; Шакота, 2015, 208, 221, 223.

Драгиња Маскарели
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195. Орар aрхимандрита Данила

рад мајстора Јована из Сарајева, 1718–1726
сомот, платно, сребро, стаклена паста, 
ливење, ажурирање, позлата, гравирање
348 × 9,5 cm
Ризница манастира Студенице

Површина дугачког орара од тамноцрвеног сомота 
украшена је сребрним плочицама у форми овала, 
круга, полумесеца и крста, које се смењују у правил-
ном ритму. На свим металним елементима је, техни-
ком ажурирања, изведена мрежа лозица с палмета-
ма, као и флорални и листолики мотиви. Централни 
мотив на кружним плочицама представља сцена Де-
изиса, која је на идентичан начин поновљена и на 
плочицама облика штита, аплицираним на оба краја 
орара. Својим положајем и изгледом оне подсећају 
на копче појаса. Дуж њихових ивица угравирани су 
натписи који помињу наручиоца орара, студеничког 
архимандрита Данила и братство манастира: 

† SIi wrarx s(vA)tiA studenici ktitori arhiman(d)ritx 
danilx1 s bratiwmx duhovnik danilx Ioan.

† Anikie, iwsifx, melentie, lewntie, iwvx, misailo, 
gligorie, nikodimx, gerasimx, aKentij, vasIlI.

Позлатом појединих украсних елемената на сре-
брним плочицама, као и употребом „каменчића“ од 
црвеног и зеленог стакла на крстовима, појачан је 
колористички ефекат овог комада црквене одежде. 

Студенички орар припада низу сличних орара 
потеклих из кујунџијске радионице Саве Божића, у 
монаштву Софронија, из Сарајева. Осамдесетих го-
дина XVII века Сава Божић дарује ораре од сомота с 
готово идентичним декоративним апликацијама од 
сребра Дечанима, Светој Тројици Пљеваљској, Пиви 
и Савини. Након смрти 1690. године, радионицу 
преузима његов син Јован, чији се потпис, заједно с 
годином израде, налази на орару из манастира До-
воље, из 1740. године, који се чува у колекцији Му-
зеја примењене уметности у Београду. 

Иако запис на студеничком орару не помиње го-
дину израде и име мајстора, помен наручиоца ар-
химандрита Данила упутио је Мирјану Шакоту на 
датовање овог предмета у време између 1718. и 1726. 
године, док директне аналогије са сачуваним при-
мерцима упућују на препознатљив стил радионице 
златара Саве, који је наставио да живи кроз радове 
његовог сина Јована.
ЛИТЕРАТУРА: Радојковић, 1966, 143; Радојковић, 1969, 

79, 80; Шакота, 1984, 271, 277; Шакота, 1988, 187, 188, 198; 
Шакота, 2015, 207, 219.

Мила Гајић

196. Арсенијев покров за кивот 
Стефана Првовенчаног

Сремски Карловци, 1747 (покров), 1753 (натпис)
свила, метална нит, злато; брокат, 
сомот, чипка, вез, сликање
167 × 220 cm 
Ризница манастира Студенице

Покров, од зеленкасто смеђег, сребром протканог 
броката, с флоралном декорацијом – крупним ка-
ранфиловим цветом на стабљици с једним ситнијим 
цветом и пупољцима. Оивичен је широком борду-
ром од тамнозеленог сомота. Уз горњу ивицу наши-
вена је златна чипка с мотивом у облику слова „S“ и 
цветовима лале, руже, зумбула и др. 
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Покров је израђен у Карловцима 1747. године за 
кивот с моштима Стефана Првовенчаног, по наруџ-
бини патријарха Арсенија IV Јовановића Шакабенте. 
На доњој сомотској ивици шест година касније ис-
писан је натпис златном бојом у два реда. Саставио 
га је и, вероватно, исписао епископ вршачки Јован 
Георгијевић, који је покров уручио Студеничанима 
после патријархове смрти: 

Златоткани покров се блаженеиш велик гсдиь гсдиь 
Арсен четверт православн архепскп пекски 

и всея ллѵркосерблн патрїарх во слав бжю  по любві 
угодник жю стом Стефан первовенчаном 

кралю сербском и всея поморскїя земли бившем 
собственимь иждивениемь сочини и дарствова за 

вечит спомен стои црскои бители Стденици храма 
спения престьія Бдци ндеже стьія целокпнїѧ и 

чдоворниія мощи почивают да вчест его стаго велїчества 
кѵвот покривается сочинїся лета a.$.P.z0 во ѡт его создано. 
резидѥнци патрїаршие карловачко во Сірми. посласѧ во речен 
обител /а.н.P.г. подписа аз смрени епскоп каранс вершач 
грешн Їоанъ

ЛИТЕРАТУРА: Ђорђевић, 1865, 49–50; Еп. Никанор, 1890, 
18; Вујић, 1901, 150; ССЗИН, 1903, бр. 2948; Kanitz, 1909, 
24; Петковић, 1924, 9; Василић, 1957, 56; Василић, 1956, 
49–50; Студеница, 1968, 147–148; Манастир Студеница, 
1986, 240; Шакота, 1988, 186, 194; Шакота, 2015, 205, 214.

Драгиња Маскарели
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197. Аер (воздух)  
Теодора Христина
1784.
уљана боја, метална нит, брокат, 
сликање, чипка, платно
52 × 55 cm 
Ризница манастира Студенице

Аер (воздух) од ружичастог броката, постављен 
платном. На аеру је уљаним бојама насликан лик 
Христа Спаситеља са сиглама w on (Онај који јесте) 
око кога су четири серафима. У угловима су чети-
ри јеванђелиста, приказани са својим симболима у 
барокним картушима: лево горе Матеј са анђелом, 
десно горе Марко с лавом, лево доле Лука с телетом 

и десно доле Јован са орлом. У барокном картушу, 
постављеном уз средину доње ивице, исписан је 
златним словима натпис приложника, вероватно и 
аутора овог аера, Теодора Христина: 

Помѧни Господи раба Твоегѡ еѡдора Хрисtина. 
На полеђини је исписан натпис црним словима: 
Сеи аеръ приложи рабъ Божїи еѡдор Христин во свѧтю 

ѡбителъ стдениц в лѣто господиѣ 1784. 
Боје су жута, црвена, плава, мрка, зелена и црна, 

док је инкарнат сликан сиворужичастим тоновима.

ЛИТЕРАТУРА: Манастир Студеница, 1986, 241; Шакота, 
1988, 187, 196; Шакота, 2015, 206, 216.

Драгиња Маскарели
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198. Везени дарак  
у облику грчког крста

Грчка, XVIII век
свила, метална нит, темпера;  
сатен, вез, сликање
45 × 48 cm
Ризница манастира Студенице

Дарак од љубичастог сатена, у облику грчког крста. 
Састоји се од пет квадратних поља, а на сваком од 
њих је насликана сцена уоквирена везом металном 
нити. У централном пољу извезен је златан путир с 
насликаним Христом Агнецом и сигнатуром ΙΣ ΧΣ. 
Путир је уоквирен бордуром са извезеном лозом са 
цветовима, листовима и пупољцима, којом су уо-
квирена и остала четири бочна поља – крака. У два 
наспрамна бочна поља је Богородица с мртвим Хри-
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стом на крилу, изнад које се налази Часни крст и 
сигнатура МР ІѸ=. У друга два наспрамна бочна поља 
налазе се представе арханђела Михаила и Гаврила, са 
сигнатурама А М А Г и справама за мучење у рукама. 
Сав инкарнат је сликан темпером. Сва поља су оиви-
чена зеленим ресама.
ЛИТЕРАТУРА: Еп. Никанор, 1890, 17; Студеница, 1986, 

241; Шакота, 1988, 187, 197; Шакота, 2015, 206, 216–217.
Драгиња Маскарели

199. Везени крст  
са одежде
Русија, XVIII век
свила, металне нити, свилене нити различитих 
боја, шљокице, картон, хартија, сомот, платно, вез

12 × 12 cm
Ризница манастира Студенице

Крст заобљених и проширених кракова, од тамно-
црвеног сомота на подлози од хартије. У средини 
крста, у кружном медаљону, извезена је металним 
и свиленим нитима сцена Сретења. Оквир медаљо-
на извезен је металним нитима. У сваком од четири 
крака крста извезен је, металним и свиленим нити-
ма, по један истоветан лик серафима. Сваки лик се-
рафима смештен је у медаљон неправилног кружног 
облика, извезен металном нити и шљокицама. По-
вршина крста украшена је вегетабилним мотивима, 
извезеним металном нити која је положена на кар-
тонске шаблоне, као и металном нити и шљокица-
ма. Крст има троструку бордуру извезену металном 
нити и шљокицама. Вез на лицима доњег и два боч-
на серафима није добро очуван.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 200; Шакота, 2015, 222–223.

Драгиња Маскарели
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200. Агнине наруквице  
од црног сомота 

Ниш, XVIII век
свила, метална нит, свилене нити 
различитих боја; сомот, платно, вез 
28 × 19 × 18 cm 
Ризница манастира Студенице

Наруквице с представом Благовести од црног сомо-
та на платненој подлози. На првој наруквици изве-
зена је фигура арханђела Гаврила у десном полупро-
филу, који десном руком благосиља, а левом држи 
цвет крина. Дуж десне ивице извезен је натпис:  
плоклони агна нарькьвицѵ. На другој наруквици из-
везена је фигура Богородице у левом полупрофилу, 
која пружа руке ка арханђелу, док се десно, изнад ње, 
налази голуб Светог духа. 

Изнад сваке фигуре извезен је лук који с бочних 
страна носе гране с два крупна цвета. Обе фигуре су 
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уоквирене везеним орнаменталним оквиром. Везено 
је металном и свиленом нити. Руно сомота, као и 
метал из металних нити, који је био упреден са сви-
леним концем, отрти су на највећем делу површине 
наруквица. 

ЛИТЕРАТУРА: Василић, 1957, 57; Стојановић, 1959, 80; 
Студеница, 1986, 240–241; Шакота, 1984, 268; Шакота, 
1988, 188, 189, 200, 203; Шакота, 2015, 208–209, 223.

Драгиња Маскарели

201. Антиминс митрополита  
Павла Ненадовића
Беч, 1749/1750.
отисак бакрореза на платну, 61 × 53 cm
Ризница манастира Студенице

Карловачи митрополит Павле Ненадовић (1749–
1768) наручио је 1749/1750. од непознатог гравера 
у Бечу израду антиминса с представом Христовог 
полагања у гроб. Изнад централне композиције с 
Христом који лежи на гробу и покрову и фигурама 
Богородице, Никодима, Благообразног Јосифа, Јова-
на Богослова, Марте и Марије Магдалене, те анђела, 
приказан је Голготски крст са оруђима страдања. У 
угловима композиције су полуфигуре јевађелиста с 
њиховим симболима. Сложену иконографију анти-
минса допуњавају и представе брда Голготе и пано-
рама Јерусалима са црквом Светог Гроба, у горњој 
зони. На лучној траци изнад крста је запис с поме-
ном митрополита Павла Ненадовића, док се његов 
архијерејски ктиторски запис налази у доњој зони. 
Иконографски детаљи у горњем делу представе 
сврставају Ненадовићев антиминс у групу штам-
паних антиминса Карловачке митрополије који су 
средином XVIII столећа израђивани под утицајем 
Јерусалимске патријаршије, за разлику од првих 
деценија столећа и иницијалног развоја представа 
на антиминсима у духу богословских схватања која 
су долазила из Москве и Кијева. У иконографским 
схемама јерусалимски антиминси истичу представу 
цркве Христовог гроба као основну варијацију. У 
истраживањима је утврђено да се антиминс Павла 
Ненадовића снажно ослања на антиминс Јерусалим-
ске патријаршије који је, ктиторством Георгија Тра-
пезунтског, 1733. израђен такође у Бечу.

Студенички антиминс отиснут је на белом плат-
ну и пришивен на већу површину платна плаве боје. 
На празним деловима посветног записа некада је 
мастилом било исписано име храма за који је анти-
минс био посвећен, али је тај запис истрвен. Остао је 
деломично видљив само датум посвете – 20. октобар 
1760. Везе митрополита Павла Ненадовића и мана-
стира Студенице непосредно су посведочене једним 
писмом студеничког архимандрита Константина из 
1750. у којем се он моћном митрополиту обратио 
као тада већ осведоченом манастирском ктитору и 
молио га да се његово покровитељство настави. На 
првом месту то се односило на обезбеђивање нов-
чаних средстава за осликавање иконостаса и крста 
у студеничкој цркви, а архимандрит Константин је 
очекивао од митрополита да пошаље и сликара. Ово 
је свакако могла бити и прилика да његов штампани 
антиминс буде послат у Студеницу. Познато је да је 
митрополит Ненадовић 1758. био ктитор штампа-
ња једног бакрореза са изгледом манастира, а да је 
Студеници завештавао новац и својим тестаментом. 
ЛИТЕРАТУРА: Хан, 1959, 53–57; Давидов, 1978, 224, 350–351; 

Тимотијевић, 1987, 67; Шакота, 2015, 70, 250 (са старијом 
литературом).

Александра Кучековић

202. Павле Ненадовић,  
митрополит Карловачки

Теодор Димитријевић Крачун, 
осма деценија XVIII века 
уље на платну, 54,5 × 66 cm 
Музеј Српске православне цркве у Београду

Портрет митрополита Павла Ненадовића насликао 
је водећи српски барокни сликар Теодор Крачун за 
потребе репрезентације двора у Сремским Карлов-
цима. Истовремено је израдио још неколико копија 
које је митрополит послао појединим епископима и 
манастирима. Међутим, како је закључио Мирослав 
Тимотијевић, портрет је настао након његове смрти 
1768. године, када се Крачун вратио са школовања 
на Ликовној академији у Бечу. Вероватно је израђен 
по неком од предложака насталих за митрополито-
вог живота, који данас нису познати. 

Митрополит Павле Ненадовић је на њему прика-
зан допојасно, у десном полупрофилу, с камилавком 
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на глави и скупоценим напрсним крстом на црвеној 
траци на грудима. Уздржаног става и фокусираног 
погледа, до изражаја долази његов лик на тамној 
позадини, лишен барокне церемонијалности и ра-
зметљивости. Тиме је нагласак стављен на митропо-
литову духовност и чврстину карактера, на начин 
како је то рађено у средњоевропском портретном 
сликарству. Истовремено, компактност и чврстина 
приказа митрополитовог тела одражава унутрашњи 
склад његових врлина.

Код Срба у Угарској тај тип портрета се појавио 
међу српском јерархијом већ у првим деценијама 
XVIII столећа и одмах усталио као једна од најче-
шћих жанровских варијација. Међутим, његово да-
товање које говори да се ради о већ преминулом 
митрополиту, сврстава портрет о коме је реч у гру-
пу постхумних. У култури XVIII века постхумни 

портрет је био чврсто смештен унутар оквира ко-
лективног и индивидуалног сећања, што је у овом 
случају било нераздвојиво од политичке репрезен-
тације тела карловачког митрополита као симбола 
колективног тела православног народа у Угарској. 
Карловачки митрополити су били највиши репре-
зенти српског народа пред владарским троном, те 
је јавна репрезентација њиховог политичког тела 
српском народу била очекивана, не само у склопу 
комплекса јавних врлина поданика, већ и по слову 
Привилегија за чије се поштовање митрополит Не-
надовић годинама упорно борио. 

ЛИТЕРАТУРА: Микић, 2003, 160–164; Васић, 2013, 88–90; 
Симић, 2018, 166–171; Тимотијевић, 2019, 284–291. 

Владимир Симић
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203. Антиминс митрополита  
Јована Георгијевића

Гравер Георг Николаи, Беч 1770. 
отисак бакрореза на платну, 67 × 55,5 cm
Ризница манастира Студенице

Централну представу на антиминсу, чију је израду 
карловачки митрополит Јован Георгијевић (1769–
1773) поручио у Бечу 1770. године, чини сцена По-
лагање Христово у гроб, с панорамом Јерусалима у 
позадини. У угловима бакрореза, у рококо картуши-
ма, представљени су ликови четворице јеванђелиста 
с њиховим симболима, док су на маргинама оруђа 
Христових страдања које носе анђели. У врху ком-
позиције налази се Нерукотворени образ Христов, 
окружен хералдичко-амблематским акцесорним мо-
тивима. У средини ктиторског записа митрополита 

Георгијевића представљен је грб Карловачке митро-
полије, а на тракама изнад и испод централне сцене 
и записа исписани су стихови тропара Благообразни 
Јосиф, који се чита на служби вечерње Великог пет-
ка, при изношењу плаштанице из олтара. Стихови 
тропара посвећени су светом Јосифу из Ариматеје, 
који придржава плаштаницу поврх Христове главе, 
а кога на служби симболички утеловљује чинодеј-
ствујући архијереј. Аутор бакрореза с којег је оти-
скиван антиминс митрополита Георгијевића био је 
бечки гравер Георг Николаи.

Непосредне везе митрополита Георгијевића и ма-
настира Студенице посведочене су још у време када 
је он био епископ карансебешки и вршачки (1749–
1769). У децембру 1753. у Вршцу га је посетио сту-
денички архимандрит Константин. Тада је владика у 
студенички Синодик уписао себе и чланове своје по-
родице, а манастиру подарио једно јеванђеље штам-
пано у Москви 1665. Георгијевић је као епископ веро-
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ватно донирао новац за обнову манастира, јер су му 
се Студеничани захвалили, као ктитору и доброчи-
нитељу, поклањајући му једну Библију, 1759. године.
ЛИТЕРАТУРА: Давидов, 1978, 225, 373–374; Шакота, 2018, 

70, 73, 84, 205, 214, 231, 250–251, 263. 

Александра Кучековић

204. Изглед манастира Студенице 
1688/1689. године

аустријска ратна карта, 1688/1689, дигитални приказ 
Национална библиотека у Бечу, Cod. 8671, fol. 5

Цртеж манастира Студенице нашао се на карти на-
сталој у време ратних сукоба између Свете лиге и 
Турске, који су се одиграли у периоду од 1683. до 
1699. године. Сама карта је дело аустријских карто-

графа, чији је задатак био да представе територију 
која је била захваћена војним акцијама. Централни 
део карте заузима мапа области јужно од Дунава до 
Егејског мора, а слева и здесна налазе се три право-
угана поља, у којима су приказани детаљни цртежи 
утврђених градова Козника и Маглича, као и приказ 
манастира Студенице сигниране као Studeniz.

Предложак за изглед читавог манастирског ком-
плекса настао је вероватно 1688/1689. године у самој 
Студеници, о чему сведочи прецизност с којом су 
изведени сви уцртани елементи. Приказан је изглед 
манастира посматран са обронака планине Чемерно. 
Положај манастирских бедема, њихов облик и распо-
ред објеката унутар утврђења одговарају стварном 
стању, иако су крајње линеарно приказани. Унутар 
бедема уцртани су Богородичина црква, Краљева цр-
ква, црква Светог Николе, црква Светог Јована Пре-
тече, трпезарија, као и манастирске келије. Аутор 
предлошка покушао је да недостатке приказа допу-
ни танким наносом боје, те да што реалније прикаже 
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просторне и пропорцијске односе грађевина. Дета-
љи, попут прозорских отвора и секундарне архитек-
тонске пластике, приказани су сасвим сумарно. 

На цртежу Богородичине цркве може се уочити 
да су вршене интервенције на Радослављевој при-
прати, попут надоградње њене горње зоне и посто-
јања трема пред западним улазом до кога се долази-
ло преко два прилазна степеника. Лучно завршени 
калкани на западу, насупрот првобитним троугао-
ним какав се на цртежу може видети на источном 
зиду цркве, указују да је обнова горње зоне читаве 
Богородичине цркве изведена под снажним утица-
јем актуелног градитељства барока. Tе се интервен-
ције везују за четврту деценију ΧVII века. Источни 
зид цркве није изведен у одговарајућој перспекти-
ви, већ је окренут посматрачу, те изгледа као да је у 
питању део северног зида католикона. Разлог за то 
вероватно је лежао у жељи аутора да прикаже три 
апсиде и слепе аркаде у подстрешју средишње ап-

сиде и читавог источног зида. Тамбур куполе като-
ликона на цртежу изгледа доста низак, а на сличан 
начин је изведен и тамбур куполе Краљеве цркве. И 
источни зидови Краљеве цркве и цркве Светог Јова-
на приказани су уз сличне перспективне потешкоће 
као и приказ источног зида Богородичине цркве. На 
основу изгледа доње зоне куле звоника на западној 
страни бедема чини се да она тада више није има-
ла своју првобитну функцију улазне куле, већ је за-
творена неким објектом. Стога је приказ манастира 
Студенице на карти с краја ΧVIII века од изузетног 
значаја за истраживање историје манастира, пре 
свега промена које су католикон и други сакрални 
објекти унутар комплекса претрпели током времена.
ЛИТЕРАТУРА: Кораћ, 1977, 86–88; Благо, 1988, 269, 272‒273, 

292, сл. 213 (Н. Цар); Благо, 1988, 305 (М. Тодић); Чанак-
-Медић, Бошковић, 1986, 83; Поповић, 2015, 26.

Олга Шпехар
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205. Бакрорез с представом 
манастира Студенице 

непознати аутор, Беч 1733
бакрорезна плоча, 14 × 76 cm, отисак из 1839
Ризница манастира Студенице

Најпознатији и највећи бакрорез с представом ма-
настира Студенице из XVIII столећа, уједно је и 
најстарији. Израђен је у Бечу 1733. године по по-
руџбини пећког патријарха Арсенија IV Јовановића 
Шакабенте. На великом формату компликованог и 
густог садржаја приказана је панорама студенич-
ког манастирског коплекса, окружена акцесорним 
представама историјско-религијског карактера. 
Поред главне цркве Успења Богородице у средини, 
на графици је представљено још тринаест мањих 
храмова активних у оквиру комплекса у то време, 
укључујући и до данас очуване цркве Јоакима и Ане 
(Краљева црква) и Светог Николе уз јужну страну 
католикона. Елаборирани прикази монашких келија 
и других зграда службеног и економског карактера, 
гостионице, монашког гробља и баште унутар ма-
настирског комплекса употпуњени су пејзажним 
секвенцама и фигурама монаха заузетих манастир-
ским активностима. Ван бедема одвијају се жанр-
-призори из свакодневног живота мирјана, као и 
свечани дочек архијереја који долази у канонску 
посету манастиру. У средишњем делу горњег реги-
стра стоји представа Успења Богородице, празника 
којем је посвећена главна манастирска црква, пред 
капијама Небеског Јерусалима; лево је приказан све-
ти Сава док чинодејствује окружен српским свети-
тељима из рода Немањића, а као засебне фигуре у 
истом „небеском“ регистру појављују се свети Сава 
и Симеон, те Богородица. У посебном правоугаоном 
сегменту горе десно је представа Лозе Немањића, 
док се као пандан њој на левој страни горе нала-
зи хералдички пано с грбовима земаља имагинар-
ног Немањиног „царства“, растумаченим записом у 
овалном картушу који се налази испод. 

Доњи сегмент бакрореза са записом настао је 
1839. када је оригинални посветни запис патријар-
ха Арсенија IV с текстом који тумачи поједине еле-
менте бакрореза одсечен. Том приликом, у Пешти 
је изгравиран нови запис који понавља стари, али 
доноси и податке о поновном штампању бакрореза 
1839. у време кнеза Михајла Обреновића, благосло-
вом српског митрополита Петра и настојањем по-

печитељства (министарства) правосуђа и просвете 
кнежевине Србије. Обнова и поновно штампање ба-
крореза у хиљаду примерака уприличена је поводом 
обнове манастира Студенице и свечаног повратка 
моштију краља Стефана Првовенчаног у манастир. 
У запису се помиње и настојање студеничког архи-
мандрита Гаврила, игумана Вићентија и целог студе-
ничког братства. У наставку овог дела записа изгра-
виран је текст тумачења објеката и личности који се 
појављују на графици. 

Бакрорез са изгледом манастира Студенице па-
тријарха Арсенија IV представља једну од кључних 
тачака визуелизације идеје о небеској и земаљској 
Србији као темељу легитимитета власти и приви-
легијално-јурисдикционих права српских црквених 
поглавара у XVIII столећу. „Историја“ коју бакрорез 
приказује уподобљена је потребама патријарховог 
верско-политичког програма, креираног у сложе-
ним условима након Друге сеобе и преноса преро-
гатива пећког трона под власт Хабсбурговаца; тако 
је свети Симеон означен као „цар српски“, грбови у 
оквиру хералдичког паноа указују на јурисдикцио-
не претензије Пећке патријаршије на територијама 
под турском, хабсбуршком и венецијанском влашћу, 
а Лоза Немањића на српску цркву и њеног поглава-
ра као носиоце санктификованог државног легити-
митета – важној идеолошкој и политичкој матрици 
чији је темељ постављен крајем XII и почетком XIII 
века управо у Студеници. 
ЛИТЕРАТУРА: Давидов, 1978, 101–103, 339–341; Тимотије-

вић, 1998, 399–403; Благо, 1988, 292–294; Шакота, 2015, 
233–234, 247–248. 

Александра Кучековић

206. Богородичина црква у 
Студеници 1740. године

Готфрид Дорст (?), Беч (?) 1740.
бакрорез, 35,5 × 27 cm
Ризница манастира Студенице
Бакрорезна плоча власништво 
Музеја СПЦ у Београду

На гравири је у крупном плану приказана Богоро-
дичина црква с јужне стране, над којом бдије Бого-
родица приказана попрсно у медаљону с барокним 
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соларним мотивом. Ахитектура и пропорције храма 
приказане су релативно тачно, али без правих пер-
спективних скраћења; проспект грађевине прилаго-
ђен је свеобухватном погледу на све њене важне и 
идентификујуће делове, па су тако на њеном бочном 
приказу истовремено видљиви и западни улаз, али 
и апсида са источним прозором. Представа студе-
ничког католикона изведена је под утицајем његове 
представе на графичком листу са изглeдом манасти-
ра из 1733, чију је израду у Бечу наручио патријарх 
Арсеније IV Јовановић Шакабента. У правоугаоним 
сегментима, горе лево и десно, приказани су свети 
Сава као архијереј, у барокној богослужбеној оде-
жди, и свети Симеон Немања као монах. Обојица 
држе у рукама свитке са записима. Испод њихових 
ногу су одбачене инсигније световне власти – ба-
рокне круне, жезла и мачеви. Између ликова све-

тих Саве и Симеона изгравиран је насловни запис 
представе. Из записа на доњој маргини дознаје се 
да је ктитор израде бакрореза 1740. био „господар“ 
Николај Антоније Продановић, за кога је у скоријим 
истраживањима претпостављено да је живео у Пе-
шти. Он се као ктитор бакрореза могао остварити 
преко веза Студенице и тадашњег будимског епи-
скопа Василија Димитријевића; године 1740. у Пе-
шту је двапут путовао студенички монах Герасим да 
скупља милостињу, а будући студенички архиман-
дрит Константин је пре 1744. две године служио у 
Пешти као свештеник.

ЛИТЕРАТУРА: Давидов, 1978, 341; Благо, 1988, 280, 283, 
294–295; Golub, 2014, 471–475; Шакота, 2015, 234–235, 
249. 

Александра Кучековић
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207. Бакрорезни отисак 
с представом манастира 
Студенице 

Москва, 1758.
30,7 × 40,7 cm
Ризница манастира Студенице
Бакрорезна плоча власништво 
Музеја СПЦ у Београду 

Бакрорезна плоча с приказом манастира Студени-
це резана је 1758. године у Москви по наруџбини 
архимандрита Константина и јеромонаха Пајсеја. 
Централни мотив је Богородичина црква у Студе-
ници крај које су свети Сава и свети Симеон Нема-
ња. Одмах изнад се налази натпис: s(vA)taa i carskaA 
laVra s(vA)toMspenskaA stMdeni;eskaA. У највишој зони, у 
облацима, налази се Богородица Царица, окружена 
анђелима као и приказ Светог Духа у виду голуба. 
На дну композиције приказан је грб с двоглавим ор-
лом и грбовима српских земаља који придржавају 
два афронтирана лава. Крај њега, с леве и десне тече 
текст: izobrazisA sJa izobra/enJe s(vA)tqIA c(a)rskJa sobornIA 
crkvqI i laVrqI s(vA)touspenskJA stMdeni;eskJA s pro;Jimi 
s(vAtimi) obrazqI i znamenJemx c(a)rskqIim kotoriA sozdana 
pervqImx c(a)remx serbskim stefanomx nemanom i/e poslydi 
nare;en sVmewnx novqIi mVroto;ecx serbskJi vq lyto q y 3 
so;inisA i/diveniemq bratstva nastoAniemx arhJmandrita 
kwnstantJna stMdenickogo i paVsea Ieromonaha stMdenickogo 

stefanx nemanA osnovatelx c(a)rstva serbskago ego c(a)rskaA 
poroda i naslydnici imenovanJi zdy i e{e nekotoriJ vx 
narody slavenoserbskom ;rezx trehx sot i # lytx nepremynno 
samoder/avno c(a)rstvova[i kotorJi me/dM pro;Jiimi i 
raznimi svoimi znameniimi i radi krovi c(a)rskiA 
dvoglavnago bylago orla s krinimi vx ;ervlenom pol} polo- 
/ennagw ]ko/e zdy zritsA imyli.

На доњој маргини је натпис који сведочи о 
штампању: vx lyto a y % 8 goda m(e)s(A)ca aprilJa vx 
c(a)rstvoM}{emx grady moskvy.

Централни мотиви су уоквирени низом меда-
љона у којима се налазе допојасне фигуре српских 
светитеља: краљица Јелена, Урош Милутин, кнез Ла-
зар, Арсеније архиепископ, Сава Први архиепископ 
српски, Ана-Анастасија, Стефан Урош IV, цар Урош 
V, Стефан Теоктист, Стефан Симон, Симеон Немања.

Ова графика настала је током априла 1758. годи-
не, у време када су у Москви боравили архимандрит 
Константин, јеромонах Пајсије, јерођакон Матеј и 
један служитељ. Они су у зиму 1758. године дошли у 
Русију са циљем да прикупе милостињу за манастир. 
Графика је највероватније била базирана на предло-
шку неког локалног зографа који је имао могућност 
да уживо забележи манастир и који је познавао ико-
нографију домаћих светитеља.

ЛИТЕРАТУРА: Давидов, 1986, 256; Благо, 1988; Шакота, 
2015, 249.

Александар Радосављевић
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208. Повеља влашког војводе  
Константина Бранкована

Букурешт, 10. фебруара 1706.
пергамент, 48,5 × 63 cm
Ризница манастира Студенице

Влашки војвода Константин Бранкован (1688–1714) 
потврдио је у Букурешту 10. фебруара 1706. повељу 
војводе Матеја Басарабе о привилегијама манасти-
ру Студеници из 1644. Повеља је написана на вла-
шком језику, полууставним ћириличним словима, 
мрким мастилом и цинобером. Иницијал и златни 
породични грб дародавца изведени су златом и ци-
нобером и украшени орнаментима. У дну повеље 
утиснут је у злату владарев печат и цинобером ис-
писано његово име.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 264, 266; Шакота, 2015, 63, 

260, 287–288.

Небојша Шулетић

209. Повеља влашког војводе 
Стефана Кантакузина

Трговиште, 9. јануар 1715.
пергамент, 47,5 × 53 cm
Ризница манастира Студенице

Влашки војвода Стефан Кантакузин (1714–1716) по-
тврдио је у Трговишту 9. јануара 1715. повељу вој-
воде Матеја Басарабе о привилегијама за манастир 
Студеницу из 1644. Повеља је написана на влашком 
језику, ћириличним полууставним словима, мрким 
мастилом и цинобером, на пергаменту. Први ред је 
исписан цинобером. Иницијал и грб Кантакузина у 
врху документа изведени су зеленом бојом, цинобе-
ром и златом и богато су орнаментисани. У горњем 
десном углу је у минијатури представљен цар Со-
ломон. У дну се налази водени печат и цинобером 
исписано владарево име.
ЛИТЕРАТУРА: Вујић, 1901, 156–157; Шакота, 1988, 68, 72, 

107, 108, 115, 188, 266; Шакота, 2015, 63, 114, 208, 260, 
287–288.

Небојша Шулетић

210. Заштитно писмо  
(Salva guardia)  
принца Еугена Савојског

логор царске војске код Београда, 25. јул 1717. 
хартија, 51 × 40 cm
Ризница манастира Студенице

Током Аустријско-турског рата 1716–1718. вој-
ска римско-немачког цара Карла VI (1711–1740) 
под командом принца Еугена Савојског поразила 
је Османлије у бици код Петроварадина (5. август 
1716), а средином октобра 1716. заузела Темишвар 
и успоставила контролу над целокупном терито-
ријом Темишварског ејалета. Крајем јуна 1717. за-
почела је опсаду Београда, чија је посада после 
двомесечног отпора предала град 18. августа 1717. 
Очекујући да хабзбуршка војска настави кретање 
у правцу Новопазарског кадилука, студенички ка-
луђери су посетили војни логор принца Еугена код 
Београда обнављајући на тај начин контакте које су 
с царским командантима одржавали у време Беч-
ког рата (1683–1699). Пошто су изразили лојалност 
цару Карлу VI, принц Еуген им је 25. јула 1717. уру-
чио заштитно писмо (salva guardia), којим је својим 
војницима забранио да житељима „села Студенице“ 
чине насиље и одузимају им имовину.
ЛИТЕРАТУРА: Вујић, 1901, 157–159; Руварац, 1904, 665; 

Шакота, 1988, 69–70; Шакота, 2015, 64, 71, 284

Небојша Шулетић

211. Молба  
архимандрита Константина 
Правитељствујушчем синоду  
у Москви

Москва, октобар 1758.
хартија, 21 × 35 cm
Ризница манастира Студенице

Будући да студеничка обитељ неколико деценија 
није слала своје представнике у Русију, архимандрит 
Константин је пре поласка у Москву 1758. тражио 
од српског патријарха сведочанство којим би могао 
да докаже да Студеница у међувремену није запу-
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стела. Током боравка у руској престоници неколико 
пута се обраћао Синоду руске цркве жалећи се на 
тежак материјалан положај свога манастира. Молио 
је за донације у одеждама, црквенима утварима и 
књигама. На основу повеље цара Алексеја из 1633. 
ретроактивно му је исплаћена помоћ за претходних 
50 година, а било му је дозвољено и да сакупља ми-
лостињу по Русији.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 72–73, 262; Шакота, 2015, 274.

Небојша Шулетић

212. Бујурулдија Ибрахим паше 
о амнестији студеничких 
калуђера

Смедеревски кадилук, 28. јануар 1792.
хартија, 22,2 х 32,9 cm
Ризница манастира Студенице, сигн. 125д

Сматрајући да су се током Аустријско-турског рата 
1788–1791. компромитовали сарадњом с Хабзбур-
говцима, студенички калуђери су очекивали одмазду 
турске војске. Стога је по заповести рашко-призрен-
ског митрополита Јоаникија еклисијарх Василије с 
14 калуђера и неколико слугу на Богојављење (6/18. 
јануара) 1791. напустио манастир. Преко Карановца 
(Краљево), Јагодине, Смедерева и Београда избегао 
је у манастир Војловицу код Панчева. Бегунци су са 
собом донели мошти краља Стефана Првовенчаног 
и највредније предмете из студеничке ризнице. Када 
је Свиштовским миром (4. август 1791) проглаше-
на амнестија за султанове поданике који су током 
рата сарађивали с непријатељем, на молбу владике 
Јоаникија је издата заповест (бујурулдија) којом се 
избеглим члановима студеничке обитељи дозвољава 
повратак у манастир. На полеђини документа забе-
лежено је на српском језику: бꙋрꙋнтїя ѡт Ибраимъ паше 
и ѡт кадїе и ѡт сви бегова за калућере що се предадоше из 
Немачке 1792го.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 75–76, 255; Шакота, 2015, 77, 

259, 280.

Небојша Шулетић

213. Попис дела студеничке 
покретне имовине у Сарајеву

Сарајево, 1799.
хартија, два листа, 19,7 × 28,7 cm
Ризница манастира Студенице

Крајем XVIII века студеничка обитељ је поседова-
ла непокретну имовину у Сарајеву, о чему сведочи 
попис предмета који су 1799. сачинили студенички 
јеромонаси – архимандрит Василије и игуман Кон-
стантин: Сеј тефтер от сосуда церковних манасти-
ра Студенице у кући нашој у Сарајево што се нахо-
ди код бабе Стане. На списку су побројане металне 
посуде (тепсије, ибрици), прибор за јело (виљушке), 
ситни мобилијар (ћилими, душеци, јоргани, јасту-
ци) и одевни предмети (антерија са сребрним дуг-
метима). У горњем левом углу отиснут је манастир-
ски печат.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 249; Шакота, 2015, 275.

Небојша Шулетић

214. Извештај турских власти  
о изведеним радовима  
на обнови Студенице

Студеница, 15. јул 1799.
хартија, 61 × 22 cm
Ризница манастира Студенице

Током Аустријско-турског рата 1788–1791. манастир 
Студеница је у више наврата био поприште оружа-
них сукоба, због чега су поједини објекти претрпели 
значајна оштећења. Како су исламски верски про-
писи и османско световно законодавство забрањи-
вали изградњу нових цркава или надоградњу ста-
рих, радови на обнови манастирских објеката нису 
се могли започети без дозволе власти. Пре почетка 
радова, калуђери су поднели молбу да им се дозво-
ли санација штете и довођење цркава у првобитно 
стање. По завршетку радова, новопазарски кадија и 
брвенички наиб су посетили манастир и утврдили 
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да су сви објекти поправљени у складу са шеријатом 
и владаревим заповестима. Том приликом су сачи-
нили овај извештај о затеченом стању манастирских 
грађевина.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 258; Шакота, 2015, 281–282.

Небојша Шулетић

215. Потврда о студеничком 
зајму од госпође Магдалене

Студеница, 10. јул 1800.
хартија, 19,8 × 28,7 cm
Ризница манастира Студенице

Архимандрит Василије и десеторица студеничких 
јеромонаха потврђују да су од синовице рашко-при-
зренског митрополита Јоаникија – госпође Магда-
лене – позајмили 800 гроша. Обавезују се да ће дуг 
вратити за годину дана без „всјакога прекословија и 
без речи“. Сведоци чина су извесни Хаџи-Вујадин и 
Ђорђе меанџија.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 250; Шакота, 2015, 275.

Небојша Шулетић

216. Карађорђева потврда  
о студеничким прњаворима

Топола, 17. јул 1807.
хартија, 23,5 × 19 cm
Ризница манастира Студенице

На скупштини устаничких првака одржаној у Сме-
дереву крајем 1805. године, Радич Петровић је добио 
задатак да заметне борбу против Османлија на по-
дручју Старога Влаха. Петровић се сa одредом вој-
ника из Шумадије пробио до Студенице и у првим 
месецима 1806. подигао на устанак виђеније људе из 
старовлашке области, међу којима се истицао и сту-
денички калуђер Мелентије Никшић из села Брезо-
ве. У марту 1806. одреди Сулејман-паше Скопљака 
потиснули су устаничке чете и на празник Цвети (26. 
марта) опљачкали Студеницу и разорили њене беде-
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ме. Монаси су с моштима краља Стефана Првовен-
чаног и ризницом благовремено напустили мана-
стир. Најпре су се сместили у стотињак километара 
удаљеној Враћевшници, одакле су се после пропасти 
устанка (1813) расејали по Угарској. Свидетељством 
које је издао у Тополи 17. јула 1807, врховни коман-
дант српски Карађорђе Петровић потврдио је да су 
села Брезова, Одмење, Ушће и Гуштерице, као стари 
прњавори манастира Студенице, дужна да испуња-
вају своје обавезе према студеничким калуђерима и 
за време њиховог избеглиштва.
ЛИТЕРАТУРА: Барјактаревић, 1962, 353–354; Први српски 

устанак, 1977, 280; Шакота, 1988, 251–252; Шакота, 2015, 276.

Небојша Шулетић

217. Тапија Правитељствујушчег 
совјета за купљену кућу 
студеничког јеромонаха 
Мелентија у Београду
Београд, 27. април – 31. мај 1808.
хартија, 38,5 × 25 cm
Ризница манастира Студенице

Тапија којом Правитељствујушчи совјет народ-
њи сербски сведочи да је 27. априла 1808. калуђер 
Мелентије купио кућу у Београду на добош за 300 
гроша. Совјет је издао документ „да свак знаде да 
је отац Мелентије от те куће прави домаћин и да 
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је може по својој вољи держати и продати и да 
се нитко нема у поменуту кућу мешати развје ње-
гови наследници и кому он при смерти остави у 
тестаменти“. У доњем делу документа јеромонах 
Мелетије Симеоновић (Никшић) потврђује да је 
31. маја продао кућу манастиру Студеници за 800 
гроша.
ЛИТЕРАТУРА: Барјактаревић, 1962, 354–355; Први српски 

устанак (ред.), 1977, 339–340; Шакота, 1988, 251; Шако-
та, 2015, 276.

Небојша Шулетић

218. Ферман султана Махмуда II 
о именовању студеничког 
игумана Самуила  
за царског соколара

Цариград, 31. август 1816. 
хартија, 80 × 54 cm
Ризница манастира Студенице

Иако је формално додељивана појединцу, соколар-
ска служба игумана одређивала је правни статус 
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целе монашке обитељи. За разлику од манастира 
који су третирани као особена врста аграрних дома-
ћинстава и били задужени већим бројем редовних и 
ванредних пореза, манастири чији су игумани има-
ли статус соколара уживали су порески имунитет. 
Једина обавеза соколара била је да једанпут годи-
шње владару испоручују дресиране соколове, а када 
немају птице, да плате одговарајућу новчану надок-
наду. Овом заповешћу која је написана 7. шевала 
1231. (31. август 1816) султан Махмуд II (1808–1839) 
наложио је надлежној установи да региструје име-
новање студеничког калуђера Самуила на положај 
царског соколара. У документу се наводи да је Са-
муило именован на место упокојеног калуђера Мак-
сима, али је смисао овог правног чина, по свој при-
лици, био дубљи. Будући да је манастир од 1806. био 
пуст, издавање соколарског берата игуману Симеону 
требало би посматрати у контексту обнове монашке 
обитељи и потребе да се Студеници потврди правни 
статус који је имала пре 1804. године.

ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 258; Шакота, 2015, 88, 282–283.

Небојша Шулетић

219. Аустријски пасош  
студеничких монаха

Петроварадин, 23. август 1815. 
хартија, 44 × 37 cm
Ризница манастира Студенице

Пасош је писан на штампаном формулару који су 
аустријске власти у Петроварадину издале избеглим 
калуђерима из манастира Студенице: Самуилу Јако-
вљевићу, Василију Никшићу, Пајсеју Раденковићу, 
Мојсеју Миловановићу, Гаврилу Николићу, Теодору 
Јовановићу, Максиму Марковићу и Милети Миљко-
вићу. Документ је потписао барон Зигентал, а пасош 
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је својим потписом потврдио и генерал Червенка 11. 
новембра 2015. године.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 85–86, 260; Шакота, 2015, 284.

Небојша Шулетић

220. Синђелија  
ужичког епископа  
Никифора Максимовића  
о студеничкој парохији

Чачак, 13. фебруар 1848. 
хартија, 35,5 × 22 cm
Ризница манастира Студенице

Ужички епископ Никифор Максимовић је 13. фебру-
ара 1848. доделио студеничком игуману Викентију 
Пешићу парохију у чијем су се саставу налазила села 
Баљевац, Лучице, Жижовце, Јарандо, Побрђе, Па-
клење, Бела Стена, Лозно, Плавце, Џелепе, Тадење, 
Сенце, Госпођин Поток, Дољане, Тепече и Слатина.

ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 92, 254; Шакота, 2015, 278.

Небојша Шулетић

221. Холандски  
конфедерациони дукат
холандска ковница, 1729. 
злато, 2,2 × 2,1 cm
Ризница манастира Студенице 

Аверс новца носи представу витеза у пуном окло-
пу са шлемом, који у десној руци држи подигнут, 
исукан мач, а у левој сноп од седам стрела. Поред 
витеза је година ковања новца – 1729. Представу до-
пуњује легенда: CONCORDIA RES PAR. CRES. HOL., 
скраћеница латинског текста Concordia Res Parvae 
Crescunt, што у слободном преводу значи: „мале др-
жаве напредују захваљујући јединству“, док је HOL. 
скраћеница од Холандија, у којој је дукат кован. На 
реверсу новца је квадрат украшен ораментом у ко-
јем је исписан текст: MO. ORD. PROVIN. FOEDER. 
BELG. AD. LEG. IMP., скраћеница латинског текста 
Moneta Ordinum Provinciarum Foederatarum Belgii Ad 
Legem Imperii, који у преводу значи: „новац савезних 
провинција Белгије у складу са империјалним зако-
ном“. Иконографија реверсне стране дуката настала 
је под утицајем мароканског динара.

Након што су 1579. године прогласили незави-
сност од Шпаније, конфедерација Уједињених про-
винција почиње ковање холандских дуката који су 
требали потиснути из употребе угарски и шпански 
златни новац који је био у оптицају у Холандији. Први 
конфедерациони дукат холандског типа искован је у 
Холандији 1586. године, а сноп од седам стрела, који 
витез држи у руци, симболично је представљао седам 
уједињених провинција (Холандија, Зеланд, Гронин-
ген, Фризија, Утрехт, Оверејсел, Хелдерланд). У то 
време, Амстердам је био средиште међународне тр-
говине, а 1602. године основана је Холандска источ-
ноиндијска копанија, ради успостављања директне 
трговине имеђу Источне Индије и Холандије, чија се 
економска моћ заснивала на контроли пута зачина. 
Све то условило је потребу за квалитетним златним 
новцем који ће се наметнути у међународној тргови-
ни, што је холандски дукат и постао. 
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Кован је од 1586. до 1816. године, с константном 
тежином од 3,515 грама и 0,986% финоће злата, а 
од 1606. године почиње ковање двоструког дуката 
холандског типа, исте финоће и двоструке тежине 
појединачних кованица. 1817. године тежина хо-
ландског дуката је нешто смањена, на 3,454 грама, а 
финоћа злата на 0,983% и од тада до данас се није ме-
њала. Због свог квалитета, тај новац постао је најпо-
пуларнија и најраспрострањенија холандска златна 
кованица. Због велике потражње на међународном 
тржишту највше их је исковано у XVIII веку, када 
долази до појаве њихових фалсификата, а највише 
копија холандског дуката исковано је у Краљевској 
ковници у Санкт Петербургу .

 Са 433 године дуге историје, холандски дукат 
је данас најстарија монета на свету која се и даље 
кује непромењеног дизајна. Само млетачки дукат од 
њега има дужу историју ковања – 512 година. 

Напомена: Овај дукат, као и остали примерци 
златног новца из студеничке ризнице, нађени су при-
ликом конзерваторских радова 1955. године, у остави 
у којој је било похрањено 985 златника. Остали при-
мерци чувају се у Народној банци Србије. 
ЛИТЕРАТУРА: Марић, 1956, 181; Шакота, 2015, 197–198; По-

повић, 2015, 378–381 (В. Иванишевић); Jasek, 2015. 

Марина Одак

222. Златник Марије Терезије

Ковница у Кремницу, 1761.
дукат, злато, 2,2 × 2,2 cm
Ризница манастира Студенице

Аверсна полочица новца носи представу Богоро-
дице, заштитнице Угарске, која је приказана као 
царица на престолу с Христом на левој руци, у ха-
љини и огртачу, с круном, у зракастој мандорли, а 
испод њених ногу је угарски грб. Представу допу-
њује легенда: PATRONA REGNI HUNGARIAE, и 
година ковања новца, 1761. Реверсна страна дуката 
носи представу владарке, приказану како стоји у 
профилу, у богатој хаљини са огртачем, с круном, 
која у десној руци држи жезло, а у левој руци глоб 
с крстом, док јој о левом боку виси мач у корица-
ма. Представу уоквирује кружна легенда: М. ТHER: 
D. G. R. I. G. H. B. R: A. A. D. B. C. T., скраћенице 
од Maria Theresia, Dei Gratia Romanorum Imperatrix, 
Hungariae Bohemiae Regina, Archidux Austriae, Dux 
Burgundiae, Comes Tyrolis. У пољу око владарске 
представе слова К B означавају ковницу у Крем-
ницу. 

Угарска је први златни новац – флорин, иско-
вала у време краља Карла I Роберта (1308–1342), 
копију фирентинског златног новца – fiorino d’oro, 
који је почео да се кује 1252. године, с представом 
светог Јована Претече, заштитника Фиренце, на 
аверсу, и хералдичким љиљаном, симболом Фи-
рентинске републике, на реверсу. На наредним ко-
вањима, наследник Карла I Роберта, краљ Лајош I 
Велики, замениће 1360. године лик светог Јована 
представом светог Ладислава, док ће уместо фи-
рентинског љиљана на реверсу бити приказан грб 
Угарске. Краљ Матија Корвин 1470. године угарски 
грб на реверсу мења представом Богородице цари-
це с Христом, заштитницом угарског краљевства, 
по којој су угарски дукати називани „дукати с Ма-
доном“.
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Доласком на престо, Марија Терезија је наста-
вила да кује новац по узору на емисије њеног оца 
Карла VI (1711–1740), издајући номинале исте тежи-
не, финоће и иконографских решења. Стојећу фигу-
ру Карла VI на реверсној страни дуката заменио је 
репрезентативни портрет владарке који је истицао 
њену моћ, на исти начин као и коњаничка представа 
на пропетом коњу, на којој у рукама држи подиг-
нут, исукан мач. Таква представа је била изабрана 
за златну комеморативну медаљу исковану 1741. 
године, поводом Маријиног крунисања за краљицу 
Угарске у Братислави. Сва остала ковања Марије Те-
резије обележила је профилна биста владарке, реа-
листични портрети који су истицали не само њене 
телесне, већ и духовне карактеристике, који су се 
након периода антике у европско новчарство вра-
тили у XV веку. 

Златни новац у Угарској добија назив „дукат“ по-
четком XVI века. Са својом тежином од 3.531 гра-
ма и 98.6% финоћом злата, угарски дукати су по-
ред млетачких, шпанских и дуката холандског типа 
били најзаступљенији у међународној трговини, а у 
нашим крајевима били су познати и као „жуте ма-
џарије“ или „жуте маџарлије“, како се помињу у на-
родним песмама. 

ЛИТЕРАТУРА: Марић, 1956, 181; Eypeltauer, 1973; Pohl, 1974; 
Шакота, 1988, 180, сл. 115; Поповић, 2015, 378–381, 380 (В. 
Иванишевић); Шакота, 2015, 198.

Марина Одак 

223. Дукат дужда  
Алојзија Моћенига IV 
венецијанска ковница, 1763–1778.
дукат, злато, 2,1 × 2,1 cm
Ризница манастира Студенице

На аверсној страни дуката приказана је стојећа фи-
гура Христа у бадемастој мандорли, са обе стране 
окружена шестокраким звездама. Христос десном 
руком благосиља, а у левој држи јеванђеље. Пред-
ставу прати легенда: SIT.T.XPE.DAT.Q.TV REGIS. 
ISTE DVCA(T), скраћеница латинског текста: Sit tibi 
Christe datus, quem tu regis, iste ducatus, што у сло-
бодном преводу значи: „Нека буде посвећено теби, о 
Христе, ово војводство којим владаш“. На реверсној 
страни дуката је стојећа фигура светога Марка при-
казаног у далматици, са ореолом, који благосиља 
дужда који клечи пред светитељом, држећи дугачак 
штап с крстом на врху. Обе фигуре су дате у про-
филу. Представу дужда прати натпис: DVX/АLOY 
(SIO) MOCENI (GO), док је поред представе светога 
Марка текст: S. M VENETI. 

Ковање златног новца Млетачке републике, ду-
ката, отпочело је у Венецији 1284. године, као реак-
ција на златан новац Ђенове и Фиренце, који су се 
појавили на тржишту 1252. године. Са тежином од 
3.545 грама и 23-3/4 карата – финоћом која је оста-
ла непромењена током целог средњег века, дукат се 
брзо нашао на врху монетарне скале у међународној 
трговини, посебно у области источног Медитерана, 
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где је допринео потпуном истискивању и нестајању 
византијског златног новца из оптицаја средином 
XIV века. Када је почео да се кује, пошто је сребр-
ни венецијански грош на тржишту већ био познат 
као „дукат“ (од лат. речи ducatus – војводство; назив 
за Млетачку републику) златан млетачки новац у 
изворима се помиње као ducatus auri све до среди-
не XIV века, од када се назив дукат везује само за 
златну монету. Од половине XVI века добио је назив 
цекин (zecchino, од  zecca: ковница). 

Представа Христа у мандорли на аверсој стра-
ни дуката настала је под утицајем представе Христа 
у сцени Вазнесења која је приказана на мозаику у 
главној куполи цркве Светог Марка у Венецији, који 
је настао око 1270. године. У средишту куполе, при-
казан је Христос како седи на дуги, у златним хаљи-
нама, у мандорли испуњеној звездама, а представа 
је потом пласирана на златан дукат, с том разли-
ком што је на дукату Христос приказан како стоји. 
На реверсу новца је задржано слично иконограф-
ско решење као на сребрном грошу – инвеститура 
млетачког дужда коме заштитник Венеције предаје 
инсигније власти, као симбол ауторитета, док чин 
инвеституре благосиља Христос са аверса новца, 
прави владар Млетачке републике. 

Иконографија венецијанског дуката остала је го-
тово непромењена за све време његовог ковања, од 
1284. до 1796. године, са ситним изменама у дизајну 
(нпр. број и распоред звезда које окружују Христа у 
мандорли, застава коју свети Марко предаје дужду, 
која се временом претворила у дуг штап с крстом на 
врху, начин на који светитељ и дужд држе инсигнију, 
изглед дуждове капе).

Ковање дуката није прекинуто распадом Мле-
тачке републике 1797. године. Сматра се да су, због 
њихове популарности на Леванту, млетачки дука-
ти са именом последњег дужда Лудовика Манина 
(1789–1797), ковани до 1823. године.
ЛИТЕРАТУРА: Papadopoli, 1893–1919; Марић, 1956, 181; 

Шакота, 1988, 181, сл. 116; Grierson, 1991, 109–110, Pl. IV, 
C12; Stahl, 2000, 303, 307–308, fig. 18; Шакота, 2015, 198,

Марина Одак

224. Дукат дужда Паола 
Ранијерија

венецијанска ковница, 1779–1789.
дукат, злато, 2,1 × 2,1 cm
Ризница манастира Студенице

Aверс дуката носи представу Христа који стоји у 
бадемастој мандорли, окружен са шеснаест шесто-
краких звезда, у левој руци држи јеванђеље, док 
десном руком благосиља. Представу прати легенда: 
SIT.T.XPE.DAT.Q.TV REGIS. ISTE DVCA(T), скра-
ћеница латинског текста: Sit tibi Christe datus, quem 
tu regis, iste ducatus. На реверсу дуката приказан је 
свети Марко, у далматици, са ореолом, коjи десном 
руком благосиљa дужда који клечи пред светите-
љом, и држи дуг штап с крстом на врху. Обе фигуре 
су дате у профилу. Представу дужда прати натпис: 
DVX/PAVL (US) RAINER (I), док је поред представе 
светога Марка легенда: S. M VENETI. 
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Од 1284. године, када почиње његово ковање, 
утицај млетачког дуката веома брзо се осетио на 
новцу држава које су се налазиле на главном правцу 
млетачких економских комуникација (Венеција–Ле-
вант) на којем је република осигурала водећи поло-
жај у економској трговини и задржала га до XV века. 
У Малој Азији, Сирији, Египту и Северној Африци 
појављују се ковања која су била под утицајем мле-
тачког златног новца. Преко приморских градова 
под млетачком влашћу, венецијански златник вео-
ма брзо је продро на простор српске средњовековне 
државе и остао присутан у трговачким пословима 
све до пада Деспотовине. Под његовим утицајем 
представа Христа у мандорли наћи ће се на аверсу 
српских ковања од времена цара Душана до ковања 
деспота Ђурађа Бранковића, а обележиће и новац 
Дубровачке републике. 

Касније су у Србији били заступљенији угарски 
дукати, док ће се млетачки златници, називани це-
кини, најдуже задржати на простору Црне Горе. 

Од наших средњовековних земаља, дукат је ко-
вала само Босна за време краља Стјепана Томаше-
вића (1461–1463). 

ЛИТЕРАТУРА: Papadopoli, 1893–1919; Марић, 1956, 181; Шако-
та, 1988, 181, сл. 117; Grierson, 1991, 110; Stahl, 2000, 212–217; 
Поповић, 2015, 378–381, 380 (В. Иванишевић); Шакота, 2015, 
197–198.

Mарина Одак 

225. Надгробна плоча  
с представом људске фигуре

нађена у куполи Богородичине цркве, XVIII век
мермер, величина 56 × 60 × 7 cm
Лапидаријум манастира Студенице

Израђена је од белог мермера у облику тау крста. У 
средишту је, у плитком рељефу, приказана глава му-
шкарца с брковима и брадом, док је испод ње, као и 

лево и десно, урезан по један крст. Позадина је што-
кована. На горњем, хоризонталном делу уочавају се 
остаци боје. Широка, непрофилисана бордура прати 
ивице читаве плоче.

Припада типу усправних надгробних спомени-
ка-усадника. Откривена је приликом истраживања 
и радова на Богородичиној цркви заједно с већим 
бројем плоча од којих се поједине датују у другу 
половину XVII века, док је већи део настао у XVIII 
веку. Не поседује натпис, као ни остали сачувани 
студенички надгробници XVIII века. На многима од 
њих се такође срећу антропоморфне представе, све-
дене на приказ главе без тела, који је махом схема-
тизован и геометријски стилизован. То је случај и на 
овој плочи, на којој је глава мушкарца формирана од 
различитих преклапајућих елипсоидних површина 
којима су уобличене лобања, лице и брада. Уз доњу 
ивицу чела постављене су уши малих димензија и 
бадемастог облика. Као и на бројним старијим при-
мерима усадника насталих у области Раса, црте лица 
су изразито поједностављене, без назначених инди-
видуалних карактеристика. Линије које формирају 
обрве спајају се с линијама носа, које се надовезују 
на дугачке и извијене бркове. Они наткриљују уску 
повијену црту којом су назначена уста, додатно мо-
делована благим удубљењем површине испод њих. 
Кружни оквири постављени су испод обрва, који 
линијама које их међусобно спајају, као и линијама 
које се дијагонално протежу до високо постављених 
ушију, подсећају на наочаре. У њиховом средишту, 
искуцана је по једна тачка која наговештава зенице.

Како је уочено у литератури, овакав шаблонски 
приказ људске фигуре не представља неумешност 
локалних мајстора, већ израз идеје губитка личног 
идентитета покојника након смрти и његовог при-
кључивања колективном култу предака.

ЛИТЕРАТУРА: Симић, 1956, 273–289, 282; Јовановић, 1970, 
273–287, сл. 16; Благо, 1988, 115, 120, кат. бр. 63, сл. 118; Ду-
дић, 1995, 38, 88–89, 98–99, 384, сл. 1; Ердељан, 1996, 65, 
68, 103, 106, 121–122.

Ивана Лемкул
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П О Н О В О  П ОД  О К Р И Љ Е М  
С Р П С К Е  Д Р Ж А В Е  ( 1 8 3 3 – 1 9 1 8 )





Свечаном повељом султана Махмуда II, изда-
том новембра 1833, Србији је потврђено при-
саједињење шест нахија које су Османлије за-

узеле после сламања Првог српског устанка. Међу 
њима је био и Стари Влах, на чијој се територији 
налази Студеница. На тај начин манастир се поново 
нашао под окриљем српске државе после 378 годи-
на проведених у условима готово непрекидне тур-
ске окупације. Одмах по ослобођењу кнез Милош је 
на молбу игумана Гаврила за обнову манастира из-
двојио из државне касе 10.000 гроша. Према попису 
обављеном 1834, у Студеници је тада живело шесна-
ест особа, монаха и послуге, а манастирска имовина 
састојала се од њива, ливада и шљивика. Већ 1836. 
манастир је поседовао двадесет три села са двеста 
шездесет једном кућом и 2100 становника. Иако су 
се мошти светог краља још налазиле у Каленићу, 
и у Студеницу су пристизали различити прилози 
и заветни дарови за спас душе или за оздрављење. 
Поново је стварана библиотека. Судија студеничко-

-јошаничког магистрата Милета Балтић, родом из 
Брезове, даровао је богато илустровани Нови завет, 
штампан у Москви 1745. године. Дечански монаси 
су лаври светог Симеона вратили тринаест штам-
паних књига које су Турци били опљачкали крајем 
XVIII века, а које су Дечанци откупили. Јуна 1837. 
министар просвете Стефан Стефановић Тенка по-
сетио је Студеницу и написао опширан извештај 
предлажући да се манастир обнови, а да се кнез, 
попут српских средњовековних владара, прихвати 
ктиторства над славном Немањином задужбином. 
Две године касније мајстор Настас Стефановић из 
Крагујевца започео је градитељске радове у којима 
је учествовало сто двадесет мајстора под надзором 
каленићког јеромонаха Јоаникија Нешковића. По 

завршетку тих радова, 24. септембра 1839, мошти 
светог краља Стефана Првовенчаног свечано су 
пренете из Каленића у Студеницу. Негде у то време 
и последњи студенички монах вратио се из заду-
жбине протовестијара Богдана у матични манастир. 
На челу братства налазио сe тада јеромонах Гаврило 
Миљковић, од 1829. године (или нешто раније) као 
игуман, а од 1839. као архимандрит. Септембра 1840. 
донета је одлука да се Богородичина црква изнова 
ослика и да јој се изради нов иконостас. Дуборезач-
ки радови поверени су Николи Мојсијевом из Де-
бра, а сликарски мајстору Живку Павловићу из По-
жаревца. Он је у Богородичиној цркви радио 1846. 
и 1847. године, оштетивши неком шиљатом алатком 
још увек солидно сачуване фреске из XIII и XVI сто-
лећа како би нов малтер боље прионуо за њих. Не-
што пре тога, 1843/1844, мајстор Настас је довршио 
зграду новог тзв. Милошевог конака, започету још 
1832. године јужно од католикона.

Дошавши на власт у Кнежевини Србији, и пред-
ставници династије Карађорђевић били су издашни 
у даривању Студенице. Нарочито се у томе истакла 
кнегиња Персида, жена кнеза Александра, која је, по-
ред осталих поклона, манастиру даровала скупоцен 
кивот за мошти Стефана Првовенчаног (1853). Он и 
данас стоји пред олтарском преградом Богородичи-
не цркве. Манастирска ризница се у то време нала-
зила у бочним параклисима Радослављеве припрате. 
У њу су опет пристизали дарови с разних страна, па 
и из Русије. Московски митрополит Филарет покло-
нио је Студеници икону с представама светог Саве и 
светог Симеона, руски рад из 1857. године. 

У другој половини ХIХ столећа додатно је ојача-
но имовно стање манастира. Поред обрадивог зе-
мљишта, ливада и пашњака, Студеница је добила у 

ПОНОВО ПОД ОКРИЉЕМ  
СРПСКЕ ДРЖАВЕ (1833–1918)







378 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



посед шуме, каменолом, две воденице и један дућан, 
па су јој годишњи приходи вишеструко превазила-
зили расходе. У оквиру њене парохије налазило се 
тринаест села. Поново је, као у доба Немањића, била 
најбогатији манастир у Србији. Услови за живот 
братства постали су још бољи када је поводом посе-
те манастиру краља Александра Обреновића и кра-
љице Драге Машин од Ушћа до Студенице саграђен 
пут (1901). Пре тога је постојала једино уска стаза 
којом се могло кретати само пешице или на коњу. 
Краљ и краљица обдарили су манастир покровима 
за гробницу светог Симеона и кивот с моштима Пр-
вовенчаног.

Јасно испољена свест кнеза Милоша о историј-
ском и културно-политичком значају Студенице на 
изложби се сагледава уз помоћ дела сликара Живка 
Павловића. Реч је о зидним сликама из наоса Бо-
городичине цркве, насталим 1846/1847. године, и 
недавно очишћеној престоној икони Богородице с 
Христом. Посебна пажња посвећена је репрезента-
тивним прилозима чланова владарских породица 

Обреновић и Карађорђевић. Изложени су и цртежи 
из Студенице које је Феликс Каниц, чувени бечки 
етнограф и археолог, објавио између 1862. и 1868. 
године, упознавши тако европску научну јавност с 
високим уметничким вредностима најважније Не-
мањине задужбине. Поред Каницових цртежа, у по-
ставку су укључени, у оригиналу или у дигиталном 
виду, радови Михаила Валтровића и Драгутина Ми-
лутиновића, двојице пионира научног истраживања 
средњовековних споменика у Србији. Архитекти по 
струци, они су израдили прве прецизне цртеже и 
аквареле архитектуре, скулптуре и живописа сту-
деничких цркава. Документарну вредност имају 
и представе манастира Студенице или појединих 
њених цркава забележене на изложеним радовима 
Ђорђа Крстића, Владислава Тителбаха, Уроша Пре-
дића, као и на фотографијама Ђорђа Станојевића, 
Габријела Мијеа и Аврама Ћирића-Ердоглије. Они 
показују стање споменика пре конзерваторско-ре-
стаураторских радова изведених после Другог свет-
ског рата. 
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226. Павловићев препис натписа  
из куполе Богородичине цркве

јужни зид поткуполног простора, 1846.
Ризница манастира Студенице

Током 1846. и 1847. године највећи део фресака у ку-
поли и поткуполном простору Богородичине цркве 
у Студеници прекривен је новим зидним сликама. О 
томе је пожаревачки сликар Живко Павловић, аутор 
новог живописа, оставио неколико писаних трагова. 
Најпре је, у прстену тамбура куполе, где се налазио 
оригинални ктиторски натпис, исписао нов текст 
о осликавању. Потом је из првобитног ктиторског 
натписа преузео податке које је успео да растумачи 
и унео их у други натпис, исписан у картушу на ју-
жном зиду поткуполног простора: 

У горе подписатом’ реду, ωд’ созданїѧ | обителъ 
сїѧ. моглi смо видити у подписU ста|родревном’ да 
е по дрUги пут’ обновїо молераем’ | вел[и]ки жUпан’ 
Волканъ син’ с(ве)тог’ Симеона Неманића | 1s5 лета. 

Садржина оригиналног сведочанства о првом 
осликавању храма била је у то време тешко читљи-
ва – све до конзерваторско-рестаураторских радова 
из 1951. године – па су и неки ранији истраживачи 
(Јанко Шафарик, Франс Мертенс) успели, уз изве-
сне нетачности и непрецизности, да прочитају само 
име великог кнеза Вукана и годину 1209 (уместо 

1208/1209). Живко Павловић и(или) надзорници 
његовог рада начинили су још веће грешке прили-
ком читања, па су у својој белешци нетачно прене-
ли Вуканову титулу („велики жупан“) и погрешно 
навели годину (1205. уместо 1208/1209). Осим тога, 
како се испоставило после откривања оригиналног 
ктиторског натписа, они су погрешно протумачили 
помен Вукановог имена. Пошто су неосновано прет-
поставили да је осликавање студеничког католикона 
започето још у време Симеона Немање, закључили 
су да је његов најстарији син морао бити заслужан 
за обнову сликарства. 
ЛИТЕРАТУРА: Петковић, 1923, 20; ССЗИН VI, 1926, бр. 

10486; Мандић, Лађевић, 1956, сл. 1; Натписи историј-
ске садржине, 2015, 43, n. 46.

Милош Живковић

227. Апостол Јаков (?)

фрагмент зидног сликарства 
Богородичине цркве из 1846.
доња зона тамбура куполе
гипсана плоча, 54 × 56, 5 cm
Ризница манастира Студенице
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Светитељ је приказан као човек средњих година, с 
ретком брадом и брковима, високим челом и дужом 
косом која пада иза ушију. Његов се идентитет не 
може сасвим поуздано установити јер је од пратећег 
натписа очувано само прво слово („I“). У литерату-
ри је изнето мишљење да је реч о представи светог 
Јована Крститеља, али се таквом гледишту противи 
физиономија светитељског лика. Извеснија је, чини 
се, могућност да је реч о лику апостола Јакова. Осим 
поменутог остатка легенде, која би се у целини могла 
реконструисати као I<Akovx>, на такву претпоставку 
упућује и поређење с ликом апостола Јакова који је 
Живко Павловић насликао на иконостасу Богороди-
чине цркве у Студеници. Уколико је наведена иден-
тификација лика на фрагменту из студеничке ризни-
це тачна, вероватно је реч о остатку фигуре која се 
некада налазила у доњој зони тамбура куполе като-
ликона. Наиме, према опису Феликса Каница, који је 
1862. пописивао зидно сликарство Богородичине цр-
кве, као и на основу архивских фотографија, зна се 
да је Живко Павловић у калоти куполе насликао лик 
Бога-Оца у пратњи анђела, а испод њега ред предста-
ва пророка и, у најнижој зони тамбура, између про-
зора, фигуре дванаесторице апостола. Претпоставку 
да је реч о лику апостола Јакова који се некада на-
лазио у куполи оснажује и околност да је, како се на 
основу поставке лика може закључити, највероват-
није у питању била стојећа фигура светитеља.
ЛИТЕРАТУРА: Kanitz, 1862; Благо, 1988, 130 кат. бр. 9 (С. 

Ђурић); Павловић, 1991, 124, сл. 6, 8; Недељковић, 2018, 
165.

Милош Живковић 

228. Апостол Вартоломеј (?)

фрагмент зидног сликарства 
Богородичине цркве из 1846.
доња зона тамбура куполе
гипсана плоча, 54 × 56,5 cm 
Ризница манастира Студенице

Лик светитеља одликују правилне црте лица, про-
доран поглед, високо чело и смеђа коса, бркови и 

брада. Одевен је у зелени хитон и црвени химатион. 
Судећи према физиономији и одећи, као и на осно-
ву поређења с „портретима“ апостола на иконостасу 
Живка Павловића који се некада налазио у главном 
манастирском храму, могуће је да је реч о лику све-
тог Вартоломеја. Као и у случају претходно описаног 
фрагмента, верујемо да је у питању остатак фигуре 
апостола који је 1846. био насликан у тамбуру сту-
деничког католикона. 
ЛИТЕРАТУРА: Павловић, 1991, 124, сл. 8; Недељковић, 

2018, 166. 

Милош Живковић

229. Јеванђелиста  
( Јован или Матеј)

фрагмент зидног сликарства 
Богородичине цркве из 1846.
доња зона тамбура куполе
гипсана плоча, 54 × 56,5 cm 
Ризница манастира Студенице

На фрагменту је приказан старији човек дугачке 
седе браде и дуже, на челу раздељене косе која пада 
иза ушију. Одевен је у плави хитон и црвени хима-
тион, а десном руком додирује затворену књигу коју 
је држао у левој руци. Имајући у виду иконографију 
светитеља може се претпоставити да је реч о лику 
јеванђелисте. Ка таквом закључку води и поређе-
ње с представама светих Јована Богослова и Матеја 
на иконостасу који је Живко Павловић осликао за 
студенички католикон. Како су, међутим, обојица 
поменутих светитеља ту приказани са сасвим слич-
ним физиономијама, идентитет старог јеванђелисте 
на фрагменту зидне слике у студеничкој ризници 
не може се поуздано утврдити. С нешто више веро-
ватноће се сме претпоставити да је, као и у случају 
претходно разматрених фрагмената, реч о остатку 
фигуре јеванђелисте из тамбура куполе. 
ЛИТЕРАТУРА: Павловић, 1991, 124, сл. 8; Недељковић, 

2018, 165.

Милош Живковић 
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230. Богородица на престолу с 
Христом и Арханђелима 

Студеница, престона икона старог 
иконостаса Богородичине цркве 
Сликао Живко Павловић, 1846/1847.
уљана темпера на дасци, позлата  
116,5 × 169 × 3 cm
Ризница манастира Студенице

Пресвета Богородица mr#. TM#. приказана је чеоно 
како седи на раскошном дуборезбареном и позла-
ћеном престолу, који красе необичне фигуре амора 
с круном. Одевена је у доњу хаљину са златом ве-
зеним оковратником и пурпурни мафорион обру-
бљен златном траком. На глави има отворену злат-
ну круну. У левој руци, којом држи малог Исуса, 
држи сферу. Христос Is#. hs#. (у нимбу: o w n = Онај 
који јесте) погледа усмереног ка посматрачу десном 
руком благосиља, док леву ослања о сферу. Осно-
ва трона почива на облаку, док је у врху сликаног 
поља отворено небо окружено облацима, са по два 
анђела на свакој страни. Икона се налазила на ста-
ром дрвеном иконостасу у Богородичиној цркви у 
Студеници, који је ради конзерваторско-рестаура-
торских радова демонтиран 2011. године од стране 
Републичког завода за заштиту споменика културе. 
Представља остварење пожаревачког сликара Жив-
ка Павловића, који је поред студеничког иконоста-
са извео и иконостасе у цркви Вазнесења Господњег 
у Чачку (1841–1846), цркви Светих Архистратига 
у Раму (1839), црквама у Пожаревцу (1841–1842), 
Пољни (1843), Лазарици у Крушевцу (1844), у ма-
настиру Сретење у Овчарско-кабларској клисури 
(1844), цркви Светог Стефана у Ивањици (с Јањом 
Молером) (1846) и Заови (1845–1849). Павловић је 
аутор зидног сликарства у цркви родног села Кисе-
љева (1837), у манастиру Нимнику (1841), Горњаку 
(1847), у Јерменовцима (1848), Рибнику и Трстени-
ку (1848), као и у Трнави, Ариљу, Александровцу и 
манастиру Никоље у Доњој Шаторњи (1850). Упо-
којио се 1850. године. Иконостас је настао у пери-
оду велике обнове манастира 1837–1839, непосред-
но након припајања Студенице Кнежевини Србији 
(1833) Милоша Обреновића. Студеничко братство 
се после скоро три деценије боравка у Враћевшни-
ци, Фенеку и Каленићу вратило у свој манастир, 
који улази у састав Ужичке епархије под управом 

епископа Никифора Максимовића, у време ми-
трополита Петра Јовановића. Дуборез иконостаса, 
израђен у духу дебарских копаничара, приписан је 
Николају Мојсеовићу.
ЛИТЕРАТУРА: Васић, 1968; Благо, 1988, 235–238, 245, сл. 178; 

Шакота, 1988, 90; Самарџић, 2017, 187, 190; Недељковић, 
2018, 161–162 сл. 2 (и 153–156, 175–177).

Миљана Матић

231. Свети Сава  
и свети Симеон српски  
са сценама из  
живота светог Саве 

икона непознатог руског аутора, 
прва половина XIX века
оковао мајстор Иван Авдејев, 1857.
темпера на дасци, позлата, сребро, 
ливење, искуцавање
35,6 × 31,3 × 2,7 cm 
Ризница манастира Студенице

Профилисани сребрни оков изведен техникама ис-
куцавања и ливења скоро у потпуности прекрива 
средишње сликано поље, тако да су видљиви само 
ликови и инкарнат. У средишњем пољу су чеоно 
приказани свети Сава и свети Симеон Немања у 
пуној фигури, изнад којих је на окову техником 
ливења представљена Света Тројица – Бог Отац 
g(ospo)dq savaot, Бог Син Is# hs# и Дух Свети, чије су 
сигнатуре урезане на окову. Свети Сава је прика-
зан као особа зрелог животног доба, седе косе и 
седе браде средње дужине. Погледа усмереног на-
горе, ка Светој Тројици, десном руком пред гру-
дима благосиља, док у левој држи дугачко жезло. 
Одевен је у сакос с великим омофором. На глави 
има сребрну митру завршену крстом, украшену с 
два бисера и три полудрага камена. Зракасти нимб 
излази у поље. Лево од лика светог је сигнатура: 
savva serb%skQi&. Преподобни Симеон приказан је 
као великосхимник одевен у мантију са аналавом и 
огртачем. На глави има кукуљицу. У подигнутој де-
сници држи бројаницу завршену крстом, док у ле-
вој руци има развијени свитак на коме је на окову 
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искуцан текст: terpite ubo bratiA moA. Десно од лика 
преподобног, око кога је зракасти сребрни нимб, је 
сигнатура: simeonq ser%bski&. У позадини представље-
них фигура је на окову приказан пејсаж равнице са 
два дрвета на хоризонту. 

У засебном пољу на левој страни иконе насли-
кана је почетна сцена из Житија светог Саве у ко-
јој непознати монах прича о Светој Гори Атонској 
Растку, у натпису означеном као „Свети Сава кнез 
српски“ savVa knez serbski: prizva[a inokx savvM serbskago 
i glagola o svAtoi gore afonskoi. Сава је насликан као 
голобради младић у војној униформи, с кратком 
туником, панциром са огртачем и шлемом на гла-
ви, како пажљиво слуша монаха старијег животног 
доба пред собом. 

Испод средишњег поља иконе приказана је сце-
на Хиротоније светог Саве за архиепископа српског 
posvA{enJe s. savVM vo arhiepiskopQ. Сава Немањић је 
представљен у центру композиције као архијереј 
зрелог животног доба, проседе косе и проседе бра-
де средње дужине, како приклоњене главе стоји 
пред архијерејем који врши његово миропомазање 
одевен у сакос са омофором, са златном митром на 
глави. Окружен је низом фигура архијереја, све-
штеника, ђакона, монаха и два свечано одевена 
лаика, који присуствују том светом чину. У окви-
ру засебног сликаног поља на десној страни иконе 
насликана је епизода Јављања Богородице светом 
Сави архиепископу српском на путу ]vlenJe b(o)/ei 
m(a)t(e)ri s(ve)tomM save ar(h)iep(i)skopM. Свети Сава 
savVa arh(iepiskopq) se%rbski& приказан је као монах с 
панакамилавком на глави док се клечећи, испруже-
них руку и подигнутог погледа моли Богородици. 
Она стоји на облаку, тик изнад тла, у пуној фигури, 
у полупрофилу, окренута улево. Нимбови, делови 
одежди и инсигнија свих приказаних личности су 
позлаћени. 

На полеђини иконе је метална плочица са уре-
заним текстом у коме се наводи да је икону 1857. 
године осветио московски митрополит Филарет 
(Дроздов) (1782–1867) као дар студеничкој обитељи: 
aw+nz. g sentAbrA zI# dnA. ikona sIA osvA{ena filaretomx 
mitropolitomx moskovskimx daA obiteli studenicQ vx 
serbIi. Из истог времена датира и метални оков, на 
коме је печат радионице мајстора Ивана Авдејева: 
i a 1857.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 247, кат. бр. 13 (М. Шакота).

Миљана Матић

232. Кивот за мошти  
Стефана Првовенчаног 
(преподобног Симона)

бечка радионица (иницијали мајстора WIS), 1853.
кипарисово дрво, сребро, емајл, сомот 
(црвени и плави), ливење, ажурирање
200 × 59 × 65 cm
Ризница манастира Студенице

Мошти Стефана Првовенчаног се од 1957. године 
налазе у новом сребрном кивоту који је 1853. годи-
не манастиру Студеници поклонила кнегиња Пер-
сида Карађорђевић (рођена Ненадовић), супруга 
кнеза Александра Карађорђевића. Кивот, смештен 
на десној страни испред иконостаса Богородичи-
не цркве, израђен је од сребра у бечкој радионици, 
у неорококо стилу, са украсним елементима у ви-
соком рељефу, грбовима српских земаља и натпи-
сом који говори о моштима Првовенчаног и кти-
торству кнегиње Персиде. На њему су жиг града 
Беча, број 13, година и иницијали мајстора (WIS), 
а дарован је заједно с кандилом, које је по жељи 
кнегиње такође израђено у бечкој радионици једну 
годину раније. 

Кивот има облик саркофага чија је основна 
конструкција изведена од дрвета, а потом пресву-
чена црвеним сомотом преко кога је постављена 
конструкција од сребра са сребрним апликација-
ма и словима изливеним од емајла. Унутрашњост 
ковчега обложена је плавим сомотом. Саркофаг је 
ослоњен о четири стопе израђене у виду лављих 
шапа. На угловима су четири серафима у пуној 
пластици. Грб Србије налази се с предње и задње 
стране, док су дуж бочних дужих страница гирлан-
де и венци цвећа и лишћа. Преко поклопца је по-
стављен велики ливени крст са оруђима Христовог 
мучења. На унутрашњој страни поклопца су три 
медаљона с композицијама: Стефан Немања пре-
даје престо сину Стефану (Првовенчаном), Грбови 
српских земаља и Свети Сава крунише Стефана 
Првовенчаног. 

Дуж обода кивота, испод поклопца, плавим 
словима од емаља, тече натпис: prilo/<i> kIvotx 
<s>eiß mo{emx bla/ennQA p<a>m<Ati> %s&vAtagw stefana 
<pr>vovy<n;an>a<g>o %krala& <s>erbskago sMprMga knAzA 
<se>rbska%go& %g&osMdarA aleKandra kara 0 gewrgIe%v&i;a 
bl%ag&ovyrnaA %k&nAginA %p&ersIda vo vy;noy vospominaniy 
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svoygo sMprMga, svoy i dyteiß ih1 petra i andreA, poleksii, 
klewpatri i eleni lyta gospodnA 1852. На десној боч-
ној страни кивота, у оквиру картуша, је натпис: seiß 
stefanx prvovyn;anQи, sQnx stefana ne<m>ani, kralA 
s%q&rbskagw. bl%ag&oMgodnw pravA[e serbsko} der/avo} dolgoe 
vremA. a pri samoiß kon;iny /izni svoeA %p&ostri/esA vx 
%in&o;estvo iß vx ma%l&y %ot&<i>de ko gospodM %l&yta 12[2]8. 
tylo ego %p&roslav%i& bogx netlynIemx. kotoroe zr%it&x zdy 
po%l&o%/&eno na cy%l&ovanIe sq vyro} %p&r%i&hodA{Qmx. 

Кивоту припадају и две заставице димензија 27 
× 5,5 цм на дугим копљима, с кићанкама. На њима 
су угравирани грбови Тривалије (глава дивљег ве-
пра прободена стрелом) и Раме (рука у оклопу са 
исуканом сабљом). 

Дрвена носећа конструкција кивота израђена је 
истовремено када и сам кивот.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 92, 111, 150; Шакота, 2015, 43, 

95, 162.

Миљана Матић

233. Кандило кнегиње  
Персиде Карађорђевић

Беч, 1852.
сребро, искуцавање и ливење
висина 40 cm, с ланцима дужине 90 cm
Ризница манастира Студенице

Кандило је метална висећа посуда или стаклена чаша 
у коју се ставља фитиљ да сагорева у уљу (лат. candela 

– свећа, свећњак, сасуд у којем сагорева уље). Нерет-
ко кандила краси филигранска обрада метала или 
се пак стаклена чаша ставља у металну која може да 
буде украшена. Студеничко кандило о којем је реч 
представља дар кнегиње Персиде, рођене Ненадовић, 
удате за српског владара кнеза Александра Карађор-
ђевића. Кнегиња је поклонила кандило приликом 
тродневне породичне посете Карарођевића манасти-
ру Студеници августа 1852. Израђено је од сребра, из-
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ведено техником искуцавања и ливења. Рад је бечке 
радионице. Бокастог је типа, с таласастим површина-
ма у маниру другог рококоа. При врху кандила, око 
његовог отвора је оградица чији горњи назубљени 
део подражава пламен. На боковима кандило красе 
ките стилизованог цвећа. Дршке и тело кандила спа-
јају главе анђела, украс истоветан оном изведеном на 
кивоту-ковчегу Стефана Првовенчаног. Испред анђе-
ла с предње стране је грб Србије. Ланци кандила су 
сачињени од везених елемената у облику латиничног 
слова „S“. На кандилу је натпис: Княгиня српска Пер-
сида А. Карађорђевића прилаже кандило ово, светомъ 
Кралю за споменъ свои и деце свое Княжевића Петра 
и Андрее и Княжевне Клеопатре и Елене године 1852. 
Кнез Александар и његова породица су, попут Обре-
новића раније, били дародавци моштију Светог Сте-
фана Првовенчаног. Кнегиња Персида је за спомен 
своје деце Петра, Полексије, Клеопатре и Јелене даро-

вала аер и дарке (1847), поменуто кандило од сребра 
(1852), раскошни китњасти кивот за мошти Стефана 
Првовенчаног (1853) и покров за њих (1854).

ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 2015, 95, 155–156. 

Бојана Стевановић

234. Ажурирана кадионица

локална радионица, 1833–1866.
сребро, техника пресовања, гравирања, 
ажурирања, пунцирања и ливења
висина 27 cm, пречник стопе 8,5 cm,  
пречник отвора 12 cm
Ризница манастира Студенице
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Ажурирана кадионица је рад локалног мајстора и 
састоји се од посуде за жар, поклопца и ланца с ма-
тицом. Бокаста посуда за жар барокних форми укра-
шена је крупним цветовима и анђеоским попрсјима. 
Приметно је да су анђеоска попрсја ливена на већ 
истрошеним калупима. Поклопац је оријенталног 
облика и изведен техником ажурирања. На њему су 
заступљени биљни украси, али и украси у виду кр-
љушти. Ланац на кадионици није у потпуности очу-
ван, а завршава се матицом звонастог облика. Ажу-
рирана кадионица је настала под утицајем хаџијских 
спомен-предмета донесених из Свете земље. 
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 100, 124–125; Шакота, 2015, 

105, 136–137.

Маријана Марковић

235. Крст Круне Обреновић

локална радионица, 1834.
дрво и сребро с позлатом, дуборезбарење, 
искуцавање, ливење, филигран и гранулација 
29, 5 × 10 cm, пречник 11 cm
Ризница манастира Студенице

На дрвеном престоном крсту спреда су дуборезом 
приказани композиција Распећа (у средини) и пред-
ставе јеванђелиста (у крацима), док је на полеђини 
у средишту композиција Крштења Христовог, окру-
жена представама четири апостола. И они и јеван-
ђелисти приказани су у седећем положају, с књигама 
у рукама, између тордираних стубова иза којих се 
могу видети завесе. Оковом су све сцене уоквирене 
низовима гранула, које средишње композиције деле 
на два поља. Изнад горњег крака је украс у виду кру-
не од филиграна с гранулама који почива на фили-
гранским спиралама које се понављају и на бочним 
крацима. Дршка неокласицистичког стила, која није 
оригинална, већ касније додата, ливена је од сребра 
и једноставно профилисана. Стопа од истог матери-
јала је украшена филиграном и гранулацијом, низо-
вима који иду од подножја дршке ка ободу стопе на 
ком је распоређено осам розета.

Како се сазнаје из натписа на доњој страни стопе, 
крст представља дар Круне Обреновић, прве жене 
војводе Јована, брата кнеза Милоша Обреновића, 
кивоту Стефана Првовенчаног док се он налазио у 
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манастиру Каленићу. Дарован је 1831. или 1834. го-
дине, будући да се не може са сигурношћу утврдити 
последња цифра која је изгравирана. Међутим, с об-
зиром на то да на натпису стоји да је донаторка крст 
даровала светом краљу за здравље своје, као и на 
основу чињенице да је она преминула 1835. године, 
каснији датум израде се чини вероватнијим.
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1986, 225–249, 242; Шакота, 2015, 

112, 148–149.

Ивана Лемкул

236. Дискос трговца Јанковића 

бечка радионица, 1857.
позлаћено сребро, искуцавање и гравирање
пречник 15,5 cm
Ризница манастира Студенице

Дискос (патена) је сасуд једноставног пљоснатог и 
кружног облика, на ком се, приликом богослужења, 
узноси хлеб и освећује у Христово тело. Дискос је 
без украса, а по спољашњем ободу наличја у четири 
реда изгравиран је натпис: € pre/de 20m lyt e{e sU{U 

sQnx v1 utroby materi i Wcu zavy{av[U s%vetom& k%ralU& 
sVmwnU prvynx, nQny sQnu | prispyv[u v? vozrastx }no[i 
ispolnяя w;ee zavy{anie daruetx crkvi stat sei s1 krestx, 
potirx, diskonx |s zvyzdo} l}bomirx v, яnkovi:x kupecx 
va%ro&[%i&, po/arevca seby i doma[emx, za zdrav%ie& mrtv%im&? 
| wupokoenii du[x, m%esy&ca, dekem%vriя& dne 6go 1859 lyta.  
На основу натписа се сазнаје да је трговац Љубомир 
Јанковић, пореклом из Пожаревца, испуњавајући 
очево завештање Студеници даровао богослужбене 
предмете (крст, путир, дискос и звездицу) за покој 
душа и здравље чланова своје породице.

Између другог и трећег реда натписа налази се 
жиг бечке радионице и иницијали мајстора: CSS. 
ЛИТЕРАТУРА: Шакота, 1988, 129–130; Мирковић, 19823, 92, 

129–130; Шакота, 2015, 96, 142.

Маријана Марковић

237. Вотивна рука Петкане Хаџић
Јагодина (?), 1835.
сребро, техника искуцавања и гравирања
13 × 7,5 cm
Ризница манастира Студенице
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Још од свог формирања манастир Студеница био је 
једно од најзначајнијих светилишта Српске цркве. 
Тај статус манастир је задржао и током XIX века. У 
то време њему је приложен велики број заветних, 
вотивних дарова, који су, по традицији, поставља-
ни уз иконе и мошти светаца, којима је упућива-
на молитва за исцељење, или су после оздравље-
ња прилагани као вид захвалности. Често су ти 
предмети попримали облик оних делова тела који 
су оболели (руке, очи, ноге) или су симболизовали 
недостатак због којег је тражена помоћ (колевка). 
Треба напоменути да такви предмети нису нужно 
израђивани у познатим радионицама и од племе-
нитих материјала, него су вредност материјала и 
квалитет обраде зависили од материјалног статуса 
донатора. 

Један од вотива у облику руке који се чува у ри-
зници Студенице дар је Петкане Хаџић из Јагоди-
не. Предмет је израђен у сребру и дело је локалног 
занатлије. Рука је грубо и непрецизно обликована, 
готово једнаких прстију са угравираним ноктима и 
зглобовима. Две траке са урезаним иксевима уокви-
рују ктиторски текст: 1835 поклони Петкана Хаџи(ч) 
сnая Радосави из Яагодiну.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 160; Шакота, 2015, 126–127, 176.

Јована Дунђеровић

238. Манастир Студеница, 
хромолитографија

Феликс Каниц, 1859–1862.
Објављено у: F. Kanitz, Serbiens byzantinische 
Monumente, Wien 1862, T. IV

Феликс Каниц (Felix Kanitz, 1829–1904) је био путопи-
сац, географ, археолог и етнолог који је значајно до-
принео истраживању југоисточне Европе, нарочито 
Србије. Рођен у Пешти, у богатој јеврејској породици, 
школовао се у угледној пештанској илустраторској 
радионици Винценца Грима (Vincenz Grimm), где је 
поред уметничког савладао и израду документарног 
и техничког цртежа, што је било у непосредној вези 
са оновременим развојем етнографије и археологије. 
Студије је наставио на бечкој Ликовној академији, 
али их није окончао, те је доцније своје образовање 
допунио у Минхену, Дрездену и Нирнбергу. Већ као 
двадесетогодишњак је постао стални сарадник првог 
немачког илустративног часописа „Illustreite Zeitung“ 
из Лајпцига, с којим је наставио сарадњу до краја 
живота. Управо је на наговор власника овог часопи-
са 1858. године први пут посетио Босну, Херцеговину, 
Црну Гору и Далмацију, што је било путовање које 
је одредило наставак његове каријере током које се 
посветио истраживању Балкана. 
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Каниц је први пут дошао у Србију 1859, а потом 
је своја истражива наставио 1860. и 1861. године, и 
касније све до 1897. године када је, по свему судећи 
последњи пут боравио у Београду. Већ 1861. године 
Бечка академија објавила је Каницову илустровану 
научну студију са описом античких споменика Кне-
жевине Србије, док је наредне године новцем Цар-
ско-краљевске дворске државне штампарије публи-
кована луксузно опремљена књига фолио формата 
наслова Serbiens byzantinische Monumente. Каницова 
књиге је исте године објављена и на српском језику 
у преводу Александра Сандића. 

У њој је Каниц описао и нацртао цркву на сме-
деревском гробљу, Раваницу, Манасију, Жичу, Ла-
зарицу и Студеницу. Један од Каницових мотива за 
рад на објављивању српских средњовековних спо-
меника била је и чињеница да тог времена нису ра-
ђени њихови цртежи. Каниц је за поменуту књигу 
урадио више илустрација Студенице – приказ ма-
настирског комплекса који је штампан у техници 
хромолитографије, и још две табле цртежа на који-
ма су дати западни портал и посебно делови његове 
скулптуралне декорације, апсидална трифора као и 
план основе Богородичине цркве. Сам Каниц је за-
бележио да му је приликом снимања основе и фаса-
да цркве била потребна помоћ инжињера Клинара, 

те да му је „за цртање архитектонских детаља итд. 
било потребно неколико дана“.

Каниц је изабрао да манастирски комплекс пред-
стави с југоисточне стране, онако како га види посе-
тилац улазећу у порту кроз капију у манастирским 
зидинама. У први план је постављена полисценич-
на композиција која није илустрација реалне слике 
манастирске свакодневице већ ју је Каниц компо-
новао користећи се њему познатим моделима. Тако 
су десно од улаза приказана два монаха, један који 
стоји и други седи и чита писмо или неки документ. 
Група фигура с леве стране показује тројицу монаха, 
од којих онај на коњу благосиља породицу, родитеље 
с дететом који су у манастир дошли с натовареним 
магарцем, док је испред њих још једна породица која 
је дошла у манастир у пратњи свог пса. Први план 
илустрације је оживљен ниским растињем, док се 
у манастирској порти види живина, али и пар пау-
нова од којих је један раширио свој раскошни реп. 
Посебна пажња је посвећена манастирским зграда-
ма и храмовима – цркви Светог Николе, паракли-
су Светих Јоакима и Ане, те монументалној Бого-
родичиној цркви – које су приказане са ванредном 
акрибичношћу. Стога не чуди што је Каницу за овај 
цртеж била потребна помоћ и неколико дана рада. 
Наравно, најбрижљивије је нацртана Богородичина 
црква и стиче се утисак да је Каниц изабрао да чита-
ву композицију прилагоди најбољем могућем погле-
ду на манастирски католикон. На Каницовом цртежу 
је приказан изглед храма након нестручно изведених 
радова током којих су додати венац на тамбуру купо-
ле и на њеном кубичном постољу (1839). Та техничко 
документарна веродостојност Каницових цртежа је 
посебно дошла до изражаја током доцнијих рестау-
рација манастирског комплекса, када је рецимо за-
хваљујући овом Каницовом приказу манастира било 
могуће реконструисати кров улазне куле. 

Овај цртеж Студенице послужио је Каницу као 
основа сцене из свакодневног живота манастира, 
Недељно јутро у Царској лаври и Црквени сабор у 
Студеници.
ЛИТЕРАТУРА: Kanitz, 1862, 24–27, tav. IV, X, XI; Каниц, 

1862, 27–27, таб. IV, X, XI; Каниц, 1986, књ. 2, 24–37; Бла-
го, 1988, 306–309, 317, 320, сл. 239 (М. Тодић); Тимотије-
вић, 2011, 115–131.
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239. Црквени сабор  
у Студеници

Феликс Каниц, 1860.
лавирани туш на картону, 16 × 9 cm
Архив САНУ у Београду

У Заоставштини Феликса Каница која се чува у 
САНУ налази се и цртеж урађен 1860. године лави-
раним тушем на картону. Мада скромних димензија 
тај цртеж, који приказује црквени сабор у Студе-
ници, показује несумњиви таленат аутора у ком-
поновању многољудне сцене. Богородичина црква 
у позадини дата је у обрисима, док групе људских 
фигура насликане сигурним потезима без сувишних 
детаља осликавају сву динамику догађаја. Цртеж је 
настао током Каницовог другог путовања по Срби-

ји и био је припремна скица за ксилографију која је 
приређена коју годину касније. 

Та илустрација први пут је објављена 1866. го-
дине у првом издању познате књиге „Путовање 
кроз словенске земље Турске у Европи“ британ-
ских списатељица и активискиња Џорџине Макен-
зи (Georgina Muir Mackenzie, 1833–1874) и Паолине 
Ирби (Adelina Paulina Irby, 1833–1911), где је потпи-
сана легендом „Church festival in free Serbia“. Читава 
ова књига је илустрована искључиво Каницовим цр-
тежима с Балкана, од којих су многи, као овај о којем 
је реч, били по први пут публиковани. Цртеж Цр-
квени сабор у Студеници је у Каницовим издањима 
објављен тек 1909. године, у постхумно објављеном 
другом тому његовог најпознатијег дела о Србији (F. 
Kanitz, Das königreich Serbien und das Serbenvolk: von 
der Römerzeit bis zur gegenwart, II, Leipzig, 1909, стр. 1).
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Запажено је да су читавом Каницовом опусу 
најређе наративне композиције. Он се с много више 
пажње посвећивао како техничким тако и доку-
ментарним цртежима, а његова дескриптивност је 
посебно изражена у етнографским илустрацијама. 
Стога Каниц њему познате типове људи и њихове 
ношње, било да је реч о његовим цртежима с тере-
на или пак фотографијама које је користио за пре-
дложак, накнадно повезује у сцене из свакодневног 
живота. Штавише, он се приликом израде цртежа 
Црквени сабор у Студеници испирисао и познатом 
композицијом Анастаса Јовановића Срби око гусла-
ра, коју је сместио у предњи леви угао свог цртежа. 
Са супротне стране предњег плана су две женске фи-
гуре од којих је фигура ближа посматрачу иста она 
која се види и на цртежу Недељно јутро у Царској 
лаври. Њима се обраћа црквени великодостојник са 

широким појасом и великим напрсним крстом, који 
такође представља карактеристични тип Каницових 
људи с Балкана. У позадини је низ појединачних 
фигура или група фигура, попут младића који сипа 
пиће, групе која игра коло у средишту композиције, 
или пак групе око младића који свира кавал, које 
све заједно чине идеализовану накнадно конструи-
сану слику једне црквене прославе, а не илустрацију 
аутентичног догађаја којем је Каниц присуствовао. 
Када је пак реч о приказу Богородичине цркве он се 
у овој композицији послужио сопственим цртежом 
манастира Студенице.
ЛИТЕРАТУРА: Mackenzie, Irby, 1866; Kanitz, 1909, 1; Каниц, 

1986, књ. 2, 10; Благо, 1988, 308–309 (М. Тодић); Тимоти-
јевић, 2011, 115–131.
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240. Недељно јутро  
у Царској лаври Студеници 

Феликс Каниц, 1859–1868.
штампа, ксилографија
објављено у књизи: F. Kanitz, Serbien. Historisch-
ethnographische Reisestudien aus den Jahren  
1859–1868, Leipzig 1868, стр. 187

Пишући о Студеници Каниц бележи да је та „Царска 
лавра“ највећи, најраскошнији и најбогатији мана-
стир у земљи. У њега се се од раног јутра, „на звуке 
звона, кроз шуме и преко голих кречњачких стена 
околних брда, слично потоцима“ сливају многоброј-
не групе верника, како би од архимандрита „Танаси-
ја“ добили благослов. Каниц је избарао да прикаже 
један такав тренутак, за који у књизи из 1868. године 
каже да се догодио у недељно јутро (Sonntagsmorgen), 
одакле и назив композиције (Sonntagsmorgen in den 

Carska-lavra Studenica). Сцена је смештена на трем 
конака и само се у позадини назире југоисточни 
део Богородичиног храма, пресликан с Каницовог 
цртежа манастирског комплекса, укључујући ту и 
пар паунова који се на њему јављају. У средишту 
композиције је архимандрит у “пространој тамној 
калуђерској одећи, са широким свиленим појасом 
око мантије, испод отвореног огртача; велики злат-
ни крст о његову врату као да је привлачио сунчане 
зраке и одбијао их према лепо моделираној глави с 
густом црном брадом и још црњим очима ствара-
јући око ње неку врсту светлог нимбуса, био је то 
тип пуне мушке лепоте, која се иначе може видети 
само на Светој Гори”. Иза њега су у полукругу, још 
четворица монаха различите животне доби и један 
младић с пушком на рамену и пиштољем за појасом, 
обучен у карактеристичну народну ношњу. Архима-
дрит благосиља дете у колевци које је у манастир 
донео брачни пар са двоје деце, а у пратњи старије 
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жене која је посматрачу окренута леђима. Компо-
зицију слева уоквирује фигура предиље, иначе чест 
мотив Каницових илустрација из свакодневног жи-
вота на Балкану. 

Овај цртеж Каниц је први пут објавио у својој 
историјско-етнографској студији о Србији из 1868. 
године, те је отуда посебну пажњу и посветио илу-
стровању типова женске, мушке али и дечије одеће, 
приказујући их у свој њиховој раскоши. То додатно 
говори у прилог чињеници да се Каниц, у складу са 
оновремним романтичарским приступом илустра-
цији, одлучио да, пре него реалне актере догађаја, 
прикаже одређене типове, чак стереотипе, које сме-
шта у унапред задати оквир.
ЛИТЕРАТУРА: Kanitz, 1868, 186–190. Kanitz, 1909, 25–27; 

Каниц, 1986, књ. 2, 32–33; Благо, 1988, 308–309; Тимоти-
јевић, 2011, 115–131.

Дубравка Прерадовић

241. Валтровићеви цртежи 
архитектуре и скулптуре 
Студенице 

ксилографија, 1880.
Српске илустроване новине, I/8 
(1881) 119–122, I/9 (1881) 132–134 
Историјски музеј Србије у Београду

Михаило Валтровић је цртеже Студенице начинио 
приликом посете манастиру 1880. године. Реч је о 
делу документације прикупљене током истражи-
вачких путовања, које је у периоду од 1871. до 1884. 
године спроводио с Драгутином Милутиновићем за 
потребе Српског ученог друштва. На цртежима Сту-
денице представљене су најважније сакралне грађе-
вине унутар комплекса, као и детаљи архитектонске 
декоративне пластике. У питању су линеарни црте-
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жи на којима је сенчењем и шрафирањем изведен 
начин зидања, различити архитектонски елементи 
на фасадама (лезене, поткровни венци, отвори), те 
наглашен скулптурални украс. Иако показују знатна 
одступања од идеалних пропорција, Валтровићеви 
цртежи имали су изузетан документарни значај у 
времену када су настали и објављени. Они предста-
вљају ране примере научног документовања срп-
ских средњовековних споменика, које је подразу-
мевало да опис споменика мора поседовати текст и 
илустрације које га прате.

Иако је тада начињено чак двадесет шест цртежа 
Богородичине цркве, Валтровић је само неке од њих 
успео да искористи за текст о Студеници објављен 
у Српским илустрованим новинама, у бројевима 8 
и 9 за 1881. годину. У питању су прве илустраци-
је Студенице у домаћој штампи, а биле су изведене 
техником ксилографије. Српске илустроване нови-
не биле су луксузна периодика, коју је у време обја-
вљивања Валтровићевих цртежа Студенице уређи-
вао Стеван В. Поповић. Часопис је излазио у Новом 
Саду у штампарији А. Пајевића. Овај је податак по-
себно важан када се има на уму да већина домаћих 
штампарија у то време није била у могућности да 
штампа илустрације. На објављеним Валтровиће-
вим цртежима приказане су јужна и западна фасада 
Богородичине цркве, те детаљи њене архитектонске 
декоративне пластике: лав пред западним порталом, 
флорални мотиви с довратника на јужном порталу, 
медаљон с надвратника северног портала и фигуре-

-конзоле с трифоре.
Све цртеже Студенице из 1880. године, Вал-

тровићеве као и Милутиновићеве, Српско учено 
друштво изложило је у марту 1881. године у сали 
Грађанске касине у Београду, а изложбу је отворио 
управо Михаило Валтровић дугим предавањем о 
Студеници. 

ЛИТЕРАТУРА: Валтровић, 1881, 120, 121; Валтровић, 1881, 
132, 133, 134; Богдановић, Мишковић-Прелевић, 1978, 
сл. 233–234; Благо, 1988, 309‒311, кат. бр. 6–11 (М. Тодић); 
Валтровић и Милутиновић, 2006; Богдановић, 2008, 
135‒207.

Олга Шпехар

242. Акварели Драгутина 
Милутиновића из Студенице

Краљева црква у Студеници,  
Богородица са малим Христом, 1879.
20.3 × 33 cm
Историјски музеј Србије
Краљева црква у Студеници,  
Свети Сава Српски и свети Симеон, 1880.
32,4 × 30,4 cm
Историјски музеј Србије у Београду

Почетак стручног и научног приступа истражива-
њима српских средњовековних споменика отпочео 
је залагањем Михаила Валтровића (1839–1915) и 
Драгутина Милутиновића (1840–1900), најзначај-
нијих представника прве генерације историчара 
наше старе уметности. Под окриљем Српског на-
учног друштва започете су у Србији 1871. године 
кампање двојице истраживача које су се одвијале 
током летњих месеци све до 1884. године. Резултат 
тог вишегодишњег, систематског теренског рада је-
сте опсежан корпус документације који се састоји 
од првих стручно урађених основа и пресека цркава, 
као и од великог броја акварела живописа, цртежа 
скулптуре и детаља архитектуре. Пионирску улогу 
имала су и пратећа запажања, записи, описи и об-
јашњења, која су у виду годишњих извештаја Вал-
тровић и Милутиновић достављали Гласнику Срп-
ског ученог друштва, а потом Гласнику и Годишњаку 
Српске краљевске академије. Као драгоцени прилог 
описане збирке ти текстови прерасли су у поједи-
ним случајевима у читаве студије и прве синтетске 
прегледе српске архитектуре у којима је свеукупна 
проблематика разматрана критички, методолошки 
ваљано и на завидном нивоу познавања материје. 
Међу њима се свакако издваја студија под називом 
Претеча, објављена на немачком у Бечу 1878. го-
дине (Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) са циљем да се промовише 
национална историја и култура и да се дотадашњи 
теренски рад Валтровића и Милутиновића објави у 
иностранству. Шири смисао Валтровићевих писа-
ња о српским старинама заснива се на оновременој 
европској идеји јачања свести о националном духу 
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што је према његовом мишљењу било могуће пости-
ћи изучавањем науке и уметности.

Упркос истрајним напорима и професионалном 
ентузијазму двојице истраживача да се објави терен-
ска грађа, односно „да се изда дело које би постало 
права ризница свеколиког уметничког блага српског 
народа“ – како је аргументовано о томе говорио Ми-
лутиновић поводом отварања Петог излога снимака 
архитектонских, живописних и скулптуралних 1878. 
године – ови вредни документи постали су доступ-
ни стручној јавности у Србији тек након 130 година. 
Наиме, целокупна теренска грађа, која се данас чува 
у Историјском музеју Србије (Фонд Валтровић–Ми-
лутиновић) објављена је и протумачена у целости у 
тротомној публикацији 2006–2008. године. 

На основу Валтровићевог и Милутиновићевог 
извештаја уметничком одсеку Српског ученог дру-
штва може се добрим делом, мада не у потпуности, 
реконструисати ток истраживачких итинерера. Тако 
је, према извештају из 1879, у Краљевој цркви у Сту-
деници „која је удесна, да пробуди у зналцу жив 
интерес“ Милутиновић „прецртао при облачном, 
кишовитом и хладном времену“ између осталог „Бо-
гоматер с Исусом у акварелу“, док је у једном од на-
редних боравака у овој цркви 1880. године настао и 
акварел с ликовима светог Симеона Немање и светог 
Саве Српског. Фреске које су највише побудиле па-
жњу Драгутина Милутиновића припадају најнижој 
зони северног зида наоса Краљеве цркве где су при-
казани одабрани ликови предака краља Милутина – 
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свети Симеон и свети Сава – како молитвено присту-
пају Богородици с малим Христом у наручју. Овај низ 
чини програмску целину с ктиторском композицијом 
која се налази на северном зиду. Преневши у основ-
ним цртама изглед светитељских ликова и сасвим 
верно њихову одећу и пратеће натписе, Милутино-
вић је с нешто већом слободом приступио позадини 
подаривши јој интензивну плаву боју. 

Акварел је био један од основних видова беле-
жења уметничке баштине све до појаве фотографи-
је, односно шире употребе фотографског снимања 
споменика у научне сврхе, које се у српској средини 
обављало од прве деценије двадесетог столећа под 
окриљем Народног музеја у Београду. Јединствену 
вредност акварела у корпусу теренске грађе Миха-
ила Валтровића и Драгутина Милутиновића чини 
спој дугог, непосредног и аналитичког посматрања 
призора и жеље да се кроз примењени ликовни по-
ступак сачува естетско промишљање.
ЛИТЕРАТУРА: Валтровић и Милутиновић, 2006, 5–10, сл. 

на стр. 146, 148; Валтровић и Милутиновић, 2007, 34–
36 et passim; Валтровић и Милутиновић, 2008; Прера-
довић, 2016, 1–33.

Марка Томић

243. Крстићеве слике  
из Студенице

Манастир Студеница, 1881–1883.
уље на платну каширано на картон,  
30,5 × 52,5 cm
Народни музеј у Београду
Портал манастира Студенице, 1881–1883.
уље на платну каширано на картон, 50 × 37,5 cm
Народни музеј у Београду

Дела сликара Ђорђа Крстића (1851–1907) примеће-
на су још у време студија на Академији ликовних 
уметности у Минхену, током седамдесетих година 
XIX века. За нашу средину посебно је била значајна 
његова прва самостална изложба у Београду, одржа-
на 1880. године у Скупштинској сали Велике школе 
у Капетан Мишином здању, иначе прва уметничка 
изложба такве врсте у Србији. За своју слику „Ана-
том“ (или „Антрополог“), која у себи на јединствен 
начин сублимира искуства реализма и тада актуелног 

симболизма, Крстић је добио сребрну медаљу савета 
Академије у Минхену. Тиме је оправдао поверење 
које му је краљ Милан Обреновић указао материјал-
ном потпором на почетку уметниковог школовања. 
Уметник је узвратио краљу Милану на најбољи могу-
ћи начин – студијским путовањем по јужној Србији 
и Косову и Метохији током летњих месеци 1881–
1883. године, када је насликао више десетина скица 
и студија мушкараца и жена у народњим ношњама, 
ентеријера старих сеоских кућа, предела и средњове-
ковних манастира и цркава, попут Студенице, Жиче, 
Светог Николе у Топлици и других (највећи део тих 
радова чува се у Збирци српског сликарства XVIII и 
XIX века Народног музеја у Београду). 
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Студијама малог формата рађених из природе, 
Крстић је био први сликар који је лично расположе-
ње ставио испред истинитости виђеног. Ти пејзажи 
и студије српских средњовековних манастира, Сту-
денице посебно, у ликовом смислу померили су гра-
нице реализма и с правом се сматра да је управо од 
њих започео преображај српског пејзажног сликар-
ства. Ту се види да му је „транспозиција виђеног била 
својствена више него осталим нашим сликарима. Од 
виђеног, или пак дубоко доживљеног, он је стварао 
своје поетске светове, своје сликарство“ (В. Ј. Ђурић), 
и зато се Ђорђе Крстић данас сматра за првог српског 
ликовног уметника који је почео да мисли и ствара 
на начин близак духу, естетици и поетикама XX века. 
ЛИТЕРАТУРА: Кашанин, 1938, 15; Симић-Миловановић, 

1950; Kusovac, Kolarić, Ristić, 1965; Коларић, 1977, 64; Ку-
совац, 1978; Трифуновић и др. 1980; Кусовац, Јовано-
вић, Ристић, 1982; Кусовац, 1987б, 100; Кусовац, 2001, 
31, 124; Миљковић, Петровић, Станишић, 2009, 94, 116; 
Блануша, 2015, 32.

Петар Петровић

244. Тителбахове ведуте  
манастира Студенице

Манастир Студеница, 1889.
цртеж бајцом, 27 × 18 cm
Галерија Матице српске у Новом Саду
Манастир Студеница, 1890.
акварел, 43 × 29,5 cm 
Етнографски музеј у Београду

Владислав Тителбах је рођен 1847. године у Чешкој. 
У Прагу је до 1870. завршио Технички факултет. 
Године 1871. прелази у Нови Сад, док се у Србији 
настањује 1876. Пет година касније укључен је у ам-
бициозни пројекат Српског ученог друштва на из-
ради етнографског атласа. Од 1883. године је члан 
Друштва за уметност. Члан Српског ученог друштва 
је постао 1885. Преминуо је у Београду 1925. године. 

Тителбах је данас препознат као мултимедијал-
на личност. Уметник се током своје дуге и плодне 
каријере изражавао у разноликим медијским изра-
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зима: цртеж, фотографија, сликарство, илустрације, 
нацрти за позоришне декорације...

Попут неколицине других уметника Тителбах је 
походио разнолике српске територије са идејом ви-
зуелизације предела, обичаја и ношње. Тако је 1884. 
године заменио Ђорђа Крстића на пројекту осли-
кавања предела за нереализовани Албум краљице 
Наталије Обреновић. Из богатог опуса може се из-
двојити његов рад на приказима древних српских 
манастира. 

Најпознатији допринос визуелној култури је 
серијал илустрација сачињених за знаменито дело 
Владимира Карића Србија, опис земље, народа и др-
жаве, штампано 1887. године. Ликовни допринос тој 
монументалној књизи је допринео да се она препо-
зна као капитално дело засновано на прожимању 
речи и слике. Конструкција књиге је заснована на 
приказима народних типова и националног пејзажа 
у служби идеје о визуелној слици Србије.

У складу с праксом захтеване документарности и 
техничке прецизности, Тителбах се током својих те-
ренских експедиција служио фотографијом. Тај пи-
онирски поступак је потврђивао тезу о потреби што 
верније аутентичности приказаног. Неретко је своје 
фотографске снимке улепшавао и потом пребацивао 
у друге медије. Сматрао је да му фотографија може 
послужити за што објективнију представу виђеног. 
У свом атељеу је накнадно дорађивао фотографске 
снимке и теренске скице. Претпоставка је да су ње-
гови фотографски снимци манастира Студенице из 
1885. године најстарији прикази тог духовног топоса 
у модерној српској историји фотографије.

Владислав Тителбах је извео две засебне ведуте 
манастира Студенице. У питању су прикази изведе-
ни у техници цртежа и графике. Намера уоблича-
вања тих ведута манастира сажима се у идеји умет-
ничке надоградње виђеног. Дескриптивни визуелни 
опус је надопуњен уметниковим доживљајем. Верни 
приказ архитектуре и народних типова стављен је 
у службу идеје конституисања слике о природном 
стању нације. Уметник је кроз две представе ма-
настира Студенице створио идеализовану слику о 
природној вези културно-историјских споменика и 
народа у склопу замишљеног националног околиша. 

Попут визуелних дела Феликса Каница, и Тител-
бах ствара представе манастира у складу с духом 
времена који подразумева јединство научног и умет-
ничког. Дескриптивни отисци природе и културно-

-историјских споменика су на концу дефинисани као 
уметничка дела с неопходним ауторовим отиском.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 311−312 (М. Тодић); Todić, 2001; 

Макуљевић, 2006; Јовановић Чешка, 2015; Тимотијевић, 
2011, 93−114.

Игор Борозан

245. Симеон Немања  
као ктитор Студенице

Урош Предић, 1891.
уље на платну
Јужна певница цркве Светог Ђорђа у Бечеју 

Урош Предић је рођен у Орловату 1857. године. Ака-
демију ликовних уметности у Бечу је похађао у пе-
риоду од 1876. до 1882. године. Наредне три годи-
не се водио као асистент на Академији. Враћа се у 
Орловат 1885. године, а у Београд коначно прелази 
1909. године.

Предић је током своје дуготрајне и комплексне 
сликарске каријере насликао бројне иконостасе, 
као и велики број самосталних религиозних слика. 
Својим квалитетом се посебно истичу иконостаси 
у црквама у Старом Бечеју, Преображенској цркви 
у Панчеву, и капели Патријаршије у Сремским Кар-
ловцима. По питању броја религиозних представа је 
без премца у српском религиозном сликарству мо-
дерног доба.

Уметникова сензибилна природа је манифесто-
вана у теоретским освртима на религиозно сли-
карство. Предић је сматрао да задатак сликара није 
да ропски подражава стари српски живопис, већ 
да на основу познања православне иконографије и 
поштовања догматике источне цркве ствара нова и 
оригинална уметничка дела. 

Свој први велики посао на пољу религиозног 
сликарства извео је по налогу Српске црквене oп-
штине у Старом Бечеју. Уговор о изради икона од 
20. септембра до 2. октобра 1888. године подразуме-
вао је да оне буду у духу Српске православне цркве. 
Уметнику је остављена слобода у цртежу и боји за 
представе које је израдио у Београду и Новом Саду. 
Поједине је већ током њихове израде излагао у Но-
вом Саду, Сремским Карловцима, Панчеву и Вршцу. 
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Предић је у периоду од 1889. до 1894. године био 
ангажован и на осликавању монументалног иконо-
стаса изведеног у барокно-класицистичком стилу. По 
сопственом виђењу, најкитњастији барокни иконо-
стас није му дозвољавао да у његов оквир смести хи-
јератичне византијске представе, будући да би такав 
поступак довео до стилског и садржинског несклада.

Године 1891. уметник је насликао представу све-
тог Симеона Немање за јужну певницу цркве Светог 
Ђорђа у Старом Бечеју. Свети Симеон је приказан 
у простору савремене цркве с подручја Карловачке 
митрополије. У њему важно место има икона Бого-
родице, могуће варијација уважене чудотворне ико-
не Богородице Кикоске из Мушутишта, и налоњ са 
отвореном црквеном књигом. Предићеву потребу да 
прикаже природу и тако небески свет учини бли-

скијим савременом посматрачу дефинише велики 
прозор с приказом неба с десне стране светитељеве 
фигуре.

У центру представе налази се стојећа фигура 
светог Симеона у монашкој ризи с моделом Бого-
родичине цркве у Студеници. Светитељев лик је 
заснован на реинтерпретацији његових представа у 
барокном верском и политичком систему оснивача 
династије Немањића у Карловачкој митрополији. 
Уместо уобичајене представе светитеља с крстом, 
свитком, или бројаницом, Предић је светог Симеона 
приказао са својом најважнијом задужбином, што 
указује на повезивање српског културног и верског 
простора са обе стране Саве и Дунава. Слика исто-
времено указује на повезаност светитеља с његовом 
гробном црквом, евоцирајући ктиторску компози-
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цију с јужног зида западног травеја наоса у Богоро-
дичиној цркви у Студеници, изведену 1568. године 
по узору на првобитну композицију из 1208∕1209. 

На Предићевој представи приказ цркве, без 
накнадно дозидане спољашње припрате, указује на 
добро познавање градитељског развоја Немањине 
задужбине. Тиме је потврђено постојање сликаре-
ве тежње ка историјској тачности, која представља 
основ тумачења његовог религијског сликарства као 
историјске чињенице. Предићу је при томе од по-
моћи био учени историчар Стојан Новаковић. Ипак, 
Предић је слободно варирао раније иконографске 
обрасце, док је инспирацију, у складу са захтевима 
Српске православне цркве, проналазио у црквеним 
књигама (Новом завету, житијима светих итд). 

Године 1931. Предић је, иако у осмој деценији 
живота, лично извео рестаурацију икона из цркве 
у Старом Бечеју.

ЛИТЕРАТУРА: Тодић, 1997, 35−46; Јовановић, 1998; Тимо-
тијевић, 2000, 395−408; Тимотијевић, 2002, 361−388. 

Игор Борозан

246. Фотографије  
Ђорђа Станојевића

Богородичина црква у Студеници, око 1900.
позитив на стаклу, 18 × 24 cm
Историјски музеј Србије у Београду
Краљева црква у Студеници, око 1900.
негатив на стаклу, 13 × 18 cm
Историјски музеј Србије у Београду

Ђорђе Станојевић (1858–1921) био је физичар, 
астроном светског реномеа и први астрофизичар 
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у Србији. Био је управник астрономске и метеоро-
лошке опсерваторије, професор физике и механике 
на Вoјној академији и професор експерименталне 
физике на Великој школи, као и ректор Универзи-
тета у Београду (1913–1921). Велики промотер на-
уке и поборник примене научних достигнућа, био 
је заслужан за електрификацију бројних српских 
градова, пре свих Београда, за изградњу прве хи-
дроцентрале по Теслином систему наизменичних 
струја, за индустријализацију Србије, за прву ра-
диоемисију и прву колор фотографију у Србији. 
Као пионир научне фотографије у Србији први је 
снимио потпуно помрачење Сунца. Једновремено 
је био и врло талентовани фотограф аматер који је 
путујући по Србији снимао природне и културне 
лепоте. Године 1901. сопственим напорима објавио 
је први фотографски албум у Србији, Србија у сли-
кама, за који је предговор написао Богдан Попо-
вић. Међу 16 снимака те публикације нашао се и 
панорамски поглед на манастир Раваницу. Познато 
је да је Станојевић имао намеру да настави са изда-
вањем тих фотомонографија Србије, али нажалост 
није у томе успео иако је радио на прикупљању ма-
теријала за наредне свеске, што показује и њего-
ва заоставштина које се данас чува у Историјском 
музеју Србије. Станојевић је радо излагао на фо-
тографским изложбама у земљи и у иностранству. 
Тако је на Балканској изложби 1907. године у Лон-
дону изложио 99 снимака на стакленим плочама 
димензија (50 × 40 cm) међу којима су, поред пеј-
зажа, градова, сцена из свакодневног живота, били 
и снимци српских цркава. 

Станојевић је манастир Студеницу снимио око 
1900. године када је урадио читав низ снимака, 
углавном панораме манастира, који је снимио како 
са северозападне, тако и с југоисточне стране, те се 
захваљујући његовим фотографијама у потпуно-
сти сагледава изглед комплекса на прелазу из XIX 
у ХХ век. Поред панорама снимио је и манастирске 
храмове, Богородичину и Краљеву цркву. Главни 
манастирски католикон је фотографисао с југои-
сточне стране, по свему судећи с манастирских зи-
дина, односно једне од кула источне манастирске 
капије. Упркос разгранатој крошњи дрвета у пр-
вом плану, која заклања део храма, Богородичина 
црква се из тог угла добро сагледава. У време када 
је фотографија снимљена, Радослављева припрата 

је била омалтерисана и окречена, а профилација 
романичког фриза поткровног венца измењена, 
што се вероватно догодило 1839. године, када се 
мајстор Настас обавезао да изведе низ радова на 
цркви и припрати. Радослављевој припрати је ре-
стаураторским радовима извршеним 1953. године, 
током којих су уклоњени креч и малтер с њених 
фасада, враћен првобитни изглед. Током неструч-
них поправки из XIX века, значајно је измењен и 
првобитни изглед тамбура куполе цркве који је 
1867. године био омалтерисан, окречен и украшен 
орнаментима црвене и сиве боје. Таласасти венац 
кровног покривача куполе исправљен је и пре тих 
радова. Црква и припрата су почетком XX столе-
ћа биле покривене ћерамидом. Ова Стојановићева 
фотографија показује и лепо уређену манастирску 
порту, с младим дрворедом око стазе која води од 
источне капије до манастирског конака на запад-
ној страни комплекса, а који је срушен 1912. го-
дине. 

Ђорђе Станојевић је снимио и цркву Светих Јо-
акима и Ане. Он је изабрао да цркву фотографише 
с југоисточне стране, чиме је на најбољи начин по-
казао складну архитектуру Краљеве цркве. Формат 
снимка (13 × 18 cm), различит од формата фото-
графије Богородичине цркве, показује да је при-
ликом путовања носио више апарата. С временом 
је тај снимак претрпео оштећења, првенствено на 
левој страни и у горњој половини стаклене плоче, 
али она нису нарушила визуелни идентитет самог 
снимка. Изглед цркве у време када је настала Ста-
нојевићева фотографија резултат је интервенција 
које су се на храму догодиле од XVI до XIX века. 
Кровни покривач цркве је од ћерамиде због чега су 
измењени поткровни венци и исправљена таласа-
ста линија венца куполе, а тамбур куполе надзидан, 
омалтерисан и окречен. Сокл цркве је грубо омал-
терисан. На тлу око апсиде су надгробне плоче, а 
с јужне стране цркве уређена је стаза с недавно 
посађеним дрворедом. Двојица монаха која стоје 
испред јужне фасаде осим сведочанства о изгледу 
оновремене манастирске братије доприносе и разу-
мевању размера грађевине. 
ЛИТЕРАТУРА: Радан-Јовин, 1979, сл. 22, 82, 104; Тодић, 

1993, 71; Димитријевић, 2008, 9–41. 

Дубравка Прерадовић
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247. Мијеова фотографија 
Богородичине цркве  
у Студеници 

Габријел Мије, 1906.
фотографија
EPHE. Collection chrétienne et byzantine. 
Centre Gabriel Millet, Париз

Габријел Мије (1867–1953) је француски историчар 
уметности, археолог, палеограф и сигилограф, је-
дан од утемељитеља модерних византијских студија. 
Његов плодан и пионирски научни рад заснован је 
на обимним теренским истраживањима споменика 
првенствено у Мистри, на Светој Гори, а потом и у 
Србији и Македонији. Габријел Мије је био први ви-
зантолог који је разумео уметничку вредност споме-
ника из времена династије Палеолога, једнако као и 

први истраживач који је разумео значај фотографије 
у научном раду. Мада је често радио у пратњи про-
фесионалних фотографа и сам је био даровити сни-
матељ. Мије је 1903. године при Практичној школи 
високих студија, на којој је био предавач, основао 
Византијску и хришћанску колекцију са циљем да 
сакупи што већи број снимака и докумената споме-
ника источно-хришћнске екумене. Језгро те колек-
ције чинили су снимци настали управо његовом за-
слугом, као и они које су његове колеге и пријатељи, 
попут руског истраживача Никодима П. Кондакова, 
поклонили тој својеврсној универзитетској збирци. 
Данас ова колекција, која носи име свог оснивача, 
броји више од сто хиљада докумената, међу којима 
је више од тридесет хиљада снимака на стакленим 
плочама, укључујучи и оне настале током пет на-
учних експедиција током којих је проучавао српско 
средњовековно наслеђе. 
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Габријел Мије је у Краљевину Србију први пут 
дошао 1906. године и тада је током једног месеца, 
колико је трајала његова мисија, иако условљен оно-
временим границама српске државе, као и не преви-
ше разгранатом путном мрежом, успео да истражи 
готове све најзначајније задужбине српских владара 
и властеле, међу којима и манастир Студеницу. У 
књизи о старој српској архитектури публикованој 
1919. године објавио је низ снимака Студенице на-
сталих током тог путовања. Он је посебну пажњу 
посветио каменој декорацији Богородичине цркве, 
па је, поред главног и јужног портала те олтарске 
трифоре, успео да сними и део поткровног венца 
јужне фасаде са скултурално обрађеним конзолама. 
Саму цркву је снимио с јужне стране и то с једне од 
околних манастирских зграда, како би избегао пер-
спективна искривљења. Будући да је Мије Студени-
цу посетио у априлу, манастирско растиње заклања 
готово у потпуности доњи део храма, али се складно 
архитектонско решење горње зоне грађевине, са ар-
кадним фризом поткровног венца, забатом јужног 

портала и широким поткуполним луком изнад 
њега, у потпуности сагледава. Акценат је стављен 
на куполу и њено монументално кубично постоље 

– tambour carré – које је Мије видео као једну од спе-
цифичности старе српске архитектуре. 
ЛИТЕРАТУРА: Millet, 1919, 55, сл. 41; Габријел Мије, 2019, 

25–35 (Д. Прерадовић); Габријел Мије, 2019, 111–112 (Ј. 
Рапти). 

Дубравка Прерадовић

248. Ердоглијине  
фотографије Студенице 

Манастир Студеница, 1910.
фотографија, бојена колотипија, 9 × 14 cm
Народна библиотека Србије у Београду
Иконостас Богородичине цркве, 1912
фотографија, колотипија, 14 × 8,8 cm
Народна библиотека Србије у Београду 
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Аврам Ћирић-Ердоглија (1880–1913) припада не-
многобројној групи професионалних фотографа 
који су били активни у Краљевини Србији почет-
ком XX столећа. Школовао се у Прагу и по поврат-
ку у родно Краљево основао је, око 1907. године, 
вероватно први фотографски атеље у том граду. 
Недуги професионални живот тог прерано преми-
нулог даровитог фотографа обележио је запажени 
рад на фотографисању портрета у атељеу и ван 
њега, брижљиво бележење свакодневног живота 
својих суграђана те значајних градских догађаја, 
какав је рецимо био долазак првог воза у Краље-
во. Поред Краљева радио је као путујући, односно 
бањски фотограф у Рашкој и Матарушкој бањи. 
Био је сарадник бројних оновремених новина и ча-
сописа и издавач и кооиздавач разгледница и до-
писних карти, међу којима су и оне с приказима 
манастира Студенице, Градца и Љубостиње. Из-
лагао је на Првој фотографској изложби Српског 
географског друштва у Београду 1911. године када 
је освојио трећу награду, док је на Другог одржаној 

годину дана касније добио похвалницу за радове 
међу којима су посебну пажњу завределе „лепа па-
норама Рашке и друге фотографије из Студенице“. 

Ћирић-Ердоглија је 1910. године урадио низ 
панорамних снимака манастира Студенице, као и 
снимке делова архитектуре и скулптуралне деко-
рацијe те ентеријера Богородичине цркве. Један од 
његових најуспелих и најчешће репродукованих 
снимака Студенице јесте онај где је манастирски 
комплекс снимљен са северозападне стране. Мана-
стир је смештен у центар широке панораме која даје 
јасну слику о његовом природном окружењу с гу-
стом шумом и брвнарама у првом плану и планин-
ским косинама Радочела у задњем. Богородичина 
црква с монументалном Радослављевом припратом 
смештена је у центар снимка те врх забата припрате 
и купола цркве привлаче пажњу посматрача, док се 
купола Краљеве цркве готово стопила с манастир-
ским конаком у позадини. Овај снимак, кадриран 
и обојен, био је предложак за прву разгледницу с 
представом Студенице која је 1910. године објавље-
на у Рашкој. Иста фотографија се, заједно с другим 
снимцима Ћирић-Ердоглије, нашла у књизи ру-
мунског архитекте Георга Балша о српским црква-
ма, објављеној 1911. године у Букурешту, и то на 
првој њеној страни. Она је потом, заједно с једним 
снимком унутрашњости храма, послужила као илу-
страција у публикацији о јужнословенским споме-
ницима коју је 1918. године у Лондону приредио 
Михаило Пупин. 

Снимак унутрашњости Богородичине цркве, 
тачније њеног иконостаса, који је објављен у књи-
зи о јужнословенским споменицима, једнако је, као 
и претходно поменути, послужио као предложак 
за разгледницу. Та фотографија сведочи о изгледу 
ентеријера Богородичиног храма након обимних 
и углавном нестручних рестаурација изведених 
средином XIX века, на иницијативу манастирског 
братства. На источном зиду се види зидно сликар-
ство које је преко старијег слоја фресака из XIII 
века темпером исликао пожаревачки сликар Живко 
Павловић 1846. године, a које је уклоњено током ре-
стаураторских радова изведених 1951. године. Ви-
соки дрворезбарени позлаћени иконостас, наместо 
којег је у најновијим радовима постављена ниска 
мермерна олтарска преграда, по узору на првобит-
ну, делимично је заклоњен великим кристалним 
полијелејом.
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ЛИТЕРАТУРА: Balş, 1918, pl. V, fig. 1, pl. IX, fig. 9; Мандић, 
1956, 39–41; Благо, 1988, 316–317, кат. бр. 23, 28 (М. То-
дић); Тодић, 1993, 51, 66, 72, 87; Драшковић, 2005, 42–
44, 56–58. 

Дубравка Прерадовић

249. Поглед на северозападни 
део поткуполног простора 
Богородичине цркве

Урош Предић, Студеница 13. јул 1914.
цртеж, оловка на папиру, 25 × 28 cm 
Народни музеј у Зрењанину

Цртеж манастира Студенице из јула 1914. године 
представља редак пример приказа манастира у сло-
женом делу Уроша Предића. Није познато да ли је 
цртеж настао као припремна скица за уљану сли-
ку или је уобличен као визуелни доказ уметниковог 
присуства у древном манастиру. Уметников запис у 
десном горњем углу додатно истиче уметниково ме-
морисање тренутка у коме је посетио манастир.

Предићева педантност и поступност су овом 
приликом изостали. Извесна скицозност цртежа 
говори о слободи изрази у датом тренутку. Једва 
видљиви обриси иконостаса и полијелеја, као и из-
весно перспективно скраћење које наглашава дуби-
ну и висину цркве указује на то да је Предић заузео 
свој особени перспективни став из кога је сагледао и 
визуелизовао сопствену пројекцију унутрашњости 
цркве манастира Студенице.
ЛИТЕРАТУРА: Јовановић, 1988; Урош Предић, 2007.

Игор Борозан

250. Новчанице с представом 
манастира Студенице 

Десет динара у сребру из 1887
новчаница Привилеговане народне 
банке Краљевине Србије
израда: Банка Француске Париз, 1887
папир, 14 х 9,5 cm, штампа у плавој боји
Народни музеј у Београду

Аверс – На левој страни, између два стуба, женска 
фигура с круном и краљевским плаштом, у десној 
руци држи штит а у левој мач – персонифкација Ср-
бије. Ка њој је окренута женска глава грчког типа у 
воденом жигу. На десној страни, између два стуба, 
три стојеће фигуре деце са алатима, персонифика-
ције занатства, пољопривреде и риболова. Изнад је 
фигура детета у лету, персонификација трговине. У 
позадини је представа манастира Студенице, с по-
гледом на југоисточне делове Богородичине цркве, 
источни део параклиса Светих Јоакима и Ане, те за-
падну улазну кулу. Поглед на манастир делимично 
заклања фигура детета које кује мач чекићем.

Реверс – Са стране, између стубова, стоји по је-
дан српски двоглави орао, с краљевском круном, на 
глави, и штитом у средини. Испод орлова је број 10. 
У средини орнаментисаног оквира, горе, налази се 
Меркуров штап (симбол трговине) и број 10 са обе 
стране.

Монетарни контекст: Битка за новчаницу мале 
деноминације извојевана је доношењем Закона о из-
мени и допуни Закона о Народној банци од 6. јануа-
ра 1883. године, који је потврђен 23. септембра 1885. 
године. Њиме је Народна банка била овлашћена да 
емитује и своју банкноту од 10 динара, а значај да-
тума истакнут је његовим штампањем на новчани-
цама. Прва новчаница у сребру Привилеговане на-
родне банке Краљевине Србије, она привремена од 
10 динара из 1885. године, после краћих почетних 
тешкоћа око пласмана, постала је најчешће средство 
плаћања у Србији. Имаоци те десетице веома ретко 
су тражили од Народне банке да им папирни новац 
замени за сребрне кованице, што раније није био 
случај.

Одмах по пуштању у оптицај привремене нов-
чанице Народне банке од 10 динара у сребру при-
ступило се припремама за израду новчанице истог 
апоена другог, сталног издања из 1887. године. Овом 
новчаницом започиње дугогодишња сарадња с 
Француском централном банком у којој је креирана 
и израђена. Како је то означено и на самој новчани-
ци, визуелно решење је дело француских уметника 
Данијелa Дипија (Daniel Dupuis) и Жоржа Дивала 
(Georges Duval), које је реализовао гравер Луј Ежен 
Мушон (E. Mouchon). То је била и прва српска нов-
чаница за коју су јавно дати технички подаци и опис 
у Српским новинама. Законско средство плаћања је 
остала до 3. септембра 1921. године.
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ЛИТЕРАТУРА: Српске новине, бр. 203, 20. септембар, 
1887; Хаџи-Пешић, 1995, 139–144; Stojanović, 1996, 70. 

Десет динара у сребру из 1893
новчаница Привилеговане народне 
банке Краљевине Србије
израда: Банка Француске Париз, 1893.
папир, 13,9 х 8,4 cm, штампа у 
плавој и тамно црвеној боји
Народни музеј у Београду

Аверс – На левој страни је девојка у народној ношњи с 
гуслама у крилу. Крај њених ногу је дете са отвореном 
књигом у коју оно записује историју сачувану кроз 
епове. У средишту новчанице је седам розета које 
формирају цветну форму, на којој је представљено се-
дам крунисаних српских владара династије Немањи-
ћа. На десној страни је ловоров венац који уоквирује 
водени знак с представом главе Милоша Обилића.

На средини орнаментисаног оквира је Меркуро-
ва палица, а у левом углу број 10.

Реверс – У левом горњем делу новчанице, изнад 
воденог жига, представљен је манастир Студени-
ца виђен из југоисточног дела порте, с погледом на 
Богородичину цркву, параклис Светих Јоакима и 
Ане, те западну улазну кулу. Реч је о истом цртежу 
манастира као и на старијој новчаници, с тим што 
је он у овом случају видљив у целости. Десно од те 
представе, стоји мушкарац одевен у српску народну 
ношњу, који једном руком придржава плуг а у дру-
гој му је фрула. Поред је крава с телетом, а по тлу 
су производи пољопривреде, риболова, трговине и 
занатства – основне гране српске привреде. С де-
сне стране је хералдички штит с грбом Краљевине 
Србије, украшен маслиновом гранчицом. У горњем 
делу декоративног оквира на два места је број 10. 
Цео међупростор је испуњен декоративним препле-
том тамно црвене боје.

Монетарни контекст: У хронологији новца об-
новљене Србије у XIX веку, у периоду од десет го-
дина – од 1887, када је пуштена у оптицај новча-
ница Народне банке од 10 динара у сребру другог, 
сталног издања, па до 1897, када се у оптицају поја-
вио сребрни ковани новац од 1 и 2 динара с ликом 
Александра I Обреновића – у промет није стављена 
ниједна нова врста новца. Ипак у том раздобљу је 
припремљена и израђена новчаница од 10 динара 
у сребру трећег издања, која на себи носи датум 2. 
јануар 1893, али је у оптицај пуштена тек 1908. годи-

не. Tа новчаница је израђена као резервна, кaко би 
се пустила у оптицај у случају појаве фалсификата 
новчанице истог апоена из 1887. године.

Њено повлачење из оптицаја је објављивано у 
три наврата да би, након више од двадесет пет го-
дина, 1934. године постала застарела. 
ЛИТЕРАТУРА: Српске новине, бр. 207,16. септембaр 1908; 

Хаџи-Пешић, 1995, 145–150; Stojanović, 1996, 71. 

Сто динара у сребру из 1905 
новчаница Привилеговане народне 
банке Краљевине Србије
израда: Банка Француске Париз, 1905.
папир, 17 х 10 cm, штампа у плавој 
и тамно црвеној боји
Народни музеј у Београду

Аверс – На десној страни седи женска фигура с ло-
воровим венцом и краљевским плаштом, у левој 
руци држи мач, а десну је подигла у знак заштите 

– персонификација Србије. С десне стране, при дну 
је водени жиг, с представом Меркурове главе. Лево, 
испод натписа, је представа Београда.

Реверс – У средини је штит с крунисаним срп-
ским двоглавим орлом. Наслоњена на штит, с леве 
стране, је жена у српској ношњи, која у рукама држи 
струк кукуруза и цвеће. Десно од штита је виногра-
дар с гроздом у руци, а иза њега је приказан мана-
стир Студеница. Реч је опет о истом цртежу мана-
стира, с тим што је он овде делимично заклоњен 
фигуром поменутог виноградара. Читава представа 
је уоквирена преплетом, а сав међупростор је испу-
њен цртежима крунисаног двоглавог орла у тамно 
црвеној боји.

Монетарни контекст: Израда и појава новчанице 
Привилеговане народне банке Краљевине Србије у 
апоену од 100 динара с датумом 5. јануар 1905. го-
дине, у платном промету последица је чињенице да 
се у Србији тога времена осетила потреба за једном 
крупнијом новчаницом плативом у сребру, јер је у 
употреби била само стална новчаница од 10 динара 
из 1887. године. Номинално је била у оптицају све 
до 22. јула 1938. године и то у: Краљевини Србији, 
Краљевини Срба, Хравата и Словенаца и Краљиви-
ни Југославији 
ЛИТЕРАТУРА: Српске новине, бр. 89 од 15. априла 1907; 

Хаџи-Пешић, 1995, 177–193; Stojanović, 1996, 74.

Mарија Марић Jeринић
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251. Непознати монах  
(вероватно игуман  
Гаврило Миљковић)

Живко Павловић, Студеница, око 1846.
уље на платну, 70 × 56 cm
Ризница манастра Студенице 

Портрет непознатог монаха, вероватно студенич-
ког игумана Гаврила Миљковића (1829–1849), извео 
је Живко Павловић из Пожаревца који је каријеру 
сликара започео у Подунављу тридесетих година 
XIX века. Иако се његови први радови доводе у везу 
са Арсенијем Јакшићем, није познато код кога је из-
учио сликарски занат, а сматра се да се његово сли-
карство суштински ослањало на традиционалне зо-
графе. У професионалном смислу највећи процват 
је доживео у деценији између 1839. и 1847. године, 
када је извео сликарство у више цркава попут оне 
у Раму, Пожаревцу, Крушевцу, Чачку, Трстенику, и 
манастирима Заова и Сретење под Овчаром. Између 
осталог осликао је 1846. иконостас и наос Богоро-
дичине цркве у Студеници, а реализација тог посла 
га је вероватно препоручила студеничком игуману 
Гаврилу за израду портрета.  

Павловић је приказао игумана Гаврила допо-
јасно, одевеног у црну ћурдију с подигнутим око-
вратником и оперважену крзном, испод које се виде 
горња и доња мантија – прва плаве боје а друга с 
тамноплавим, белим и црвеним пругама. Као знак 
достојанства око струка му је обмотан широк црве-
ни појас од свиле, док на глави носи грчку камилав-
ку. Тако склопљен костим, довољно репрезентати-
ван, али никако разметљив, јасно је сврстао игумана 
међу српску интелигенцију кнежевине Србије из 
доба просветитељства.

Таквој појави доприносе и смирен израз лица 
лица и симболични акцесорни елементи на компо-
зицији. Плаве очи и продоран поглед усмерен ка 
посматрачу одају проницљиву особу високог духа и 
самосвести, што заједно са изразито светлим теном 
указује на интроспективну особу усмерену ка духов-
ности. Испитивачки поглед монаха који промишља 
видљиву и невидљиву реалност светова потцртан је 
полуотвореном књигом коју држи у руци. Делује као 
да је на тренутак застао у читању и да размишља о 
нечему важном. Снажне шаке говоре о компактном 

и чврстом телу као спољашњем одразу развијеног 
и јаког духа. Маскулинитет је додатно наглашен 
густом и дугом брадом и брковима, али уредном и 
зачешљаном, знаковима ауторитета у српском дру-
штву тог доба. Тамна и неутрална позадина слике 
додатно помаже да игуманов лик дође до изражаја, 
што је у сликарском смислу био наставак портретне 
традиције започете још у раном новом веку у запад-
ној Европи. 
ЛИТЕРАТУРА: Васић, 1968; Вујовић, 1986, 265–266; Шако-

та, 2015, 247–248; Костић-Ђекић, 2016, 388–391.

Владимир Симић

252. Архимандрит  
Теодосије Ковачевић

Милан Јовановић, Студеница, 1893. 
уље на платну, 55 × 67, 5 cm
Ризница манастира Студенице

Портрет студеничког архимандрита Теодосија 
Ковачевића извео је 1893. године познати српски 
сликар и фотограф Милан Јовановић (1863–1944), 
брат сликара Светислава и Павла Паје Јовановића. 
Након што је на Ликовној академији у Бечу овла-
дао цртањем и сликањем, савладао је фотографску 
технику и у Београду 1887. отворио фото-атеље. 
Крајем 1889. је стекао ласкаву титулу дворског 
фотографа династија Обреновић и Петровић. То 
му је подигло популарност, па је постао тражени 
фотограф београдске и уопште српске културне и 
политичке елите.

Отуда се и портрет архимандрита Теодосија 
уклапао у тада актуелне обрасце фото-портрета које 
је Јовановић масовно производио. Постављен фрон-
тално, руку спуштених низ тело, с панакамилавком 
на глави благо окренутој удесно, игуман је приказан 
као побожна и скромна личност. Замишљен поглед, 
боре око очију и густа и дуга, али већ довољно седа 
брада, потврђују богато духовно искуство на којем 
се заснивао његов ауторитет. Окренутост ка самои-
спитивању нужна за индивидуу која се одрекла овог 
света и посветила Богу, додатно је потцртана там-
ном и неутралном позадином којом се отварао увид 
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у тај аспект његове личности. Златни напрсни крст 
с Распећем Христовим на дугом златном ланцу, као 
обавезни елемент одежде и иконографије српских 
архијереја, говорио је о чврстини и дубини Теодо-
сијеве вере.

Ипак, противтежу таквој идеалној слици духов-
ника чини неколико елемената које портретисани 
својевољно уводи у слику. Интересантан контраст 
стварају одликовања којима архимандрит Теодосије 
доказује своје заслуге за владара и државу. Орден 
светог Саве окачен о плаву свилену траку, који је 
установио краљ Милан 1883. године, заузима истак-
нуто место на архимандритовим прсима. Однос 
према династији Обреновића још више наглашава 

сребрна медаља на ленти – Споменица прославе 
40-годишњице Светоандрејске скупштине. Ова ме-
морабилија је додељивана заслужним појединци-
ма у знак сећања на скупштину 1858/1859. која је 
вратила кнеза Милоша на власт. Оба симболична 
елемента говоре о улози студеничког архимандрита 
у јавној сфери Краљевине Србије и откривају непо-
знати сегмент његове личности, стварајући претпо-
ставке за дубље психолошка и културно-историјска 
сазнања.

ЛИТЕРАТУРА. Тодић, 2009, 554–555; Благо, 1988, 298, сл. 
230.
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Прве дане новостворене југословенске држа-
ве обележио је у манастиру Студеници по-
вратак моштију светог краља Стефана из 

Острога 30. маја 1919. Мошти су у манастир Светог 
Василија Острошког биле пренете на почетку Пр-
вог светског рата из страха од аустроугарске одма-
зде. Непуне четири деценије касније (1957) игуман 
Платон их је коначно преместио у драгоцени сре-
брни кивот кнегиње Персиде, израђен још 1843. у 
Бечу. Стари кивот украшен интарзијом који је по-
четком XVII века сачинио вешти мајстор Антоније 
пренет је у манастирску ризницу. Претходно су све 
драгоцености које су затечене у њој биле пописане и 
конзервиране (1955). У то време ризница се и даље 
налазила у Радослављевој припрати, да би у пролеће 
1986. била пресељена у конак изграђен северозапад-
но од Богородичине цркве.

Живот Студенице у годинама после Другог 
светског рата обележила су настојања да се мана-
стирском комплексу у највећој могућој мери врати 
изглед који је имао у средњем веку. Конзерваторско-

-рестаураторски радови започети су већ 1949. годи-
не, а нарочито су били интензивни и свеобухватни 
током шесте и осме деценије ХХ столећа. Поред за-
хвата изведених на архитектури и живопису като-
ликона и манастирских параклиса, реконструисана 
је првобитна трпезарија, обновљени су конаци из 
XVIII века и уређена је манастирска порта. Све на-
ведено, уз изузетне уметничке вредности архитек-
туре, скулптуре и фресака Студенице, допринело је 
томе да она 1986. године буде укључена на Унескову 
Листу светске баштине. 

Исте године приликом археолошких истражи-
вања у припрати Богородичине цркве пронађене су 

мошти монахиње Анастасије, жене Немањине, које 
су положене у нов кивот, израђен од сребра и бога-
то украшен. Претходно је у фебруару 1983. конзер-
виран кивот светог краља, а његове мошти биле су 
опране и пресвучене у нову великосхимничку оде-
жду, сашивену у Жичи. 

Почев од 2006. године непрекидно се врше кон-
зерваторско-рестаураторски радови на фрескама 
Богородичиног храма, најпре у припратама, а затим 
у наосу. Између 2010. и 2014. изведена су и систе-
матска археолошка проучавања Студенице, која су 
донела нове налазе и омогућила сигурније закључке 
о давно разореним манастирским здањима. Поме-
нути научни и стручни подухвати извођени су и 
изводе се уз благослов и подршку студеничких игу-
мана, манастирског братства и највиших управних 
тела Српске православне цркве. 

Уметничко стваралаштво савременог доба у 
Студеници представљено је у крајњим „одајама“ 
Галерије. Реч је делима насталим у самом мана-
стиру, али и радовима чије је стварање било на-
дахнутo културним и духовним наслеђем велике 
лавре светог Симеона Немање. Изложене се веду-
те Студенице и њених цркава (Јелисавета Петро-
вић, Миодраг Петровић, Владислав Маржик, Ми-
лан Јовановић), цртежи Љубомира Ивановића и 
Александра Дерока, портрет јеромонаха Платона 
Балтића с нечитким потписом аутора, симболич-
на представа студеничких сликара, рад Младена 
Србиновића, неколико дела скулптора Небојше 
Митрића у различитим материјалима, сериграфије 
Косте Брадића из графичке мапе Лоза Немањића, 
те сликарски радови оца Тихона настали у мана-
стиру Студеници између 1998. и 2004. године у 
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жељи да се преиспитају домети религиозног сли-
карства без одступања од традиционалне иконо-
графије православне уметности.

У истом делу галерије филм-есеј Фреске Студе-
нице – мисао о вечности ауторке Нарцисе Даријевић 
Марковић на поетско-дидактичан начин приказује 

најновије конзерваторско-рестураторске радове на 
живопису Богородичине цркве. У засебној соби 
(Immersive Room) креирана је визуелна инсталација 
која, уз примену нових медија и технологија, пре-
зентује ремек-дела студеничког зидног сликарства. 
Њен аутор је Марко Тодоровић.
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253. Краљева црква у Студеници

Јелисавета Петровић, 1920.
акварел, 27 × 35 cm
Народни музеј у Београду

Јелисавета Петровић рођена је у Параћину 1896. За-
вршила је Уметничку школу у Београду (1921), а за-
тим студије наставила у Паризу (1924/1925). Била је 
члан београдског уметничког удружења Лада с ко-
јим је излагала своје радове. Имала је и самосталне 
изложбе (Београд, 1923, 1927). Сликала је, полазећи 
од реализма, а користећи се искуствима импресио-
низма и експресионизма, портрет, предео, акт и мр-
тву природу. Умрла је 1969. у Београду.

Акварел Јелисавете Петровић који се чува у На-
родном музеју у Београду представља студеничку 
цркву Светих Јоакима и Ане, задужбину краља Ми-
лутина из 1313/1314. године. Акварел је настао 1920. 
и приказује Краљеву цркву с равним кровним вен-
цем куполе, какав је она имала до конзерваторских 
радова. На слици се, између разлисталих крошњи, 
још уочавају врх улазне куле-звоника и делови кро-
вова других манастирских зграда. Бујна вегетација 
сугерише да је акварел изведен током пролећа или 
лета, и то близу поднева, на шта указују сенке на 
црквеном здању. Олтарска апсида, мада под углом, 
види се у целини, посматрана са извесне висине, па 
то, као и положај осталих грађевина, дозвољава да 
се закључи и о месту с којег је Јелисавета посматра-
ла и насликала свој мотив: галерија горњег спрата 
конака кнеза Милоша (дуж јужног зида манастир-
ског комплекса).

Поред складне композиције, акварел се одликује 
и другим квалитетима. Колорит је свеж, местимице 
засићен, заснован на снажном контрасту топлог оке-

ра кровова, с једне, и хладног зеленила вегетације и 
плаветнила неба, с друге стране. Нарочито је успело 
хармонично преклапање цркве и неба, помоћу бели-
не облака и фасада, односно плавих сенки на здању 
које су истоветне с бојом свода. Слика поседује и 
вешто примењену тонску драматичност, са снажним 
контрастом између осунчаних и осенчених зелених 
површина крошњи и травњака. Акварел Јелисавете 
Петровић одише свежином, и експресивном енер-
гијом.
ЛИТЕРАТУРА: Jelisaveta Petrović, 1969; Pavlović, 1987, 572; 

Благо, 1988, 298;.

Ирина Томић

254. Богородичина црква  
у Студеници

Миодраг Петровић, oкo 1920.
уље на платну, 75 × 50 cm
Народни музеј у Београду  
(на позајмици у Министарству културе РС)

Сликар Миодраг Петровић рођен је у Дубравици 
код Пожаревца 1888. године. Школовао се најпре 
у сликарској школи Риста Вукановића, где су га 
учили Марко Мурат и Драгутин Инкиостри. Сту-
дије наставља на академији у Минхену код Карла 
фон Мара. После Првог светског рата прешао је у 
Париз где је наставио школовање код импресиони-
ста Лисјена Симона. У Београд се вратио 1920. Ра-



дио је најпре као наставник цртања. Постао је члан 
уметничког удружења Лада 1920. године. У почет-
ку је неговао реалистичко сликарство, али је после 
повратка из Париза, под утицајем импресиониста, 
често сликао у природи. Поред пејзажа, сликао је и 
портрете, мртву природу, велике историјске компо-
зиције, а израдио је и неколико иконостаса. Умро је 
1950. у Београду.

На овом пејзажу Миодрага Петровића, који се 
чува у Народном музеју у Београду, приказан је ка-
толикон студеничког манастира готово у целини. 
Једино је услед кадрирања ван представе остала 
западна фасада Радослављеве припрате. Богороди-
чина црква је насликана с равним кровним венцем, 
онако како је изгледала пре конзерваторских радова. 
Аутор се определио да здање прикаже с југоисточне 
стране, а према углу посматрања може се закључи-
ти да је стајао испред свечаног улаза у манастирски 
конак (и тзв. „стаклену трпезарију“). Ова позиција 
је из видног поља искључила Краљеву цркву, која би 
се налазила непосредно десно, иза крошње омањег 

дрвета. Судећи према сенкама на самој цркви и на 
травњаку испред ње, биће да је слика довршена не-
посредно пре поднева, по свој прилици једног про-
лећног или летњег дана.

Петровић је дело посветио скоро искључиво 
централном мотиву – највећи део површине заузи-
ма сама Богородичина црква – док се од околине уо-
чавају још само делови крошњи два дрвета, у левом 
и десном крају слике. Манастирске зидине у далекој 
позадини на десној страни једва да су наговештене. 
Слика има чврсту композицију, превасходно доку-
ментарно-илустративног карактера, с дефинисаним 
детаљима на архитектури. Очигледно да Петрови-
ћу није био циљ да се сликарски размахне и у било 
чему одступи од оног што се с његове позиције у том 
тренутку могло сагледати. Дело је веродостојно и у 
погледу колорита, где преовлађују три основна ре-
гистра: светлозелени први план травњака (оживљен 
тамнијом сенком), централни појас беле боје цркве-
ног мермера (с бледосивим сенкама оштрих конту-
ра) и највиши – светлоплаво небо с наговештајем 
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тамнијих облака. Као колористички акценат је та-
кође искоришћено оно што се и у стварности може 
уочити: црвени кровни покривач на одређеним де-
ловима грађевине. Миодраг Петровић је остварио 
успело и складно дело без нарочитих претензија и 
сликарских експеримената.
ЛИТЕРАТУРА: Живковић, 1963; Živković, 1987, 573; Благо, 

1988, 299–300 (Н. Цар); Петровић, 2016. 

Ирина Томић

255. Краљева црква у Студеници

Љубомир Ивановић, 1920.
оловка на папиру, 25,5 × 36,5 cm
Народни музеј у Београду

Љубомир Ивановић био је сликар и графичар. Ро-
ђен је у Београду 1882. године. Похађао је Умет-
ничку школу Риста Вукановића, а од 1905. до 1909. 
школовао се на сликарској академији у Минхену. 
Истовремено је радио у атељеу словеначког сликара 
Антона Ажбеа. По повратку у Београд ради у Умет-
ничкој школи где је предавао вечерњи акт и цртање 
главе. У два наврата боравио је у Паризу (1920/1921, 
1929/1930). Од 1938. био је професор графике на 
Академији ликовних уметности у Београду. Први 
пут је излагао на Првој југословенској изложби у 
Београду 1904. Током боравка у Паризу излагао је 
у Салону. Од 1922. био је члан Српске краљевске 
академије. Умро је у Београду 1945. године. Већ на 
почетку каријере определио се за импресионизам. 
Као изванредно даровит цртач, највише је од свих 
српских импресиониста поштовао форму и кон-
струкцију.
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256. Црквени портал 
Љубомир Ивановић, 1920.
оловка на картону, 36,5 × 25,5 cm
Народни музеј у Београду

Цртеж Црквени портал представља дело типичног 
стваралачког израза Љубе Ивановића, остварено у 
периоду када је формирао свој рукопис и дефинисао 
ликовна и жанровска опредељења. Тада је Ивановић 
бесповратно напустио сликарство и приклонио се 
цртежу и графици, који су управо захваљујући њему 
у српској уметности прихваћени као ликовне дисци-
плине равноправне са сликарством. 

Дубоко одан националној традицији и заинтересо-
ван за српску средњовековну историју и архитектуру, 
Ивановић је путујући по Србији откривао старе гра-
дове, историјске споменике, манастирске комплексе и 
њихову унутрашњост. На тим путовањима урадио је 
бројне цртеже, међу којима и Црквени портал. 

На цртежу је приказан јужни бочни портал сту-
деничке цркве, са по четири стуба са обе стране и 
четири волуте. Трећи стуб је тордиран, а четврти је, 
заједно с волутом, украшен богатом орнаментиком. 
У тимпанону портала је розета.

Црквени портал на најбољи начин илуструје за-
пажање да је онда када није био „разнежен“ или „еу-
форичан“ пред мотивом, Љуба Ивановић испољио 
свој прави темперамент, с много више слободе и 
жестине у изразу, и својом превасходном особином 

– пиктуралистичким начином употребе елемената 
графичког језика. 

Уочљиво је да је Ивановићев цртеж Црквени пор-
тал, близак поетици импресионизма, у потпуности 
сликарски схваћен – кроз постизање ефекта тонова 
и полутонова, сенки и полусенки, изузетан осећај 
за атмосферу и третирање светлости и сенки, кроз 
дочаравање фактуре материје и ритмичку поделу 
светло-тамног. Тамним и снажно наглашеним повр-
шинама Љуба Ивановић конструише архитектонски 
густу композицију која одаје утисак пластичних, 
готово скулптуралних вредности. Дочаравајући ин-
тензивност непосредног доживљаја, али исто тако и 
документарни значај аутентичног записа, Иванови-
ћев цртеж је сигуран, снажан, настао у једном даху, 
без потребе за накнадним интервенцијама.
ЛИТЕРАТУРА: Краут, 1976; Живковић, 2005; Вучинић, 2010. 

Евгенија Блануша

Дело Краљева црква у Студеници Љуба Ивано-
вић је урадио у периоду у ком је, након бројих коле-
бања и преиспитивања, заувек напустио сликарство 
и определио се за цртеж и графику, које је афирми-
сао као заокружене ликовне изразе и самостална 
уметничка средства. 

Краљева црква у Студеници припада Ивано-
вићевом опусу с путовања по Србији, на којима је, 
предано откривајући стару балканску архитектуру, 
бележио призоре из природе, манастирске ком-
плексе и градове, при чему је посебну наклоност 
испољавао према српским средњовековним споме-
ницима.

У цртежу Краљева црква у Студеници, Љуба 
Ивановић је у импресионистичком амбијенту, ла-
ком и сигурном техничком вештином, кроз трепе-
раву игру сенки на крошњи дрвета у првом плану 
дочарао сликовитост природе, док се у приказу 
манастирске цркве у другом плану, у настојању да 
постигне ефекат светло-тамног, кроз одблеске све-
тлости на зидинама манастира, може сагледати 
Ивановићева намера да забележи личне импресије 
аутентичног доживљаја. 

Сваки Ивановићев потез на овом цртежу је ре-
зултат дубоког промишљања и уобличавања виђе-
ног. Међутим, за цртеж Краљева црква у Студени-
ци могло би се рећи да није типичан за стил Љубе 
Ивановића, ако се узме у обзир његова склоност 
према експресивности израза и количини енерги-
је коју уноси у потез. Може се претпоставити да 
је Љуба Ивановић у овом раду „намерно“ уздр-
жан, и да је у њему више показао духовни однос 
према мотиву него визуелни доживљај – мотив је 
сакрални објекат изузетне уметничке и историјске 
вредности који га „обавезује“ на деликатан, готово 
лирски излив осећања, под утиском светиње ме-
ста на коме се налази. У њему нема оне жустрине 
и пиктуралистичке артифицијелности, особене за 
Ивановићеве цртеже из истог периода. Лишен по-
тенцијала и енергетске сугестивности који одлику-
ју друга његова остварења, овај цртеж Љубе Ива-
новића могао би се окарактерисати као „умекшан“ 
и „нежнији“.
ЛИТЕРАТУРА: Kolarić, 1964, 42; Краут, 1976; Живковић, 2005; 

Вучинић, 2010. 
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дакле изван порте. На цртежу делује као да је гра-
ђевина заклоњена нагибом терена, али се, у ствари, 
ради о врло сумарно, без икаквих детаља, набаченом 
цртежу манастирских зидина.

Прави сликарски цртеж, типичан за Ивановића, 
призор је дочаран снажним и слободним потезима. 
Широке површине шрафирања нарочито се истичу 
на крошњама липа у порти и на облацима, на чита-
вој десној страни. Као контраст том поступку, стоји 
упечатљиво суво дрво у читавој висини левог краја 
цртежа. У првом плану, меко обрађена тараба самом 
својом структуром стоји наместо још једне шрафи-
ране површине. Упркос мекој моделацији, валерски 
распон од беле позадине и сасвим бледо сиве до ско-
ро црне одликује се израженим акцентима сенки. 
Оне су посебно уочљиве на детаљима вегетације и 
на крову храма, где стварају снажан контраст осве-
тљеним партијама зидова. Без обзира на врло дина-
мичан поступак, целина је складна, а експресивна 
само у границама верности правим пропорцијама 
призора. 

257. Манастир Студеница

Љубомир Ивановић, 1933.
оловка на папиру, 36,5 × 25,5 cm
Народни музеј у Kраљеву

Цртеж Љубомира Ивановића представља део мана-
стира Студенице, на коме је централни мотив црква 
Богородичиног Успења. Она је у значајној мери сакри-
вена вегетацијом – крошњама дрвећа у непосредној 
околини грађевине и ниским грмљем у предњем пла-
ну. У првом плану су, пак, једно полусасушено стабло 
сасвим лево, велики правоугаони камен и трошна, 
накривљена тараба. У позадини, иза храма, предста-
вљене су околне планине и брда. Ради се о погледу с 
југоисточне стране те су видљиви олтарска апсида и 
јужни вестибил, док је због вегетације Радослављева 
припрата само делимично приказана. Не може се са 
сигурношћу рећи одакле је тачно Ивановић начинио 
свој цртеж, али би то могло бити с места где се данас 
налази гостинска тераса новог манастирског конака, 
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ЛИТЕРАТУРА: Медаковић, 1959; Збирка, 1975, 37; Краут, 
1976; Благо, 1988, 299; Живковић, 2005; Ljubomir Ivano-
vić 2008; Вучинић, 2010. 

Ирина Томић

258. Јеромонах Платон Балтић

непознати аутор, 1925.
цртеж, оловка на папиру, 29 × 40 cm
Ризница манастира Студенице

Аутор овог дела, насталог 25. јуна 1925, за сада оста-
је непознат по имену, јер је његов потпис у проду-
жетку датума нечитак. Захваљујући запису на дну, 
међутим, зна се да портрет представља јеромонаха 
Платона Балтића, рођеног у Брезови 1. августа 1875, 
а замонашеног у Студеници 18. фебруара 1899. Цр-
теж је, дакле, настао када је портретисани био монах 
у лаври светог Симеона Немање са стажом дужим 
од четврт века, у време када је имао педесет година. 
Лик и одговара тој животној доби, јер се стиче ути-
сак да седине на његовој коси и бради још нису из-
ражене. Монах у једноставној капи и раси (осенче-
ним благим шрафирањем) дат је у попрсју, при чему 
руке нису приказане. Окренут је благо удесно, мада 
више у анфасу него у полупрофилу. Благо осенчено 
лице јеромонаха Платона је мршаво, брада густа и 
коврџава, а коса се не види јер је вероватно повеза-
на у перчин. Израз му је сетан, а поглед, уперен пре-
ма анонимном портретисти, помало одсутан. Може 
се рећи да је аутор прецизним, али лаким и вештим 
цртежом прилично детаљно и убедљиво дочарао ра-
сположење, па и личност свог модела. У сваком слу-
чају, сам јеромонах је био задовољан, чим је на дну 
свог портрета извео натпис у коме, поред основних 
биографских података, бележи и мисли које су га 
тада заокупљале и за које је сматрао да их нацрта-
ни лик довољно убедљиво дочарава. Наиме, осим 
самог Платоновог лика, цртеж је отеловљење једне 
од кључних монашких врлина, „сећања на смрт“, јер 
се у натпису јеромонах спушта ниже од нивоа уо-
бичајене смерности, као да своди коначни рачун о 
свом животу, истичући да му је место у Аду, а не 
на Небу. На тај начин, ово дело пружа занимљиву и 
ретку аналогију једној много старијој групи сличних 
остварења, која датира из предхришћанских време-
на – Фајумским портретима. Настали углавном у I 

и II веку наше ере, ти особени египатски портрети 
извођени су за живота модела по њиховој изричитој 
жељи да буду надгробни. Дакле, расположење у коме 
су древни становници римске провинције Египат 
позирали, обојено мислима на крај овоземаљског 
живота и постхумну судбину њихове душе, сасвим 
се јасно може прочитати и на овом, много каснијем 
делу, на лицу једног студеничког монаха.

На доњем делу цртежа налази се натпис јеромо-
наха Платона који гласи: Платон Балтић јеромонах, 
сабрат манастира Студенице; 5/18. јуна 1925. год., 
рођен у Брезови Студеничкој 1. Августа (по ст. ка-
лендару) 1875. год.; замонашен 18. феб. 1899. године. 
Намењен Небу, заслужио Ад. Премного обећао, пре-
мало дао... Создавиј мја, помилуј мја.
ЛИТЕРАТУРА: Благо, 1988, 299 (Н. Цар).

Ирина Томић

259. Манастир Студеница 

Владислав Маржик, 1926.
уље на картону, 39 × 24,6 cm
Ризница манастира Студенице

Владислав Маржик рођен је у Kраљеву 1898. године 
у породици Јосифа Маржика који је као војни лекар 
стигао у Србију 1876. године и у њој остао цео живот. 
Прво ликовно образовање млади Владислав стиче у 
Уметничко-занатској школи у Београду (1910–1914). 
По завршетку Првог светског рата рата, одлази у Праг 
на Академију лепих вештина, али тамо из материјал-
них разлога остаје само две године. По прекиду сту-
дија службовао је најпре у Штипу, а 1924. године вра-
тио се у Kраљево где ради као гимназијски професор. 
У то време углавном слика портрете, а израдио је и 
диплому с представом манастира Жиче, која је свеча-
но уручена 1939. године владици Николају Велимиро-
вићу поводом његовог избора за почасног грађанина 
Kраљева. Почетком септембра 1944. године, тешко 
је рањен. После рата ради у Народном музеју у Kра-
љеву као рестауратор. У својим послератним делима 
постао је хроничар свакодневног живота родног гра-
да. Поред осталог, израдио је више од 200 цртежа на 
којима је забележио изглед старог Краљева, његових 
улица са калдрмом и дућанима, старим кућама и чат-
марама. Умро је у Краљеву 1981. године.
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Пејзаж с погледом на студенички манастир Вла-
дислав Маржик је насликао 1926. године. Уметник је 
за позицију одабрао обронак брда северозападно од 
манастира, у близини данашњих зграда економије. 
Поглед са отвореног пашњака омогућио је целови-
тост призора, изнад крошњи дрвећа које заузима-
ју први план. Изнад манастирских зидина јасно се 
виде Богородичина црква, као и Краљева црква крај 
ње. Такође су приказани улазна кула и конаци на ју-
гозападној и јужној страни манастира. Занимљиво 
је да се на Маржиковој слици уочава да је данас за-
зидани улаз у порту, испод малог звоника на север-
ном зиду био у употреби. Насупрот томе, крошње у 
првом плану онемогућавају да се види у каквом је 
стању био данашњи главни улаз, испод велике куле 
из XIII века. Пејзаж у позадини заузима више од 
једне трећине површине слике и прати линије брда 
и планинских падина клисуре реке Студенице ни-
зводно према Ушћу. Сасвим у дубини, у централној 
партији, представљен је вероватно Жељин, планина 
на десној обали Ибра. Судећи према сенкама, слика 
је настала током поподнева, рекло би се у пролеће 
или рану јесен.

Увек врснији цртач него сликар, Маржик је свом 
делу дао чврсту и прегледну композицију. Његова 
вештина да одабере најбољи угао посматрања и овде 
је дошла до изражаја. Као ђак конзервативнијих 
стремљења, с Буковцем и Ивановићем као узорима, 
Владислав Маржик се ни на овом пeјзажу није упу-
стио у слободнија истраживања колорита. Сликом 
доминирају мрки тонови и уједначена гама, која не-
осетно прелази у зеленило крошњи и падина. Пла-
ветнило неба, прошарано прљавосивим облацима у 
складу је с тамније плавом контуром планине у дну 
слике. Кровови манастирских здања не одскачу пре-
више од околног пејзажа, јер је слика у целини про-
жета топлим нијансама. Једини истински акценат 
чине беле манастирске зидине, мада је и он унеколи-
ко ублажен сенчењем. Маржиково дело чини склад-
ну целину, истовремено сликовиту и информативну 
и стоји на оној линији пејзажа с манастирима коју 
је неколико деценија раније зачео Стева Тодоровић.
ЛИТЕРАТУРА: Михајловић, 1977, 203–204; Благо, 1988, 

299; Maržik, 1998.
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260. Богородичина црква  
у Студеници

Милан Лађевић, 1953.
уље на платну, 95 × 68 cm
Републички завод за заштиту споменика 
културе Србије у Београду

Милан Лађевић (1914–1988) био је сликар-конзер-
ватор и дугогодишњи шеф сликарског атељеа у Ре-
публичком заводу за заштиту споменика културе  у 
Београду. Сликарство је почео да учи у Костајници 
код Беле Чикош-Сесије, а затим је наставио школова-
ње у Београду, код Светислава Страле. Од 1949. уче-
ствовао је у више наврата на конзервацији фресака 
Студенице. Неколико пута је награђиван за конзерва-
торски рад. Радио је копије српских средњовековних 
фресака, од којих су неке чувају у Галерији фресака у 
Београду.

На овој Лађевићевој слици представљен је като-
ликон Студенице са североисточне стране. Главна 
апсида и апсида протезиса приказане су под оштрим 
углом, док је видљива читава северна фасада храма 
с куполом (у изгледу пре рестаураторских радова). 
Северни параклис Радослављеве припрате делимич-
но заклања поглед на њене остале делове. Може се 
закључити да је аутор стајао на благој низбрдичној 
падини, непосредно крај североисточне стране мана-
стирских зидина, где није било никаквих зграда (ту 
су се својевремено налазиле манастирске кошнице, 
а данас се врше археолошка истраживања темеља и 
остатака зидова старих здања). Стога је Богородичина 
црква приказана у благој жабљој перспективи. Нема 
сумње да је аутор одабрао овај угао због одсуства др-
већа (тада, као и данас), па је читав поглед ка храму 
отворен и он је могао бити представљен у свој сво-
јој ширини. На десној страни слике се уочавају још 
и здање старе трпезарије, као и врх улазне куле-зво-

260

442 ДУ ХО В Н О  И  К УЛТ У Р Н О  Н А С Л ЕЂ Е  М А Н А СТ И РА  СТ УД Е Н И Ц Е



ника. У позадини, на левој страни, приказано је шу-
мовито брдо, а на десној пашњаци високих обронака 
подно Рудна. Небо је густо прошарано облацима, због 
чега су сенке на зградама бледе и слабо уочљиве, те се 
само са извесном оградом може рећи да је слика на-
стала око поднева, једног пролећног или летњег дана.

Лађевић је у оквиру ове слике Богородичине цр-
кве применио начела класичне композиције, насто-
јећи да посматрачу пружи што комплетнији увид 
у целину главног манастирског храма, истовремено 
га просторно лоцирајући у ширем пејзажу. Стога 
је основни квалитет коначног остварења инфор-
мативност, комбинована са сликовитошћу. Црква 
доминира не само простором који заузима, већ и 
белином мермерних фасада, које на Радославље-
вој припрати постепено прелазе у жућкасти окер 
пешчара. Тим су упадљивији топли колористички 
акценти црвеног окера на кровним покривачима 
храма и трпезарије. Тамнозелено брдо на левој и 
светлозелени пашњаци на десној страни чине хлад-
ни фон централне представе, мада у сликарском 
поступку дискретно оживљен акцентима топлих 
боја. Ово је још уочљивије у предњем плану, на ли-
вади унутар порте, пресеченој црвенкастим окером 
стазе која се рачва. Експресивни приступ са широ-
ким, брзо нанетим потезима смислено је обуздан 
тежњом аутора да детаљи буду јасно приказани. На 
појединим партијама слике, нарочито тамо где се 
непосредно смењују потези хладних и топлих боја, 
уочава се унеколико сезановски поступак модула-
ције. Коначни разултат је управо складно решење 
између слободног сликарског поступка и опредеље-
ња за информативност, налик на разгледницу или 
репродукцију из какве монографије. 
ЛИТЕРАТУРА: Радојчић, 1952-1953; Мандић, Лађевић, 

1956, 39–41; Благо, 1988, 300; Павличић, 2018, 35–51.

Ирина Томић

261. Радослављева припрата 
Богородичине цркве  
у Студеници

Милош Јовановић, 1952.
уље на платну, 1 × 70 cm
Републички завод за заштиту споменика 
културе Србије у Београду

Милош Јовановић (1920–1965) радио је као сликар 
конзерватор у Заводу за заштиту и научно проуча-
вање споменика културе  НР Србије. Учествовао је 
у откривању и конзервацији фресака Богородичине 
цркве у Студеници 1951. године, а руководио је кон-
зервацијом фресака Краљеве цркве 1952–1953. Том 
приликом израдио је неколико копија студеничких 
фресака.

 Централни мотив, односно главна тема дела Ми-
лоша Јовановића је Радослављева припрата. Аутор је 
одабрао да фронтално прикаже њену западну фаса-
ду с благим померањем у правцу југа, те се на слици 
види само параклис Светог Симеона, а не и северни, 
посвећен светом Николи. Ширина композиције и 
угао посматрања омогућују да се прецизно закључи 
о позицији сликара. Судећи по перспективном скра-
ћењу малог дела јужне фасаде и параклиса, аутор је 
стајао на омањем узвишењу, што може бити само 
надвишени плато између тзв. „Стаклене трпезарије“ 
и улазне куле-звоника (тамо где се данас налазе табла 
с поменом прве болнице, као и дрвено степениште 
које води на зид крај звоника). Десно од централног 
мотива приказано је дрвеће које и сада доминира тим 
делом манастирске порте, а сасвим у позадини су 
благе контуре брда која се уздижу над левом обалом 
реке Студенице. Благо улево од центра, заклањајући 
један део припрате, Јовановић је насликао мали дрве-
ни трем с кровом на две воде, који данас не постоји, 
као и још неколико дрвета. Очито да је, приликом 
одабира позиције и кадрирања, аутор настојао да што 
верније и убедљивије дочара призор који се сваком 
посетиоцу први указује у тренутку када ступи у пор-
ту кроз западни улаз манастира. Сивкасто, облачно 
небо условило је да сенке на згради буду једва уоч-
љиве, па о добу дана које слика приказује не може 
ништа да се закључи. Зелена вегетација, међутим, ис-
кључује позну јесен и зиму као време настанка дела.

Јовановићевом сликом доминирају маслинасто-
зелени и окер тонови, који релативно благо прелазе 
у зеленило крошњи. Ова неиздиференцираност боја 
доводи то тога да се на тлу у првом плану (и око глав-
ног мотива) не разазнаје које су површине травњака, 
а где би се могле налазити утабане површине и ста-
зе. Општу суморну атмосферу у сазвучјима хладних 
боја само у малој мери оживљава кров трема у првом 
плану. Цртеж у виду контура присутан је у сасвим 
малој мери, на оштрој ивици крова западне фасаде 
и дрвету које стоји испред трема и надноси се над 
њим. Чврстину слици, међутим, дају саме структуре 
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припрате, коју је Јовановић стога могао слободније 
сликарски да обради, а да не угрози њену хомогеност. 
Потези су му лаки, баршунасти и нанети на платно у 
прилично танком слоју. Коначни резултат је успели 
призор прожет сетним расположењем, али истовре-
мено информативан и евокативан.
ЛИТЕРАТУРА: Мандић, Лађевић, 1956, 39–41; Благо, 1988, 

300.

Ирина Томић

262. Мотиви  
са студеничке скулптуре
Александар Дероко, око 1967.
туш на папиру, 20,4 × 27,7 cm
Уметничка збирка САНУ, поклон 
Александра Дерока

Александар Дероко (1894–1988) био је архитекта и 
историчар уметности. Студирао је у Риму, Прагу и 
Београду, где је и дипломирао на архитектонском 
одсеку Техничког факултета (1926). Нешто касни-
је је изучавао византијску и стару српску уметност 
код Габријела Мијеа на Практичној школи за високе 
студије у Паризу. Од 1928. ради на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду. Био је члан 
САНУ од 1955. године. Познат по својој свестрано-
сти и високим дометима оствареним у многим обла-
стима науке и уметности, бавио се и сликарством. 
Прва знања из цртања и акварелисања стекао је у 
раној младости од Милана Миловановића, а касни-
је је учио код Петра Добровића и Бранка Поповића. 
Већ први његови извештаји с теренских истражи-
вања споменика средњовековне уметности, били су 
опремљени оригиналним илустративним цртежи-
ма, који су информисали читаоца о особеностима и 
вредностима проучаваног споменика.
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На листу хартије приближног формата А4, који 
се чува у Уметничкој збирци САНУ, Дероко је ту-
шем нацртао четири мотива из репертоара срп-
ске средњовековне скулптуре на јако шрафираној, 
осенченој позадини. У горњем левом углу је „сире-
на“ – фронтално приказано наго женско попрсје, 
које се наставља на двоструки рибљи реп. Краје-
ви репа се симетрично рачвају и уздижу навише, а 

„сирена“ их придржава обема рукама. Испод ње, у 
доњем левом углу, Дероко је представио звер налик 
на вука, у скоку, врата и главе окренутих уназад. 
Она у чељустима држи зеца, који снажним скоком 
узалуд настоји да се ишчупа из стиска. У самом дну, 
око вучјих ногу, увија се змија рачвастог језика, че-
љусти окренутих ка самом доњем углу, у коме су 
стилизовани пламени језици. У доњем десном углу 
је кентаур-стрелац, адосиран у односу на вука, а 
репови су им испреплетени. И он се окреће уназад, 
читавим попрсјем, напињући стрелу у луку у прав-
цу вука. У горњем десном углу, изнад кентаура је 

призор борбе између човека, који као да има крила 
попут шишмиша, и звери неодређеног рода, с ве-
ликим канџама и увијеним репом који се завршава 
разлисталим орнаментом. Тај последњи мотив не 
потиче из репертоара студеничке пластике, већ је 
део фасадне рељефне скулптуре цркве Ваведења 
Богородице у манастиру Каленићу. Остала три су 
цитати скулптуралног украса Богородичиног хра-
ма у Студеници.

„Сирена“ с двоструким репом (коју не треба ме-
шати с птицом „сирином“ са архитрава западног 
портала) налази се у низу мотива у оквиру лозе на 
јужном допрозорнику студеничке олтарске трифо-
ре, где највероватније персонификује страст блуда. 
Друге две представе Дероко је видео и на цртеж 
пренео са архиволте главног улазног портала, где су 
псолика или вуколика бића с пленом у чељустима и 
кентаури-стрелци приказани више него једном. Сви 
су они део колоплета зла палог, изванцрквеног све-
та од кога су једина заштита Богородица у тимпану 
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и Христос са апостолима на надвратнику и доврат-
ницима. Змију над пакленим огњем Дероко је унео 
ради драматике, а да непосредан узор за њу не може 
да се утврди. Што се тиче четврте сцене, преузете 
с фасаде цркве Ваведења Богородице у Каленићу, 
Дероко је плашт човека који се рве са звери транс-
формисао у форму крила од слепог миша из разлога 
који нису познати.

Александар Дероко није се, међутим, приликом 
избора мотива, оптерећивао поменутим симбо-
лизмом, нити је настојао да их повеже у смисаону 
кохерентну целину. Он их је одабрао по њиховој 
сликовитости и симетрично распоредио по повр-
шини хартије. Учинио је то у свом препознатљивом, 
експресивном стилу, са истанчаном мером у умет-
ничкој слободи. Мотиви су остали сасвим препо-
знатљиви, па чак у значајној мери верни оригиналу, 
а ипак се одликују особеном лепршавошћу линије и 
суптилном деформацијом у правцу наглашавања по-
јединих детаља. Ово дело се по свему уклапа с број-
ним цртежима сличне тематике, које је Александар 
Дероко стварао током читаве своје знамените кари-
јере архитекте, историчара уметности и сликара.
ЛИТЕРАТУРА: Дероко, 1953; Дероко, 1962; Bogdanović, 

1981, 205–218; Aleksandar Deroko,  1981; Благо, 1988, 301; 
Јовановић, 1991; Vranić-Ignjačević, 2004; Александар Де-
роко, 2005.
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263. Поглед на Богородичину 
цркву кроз прозор конака

Александар Дероко, око 1967.
оловка на папиру, 70,4 × 50,3 cm
Уметничка збирка САНУ, поклон Сл. Ненадовића

Цртеж Александра Дерока, непознате године на-
станка, приказује поглед на цркву Успења Богоро-
дице кроз прозор једног студеничког конака. Настао 
је свакако пре конзерваторских радова изведених на 
задужбини светог Симеона Немање 1974/1975. го-
дине, с обзиром на још увек равно завршени кровни 
венац куполе цркве. Између крошњи великих дрвета 
са обе стране види се јужни портал храма, превише 
ситан да би на њему били приказани рељефни укра-
си и сунчани сат. Приказан је манастирски бунар, 

нешто мало испред, са скицираном људском фигу-
ром (без детаља, те се не може са сигурношћу иден-
тификовати као монах) која очигледно захвата воду. 
Угао гледања и одмакнутост аутора од прозорског 
оквира сузили су угао призора, у који стога није ни 
у детаљу укључена представа Краљеве цркве, која 
би била непосредно лево од представљених мотива. 
На самом прозору стоје две птице из породице го-
лубова (гугутке или грлице), од којих једна кљуца по 
доњој страни оквира. У стаклима отвореног прозо-
ра, услед пажљиво одабраног угла, огледају се црква 
с куполом и порталом, као и делимично обе птице, 
док је једна крошња само наговештена.

На основу угла посматрања може се поуздано 
закључити како је Дероко цртеж направио посма-
трајући призор из једне од централних приземних 
просторија јужног манастирског конака, подигнутог 
у време кнеза Милоша. На том месту се данас от-
прилике налази једна од манастирских гостоприм-
ница и мања трпезарија. Вреди поменути и да је 
мотив две гугутке или грлице, колико део могућег 
реалног амбијента, у исти мах и симболичан, не 
само зато што је голуб птица којом се традиционал-
но приказује треће лице Свете Тројице – Свети Дух. 
Наиме, пар голубова од којих један стоји подигну-
те главе, док други погнут кљуца, јавља се на рано-
хришћанским саркофазима IV века, насталим после 
Миланског едикта 313. Ради се о тзв. „саркофазима 
с Васкрсењем“, када је на централном пољу, уместо 
сцене самог догађаја (традиционално представљаног 
у виду Силаска у Ад), приказиван крст с христогра-
мом. Са сваке стране крста тада су представљани, у 
дну по један војник, а на краковима управо две го-
лубице од којих једна усправна, а друга погнута као 
да кљуца. Ако се томе дода и мозаик с представом 
голубијег пара у идентичним положајима на канта-
росу с мозаика тзв. Маузолеја Гале Плацидије (око 
425) у Равени (засноване на старијим, предхришћан-
ским римским моделима), може се закључити да је 
узор за овакав мотив веома древан. Нема сумње 
да га је Александар Дероко, као врстан историчар 
уметности и ерудита веома добро познавао и да га је 
с намером уклопио у наизглед обичан пејзаж.

У поређењу с Дероковим цртежима у техници 
туша, овај призор се одликује мекшом обрадом с 
примесама сликарског поступка. Ипак, значај лини-
је, па тиме и контуре, задржан је у великој мери, што 
је сасвим у складу са особеним ауторовим стилом, 
условљеним и његовим образовањем као архитекте.
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ЛИТЕРАТУРА: Дероко, 1953; Дероко, 1962; Bogdanović, 
1981, 205–218; Aleksandar Deroko,  1981; Јовановић,  1991; 
Vranić-Ignjačević, 2004; Александар Дероко, 2005.

Ирина Томић

264. Свети сасуди  
Небојше Митрића

Путир 
аутор и дародавац: Небојша Митрић, 1965/1966.
сребро, трајбовање, ковање, цизелирање, 
гравирање, позлата; карнеол, брушење, фасовање
укупна висина 20 cm, висина постоља 10 
cm, висина чаше 9 cm, полупречник базе 
8,7 cm, полупречник отвора 11,6 cm
Ризница манастира Студенице
Дискос и звездица
аутор и дародавац: Небојша Митрић, 1965/1966.
сребро, ливење, ковање, цизелирање; 
карнеол, брушење, фасовање
укупна висина 11,5 cm; висина дискоса 1,5 
cm; полупречник базе 8,1 cm; полупречник 
дискоса 22,8 cm; висина звездице 10,2 
cm, ширина звездице 18,5 cm
Ризница манастира Студенице

Небојша Митрић (1931–1989) рођен је у Београду, 
где је завршио основну школу и гимназију, а затим 
и Академију примењених уметности. Извео је већи 
број декоративних, монументалних скулптура и би-
сти знаментих личности, а право мајсторство је ис-
казивао у малим формама (медаљерство, новац). 
Учествовао је великом броју колективних, али и при-
редио већи број самосталних изложби. Добитник је 
већег броја домаћих и страних награда за вајарство.

Студенички путир је изведен од две зарубљене 
купе равних и чистих површина чије се уже базе 
ослањају једна на другу. Доња, мања купа предста-
вља постамент путира и на њу је постављен уфасо-
вани крупнији комад квалитетног карнеола. Горња 
је шира и на њу су апликована три правоугаоне 
плочице на којима су представљени плиткорељеф-
ни ликови светог Симеона Немање, светог Саве и 
светог Симона (Стефана Првовенчаног). Плочице су 
наглашене једноструким низовима тачкастог орна-
мента. По средини, између два „портрета“ уграви-
ран је једноставан крст са стилизованим зрацима. 

На бази путира урезан је датум када је дело покло-
њено манастиру: „26. 2. 1966. МАНАСТИРУ СТУ-
ДЕНИЦИ“. На ликовима су утиснуте пунце (NM), 
као ауторскe ознакe.

Путир је изнутра позлаћен и представља успело 
и вредно дизајнерско дело.

База Митрићевог студеничког дискоса изведена 
је у облику равне зарубљене купе на коју је апли-
кован крупан елипсасти карнеол. На базу се ослања 
плитки тањир који има равно дно и истакнути, рав-
ни обод са урезаном посветом.

Звездица је изведена од крстасто спојене две 
сребрне траке које на врху фиксира стилизована 
овоидна бобица.

Дискос и звездица настали су, по свему судећи, 
у исто време када и путир. Сва три рада у свему по-
дражавају индустријски стил, настао под упливом 
школе Bauhas.
ЛИТЕРАТУРА: Живковић, 2007; Јовановић, 2008. 

Душан Миловановић

265. Стефан Првовенчани,  
Симеон Немања и свети Сава

Небојша Митрић, 1976.
рељеф, бојено дрво
200 × 300 cm
Манастир Студеница, трпезарија

У старој трпезарији манастира Студенице налази се 
троделни дрвени дубоки рељеф с фигурама у пуном 
расту и натприродној величини светог Саве, светог 
Симеона Немање и Стефана Првовенчаног, рад Не-
бојше Митрића. Тројица Немањића најзаслужнијих 
за изградњу и украшавање Богородичине цркве у 
Студеници приказани су чврсто збијени један по-
ред другог, благо окренути улево и лако повијених 
леђа. Низ предводи први српски архиепископ Сава, 
препознатљивог лица, заснованог на његовом фре-
ско портрету из Милешеве (око 1224), с метластом 
брадом риђе боје, али без тонзуре на темену, која 
се обично сусреће на средњовековним представа-
ма светог Саве. С обзиром на то да је основна боја 
читаве композиције бела, остале боје су дискретно 
употребљене на ограниченим површинама. У слу-
чају светог Саве, који нема на себи иначе каракте-
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ристични полиставрион, колористички акценти 
(црвенкаста, бледоплава, окер и златна) налазе се 
на појединачним деловима његовог владичанског 
орната и на Јеванђељу које као атрибут носи у ле-
вој руци (док десном благосиља). Као ни на осталој 
двојици Немањића, очи нису осликане бојама, већ 
су беле и истичу се само у мери своје рељефности. 
Средишњи лик представља светог Симеона Немању 
у црној монашкој одори с кукулом, а једини бојени 
акценат је црвена купола модела Богородичине цр-
кве коју родоначелник светородне лозе држи обема 
рукама. Последњи у низу је Стефан Првовенчани, 
приказан не као преподобни монах Симон, већ као 
краљ, услед чега у рукама носи владарску сферу с 
крстом. Његова одећа, у наизменичним хоризонтал-

ним зонама риђе и окер, требало би да представља 
владарску хламиду – огртач на преклоп, мада спој 
с фибулом на једном рамену није уочљив. С дру-
ге стране, добро се виде орнаменти типа „коласте 
аздије“, с мотивом двоглавог орла Немањића, а запа-
жа се и плавичаста боја доње хаљине. На глави Пр-
вовенчани носи севастократорски венац, с каквим 
је приказан на портретима на фрескама, насталим 
за живота (улаз у манастир Студеницу, Милешева) 
или убрзо после смрти (параклис Светог Симеона 
уз Радослављеву припрату). Први српски краљ у ру-
кама испред груди држи владарску сферу с малим 
крстом, али и дугачко жезло које се при врху такође 
крстообразно завршава. За разлику од светог Саве, 
Симеон Немања и Стефан имају беле браде, а ни у 
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њиховом случају очи нису насликане. Још једна ра-
злика између њих је што је очев ореол знатно ин-
тензивније обојен у окер који имитира злато, док су 
нимбови његових синова много блеђе нијансе.

У стилском погледу, монументална трочлана 
група студеничких ктитора представља један од 
најранијих примера Митрићевог заокрета од мо-
дернистичке геометријске стилизације ка фигу-
рацији надахнутој традицијом. У фази која непо-
средно претходи ауторовом студеничком рељефу, 
Митрић је слободно и смело истраживао форму, 
чак и када су у питању теме и личности везане за 
глорификацију српског средњег века, попут спо-
меника кнезу Лазару у Крушевцу. Та тенденција је 
кулминирала у сасвим неконвенционалној пред-
стави деспота Стефана Лазаревића на београдској 
тврђави, само коју годину пре скулптуралне групе 
с првом тројицом Немањића. Деспот и светитељ је 

на Калемегдану приказан без лица, с необичним, 
посувраћеним (као у негативу) моделом цркве у 

„руци“. У Студеници, Митрић је поступио сасвим 
супротно и утемељио своју представу на позна-
тим портретима светих Саве, Симеона Немање и 
Стефана Првовенчаног са српских фресака. Иако 
се на очуваним примерима живописа они не могу 
видети у оваквој комбинацији, аутор је управо „по-
пунио ту празнину“, наговештавајући како је мо-
жда изгледала некадашња фреска с ктиторима под 
улазном кулом-звоником манастира. Геометријска 
стилизација, којом се Митрићево дело и пре одли-
ковало, присутна је и овде, али у функцији нагла-
шавања динамичности. При томе је и то решење 
засновано на традицији: положајима тела сва три 
света Немањића подсећају на погнуте фигуре нај-
значајнијих светих отаца хришћанства обавезно 
представљаних у оквиру сцене Служба архијереја, 
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у најнижим зонама олтара средњовековних цркава 
православог света. За разлику, међутим, од слав-
них литургичара, свети Сава, Симеон и Стефан 
Првовенчани носе одговарајуће атрибуте, које је 
Митрић домишљато одабрао.
ЛИТЕРАТУРА: Izložba, 1965; Благо, 1988, 301; Spomen-zbirka, 

1988; Живковић 2007; Јовановић, 2008.

Ирина Томић

266. Прототип  
Студеничке плакете 

Небојша Митрић, 1986. 
бронза, ливење, цизелирање
пречник плакете 34, 5 cm
Ризница манастира Студенице

На аверсу Студеничке плакете, плиткорељефно, 
представљена је ведута западог портала Богороди-
чине цркве у Студеници, с врло стилизованом пред-
ставом Богородице на престолу и два анђела, у луку 
над вратима. Све је изведено у сведеном маниру, а у 
првом плану истакнуте су две адосиране лавице, у 
седећем и претећем ставу. Над куполом, лево и десно 

изведена су два стилизована анђела како приносе је-
русалимске крстове – символе Христовог страдања.

На другој, реверсној страни приказана је Бого-
родица на трону с малим Христом, који благосиља. 
Са страна у квадратним пољима исписане су леген-
де: „СТУДЕНИЦА“ и „1186–1986“, а на ободу доле: 

„М“ као ауторска ознака.
Плакета је изведена поводом осамстогодишњице 

постојања манастира Студенице и представља један 
од веома добрих и типичних радова вајара Небојше 
Митрића.

Душан Миловановић

Митрић се определио да на лицу Студеничке пла-
кете прикаже добро познати мотив с лунете главног 
улазног портала у Богородичину цркву манасти-
ра Студенице. Детаљи представе су у складу с тим 
предлошком: фронтално постављена Мати Божја 
седи на високом престолу и у наручју држи Хри-
ста Емануила. Он седи у мајчином крилу, десницом 
благосиља. Релативно мале димензије плакете, али и 
Митрићева склоност ка геометријској стилизацији 
резултирали су једноставним решењем, без много 
детаља. Зато представа поседује извесну монумен-
талност. Са обе стране престола налазе се два танко 
уоквирена четвртаста поља заобљених углова, свако 
са по једноставним крстом у средини. У угловима 
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између кракова крста изведени су натписи. У левом, 
са десне Богородичине стране, исписано је име ма-
настира, подељено у слогове СТУ-ДЕ-НИ-ЦА. Као 
тип слова, аутор је одабрао онај који је оригинално 
коришћен за натиписе на зидовима манастира, како 
крајем XII века, тако и на фрескама из 1208/1209. го-
дине. Насупрот овом натпису, у наспрамном оквиру 
изведени су бројеви година које указују на јубилеј 
11–86, односно 19–86.

На наличју медаље, Небојша Митрић је пред-
ставио западну фасаду Богородичине цркве, како је 
она изгледала пре изградње Радослављеве припрате. 
У првом плану су две лавице. Приказане су као сло-
бодне скулптуре, издвојене од фасаде, и то у седећем 
положају (док фигуре на порталу стоје), окренуте 
једна другој леђима, што такође одступа од извор-
ника. До тих измена је свакако дошло из компози-
ционих разлога и због саме природе рељефа, где би 
анфас довео до неодговарајућих скраћења. Фасада 
је изведена релативно детаљно, с порталом на коме 
се уочавају надвишени лукови и централни мотив 
тимпана – Богородица на престолу с Младенцем, 
као и с лучно завршеним бифорама, фризом слепих 
аркада и лезенама. Једино што су димензије медаље 
ускратиле могућност да се прикажу фигуралне кон-
золе и рељефне представе на архиволтама портала. 
Са стране су видљиве обе певнице, благо закренуте 
ка посматрачу, у духу вешто искоришћене обрну-
те перспективе, како би се макар из сасвим оштрог 
угла приказале њихове фронталне стране с порта-
лима (на медаљи сасвим стилизованим, у виду јед-
ноставних, издужених лучно завршених отвора). 
Купола на кубичном постољу представљена је реа- 
листички, са заталасаним кровним венцем изнад 
прозора на тамбуру, док се на њеном врху налази 
мали крст. Куполу фланкирају два анђела у пуним 
фигурама, који лете навише носећи по један вели-
ки крст с две хоризонталне пречке. Тај инвентивни 
мотив не само што је композиционо попунио по-
тенцијалне празнине, него асоцира на тријумфални 
аспект студеничког јубилеја. Јер, овако приказани 
анђели црпе своје иконографско порекло још од 
античких богиња победе које на римским славолу-
цима, летећи, на исти начин у рукама држе велике 
трофеје.
ЛИТЕРАТУРА: Izložba, 1965. Spomen-zbirka, 1988; Живко-

вић 2007; Јовановић, 2008.

Ирина Томић

267. Прототип куполног крста  
на Храму Светог Саве у Београду

аутор и дародавац: Небојша Митрић, 1989.
дрво, резање, клесање; златна и бела боја
укупна висина 165 cm, ширина 90 cm, база 
постамента 45 × 25 cm, ширина кракова 
20 cm, дебљина кракова 10 cm
Ризница манастира Студенице
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Високи, издужени крст, с вертикалним гредом дужом 
од попречне, као на крсту Христовог распећа (реч је о 
типу крста који је у ставрологији познат као латински 
крст или crux immisa), постављен je на призматични 
постамент. Код пресека кракова крста постављена су 
четири, елипсаста табелума који су благо заобљени и 
позлаћени, док је на примарној, у бело обојеној, фор-
ми крста, профилисан још један, позлаћен, крсто-
бразни облик, и он моделован по типу тзв. латинског 
крста. На крајевима слободних кракова крста апли-
коване су три кугле. Крст је истоветан са обе стране. 
Изведен је, као прототип позлаћеног крста високог 
дванаест метара и тешког четири тоне на главној ку-
поли храма Светог Саве на Врачару, непосредно уочи 
његовог постављања (26. јуна 1989). 

Душан Миловановић

268. Мајстори Студенице

Младен Србиновић, 1983.
уље на платну
42 × 52 cm
Ризница манастира Студенице

Младен Србиновић био је угледни српски сликар 
и графичар. Рођен је 1925. у Сушици код Гостива-
ра. Школовао се за сликара на Академији ликовних 
уметности  у Београду од 1947. до 1950, где је завр-
шио и постдипломске студије, код Недељка Гвозде-
новића (1953).  Одмах потом изабран је за асистента 
у Академији ликовних уметности, где је радио све 
до 1988. године. Од 1952. година више пута само-
стално излагао је своја дела у земљи и иностранству. 
Био је члан САНУ од 1981. Упоредо са сликарством 
и графиком, успешно је радио фреске, мозаике и 
предлошке за таписерије. Добитник је многих југо-
словенских и међународних награда и признања за 
уметнички рад. Умро је 2009. у Београду.

На Србиновићевој слици из студеничке ризни-
це приказан је сликар који ради за штафелајем, иза 
кога седи анђео. Сликар је представљен у доњем ле-
вом делу платна као старији човек густе, седе бра-
де и косе, наглашено ћелавог темена и препланулог 
тена. Његово лице приказано у полупрофилу подиг-
нуто је навише, пратећи поглед у правцу платна на 
штафелају и анђела иза њега. Црте лица изражава-

ју напетост и концентрацију и подсећају помало на 
израз који се уочава на лику јеванђелисте Матеја из 
каролиншког рукописа Ебоновог јеванђеља из сре-
дине IV века. Могуће је да је аутор познавао ту чуве-
ну минијатуру, али је несумњиво као основни пре-
дложак узео средњовековне представе јеванђелиста 
с фресака или илуминираних кодекса. С обзиром 
на мотив, Србиновићу је као узор могла послужи-
ти и нека икона с представом апостола Луке – по 
предању првог иконописца – како слика за штафе-
лајем. Поред сликара, на ниској столици (датој у 
инверзној преспективи) налази се палета од пета-
нест боја разврстаних у три реда. Штафелај стоји на 
вертикалном плаво-белом носачу, који је укрштен 
с плавом хоризонталном линијом извученом у чи-
тавој ширини слике. Сликар кичицом дотиче плат-
но на коме је репродукован један мотив са чувеног 
Распећа Христовог из Богородичине цркве. Реч је 
о јерусалимском зиду насликаном у задњем плану 
студеничке фреске. Иза штафелаја, прекрштених 
ногу, седи анђео, левом руком се ослањајући на рам, 
док десном благосиља. Крај њега је још једна пале-
та, ова од дванаест боја, богатијег спектра него она 
до сликара. У позадини је представљен зид сазидан 
од белих, правоугаоних каменова, који асоцирају на 
бели студенички мермер. Доњи део слике, испод тог 
зида, зелене је боје, док је изнад небеско плаветнило, 
са облацима жуте и оранж боје.

Србиновићево дело је бременито симболизмом. 
Тен сликара је земљане боје, чиме се указује на ње-
гову телесност и смртност, а његова фигура ничим 
не дотиче горњи, небеско плави део слике. Његова 
зелена одећа је без икакве контуре сасвим стопљена 
са зеленом позадином, на исти начин као што је то 
учињено и с доњим делом фигуре анђела. Ако се за-
немари бели зид, двострука подела позадине – доле 
зелена, горе плава – одговара традиционалној поза-
дини у зони стојећих фигура на српским средњове-
ковним фрескама. Ове боје указују на „ново Небо и 
нову Земљу“ које је Господ у Новом Завету обећао 
људском роду приликом свог Другог доласка. Фи-
гура анђела, пак захвата и Небеску сферу, те он, у 
складу са својом службом, симболично представља 
мост између Неба и Земље. Иако су и поред њега 
представљене боје на палети, он активно не слика 
јер је бесплотан, али учествује у настанку дела ге-
стом благослова, чиме се оправдава и множина у 
наслову дела: Мајстори Студенице. Србиновић је 
тиме нагласио да ниједно остварење није искључиви 
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плод човекових прегнућа, већ да постаје изводљиво 
само уз сарадњу небеских, добродејствених ствара-
лачких бића и сила.
ЛИТЕРАТУРА: Mladen Srbinović, 1981; Павловић, 1985; 

Благо, 1988, 301; Srbinović, 1995; Medaković, 2005.

Ирина Томић

269. Ктитори Студенице 

Коста Брадић, 1986.
шест сериграфија  
из графичке мапе „Лоза Немањића“
Ауторски отисци, дорађени од стране аутора
40 × 58 cm
Манастир Студеница, гостопријемница

Коста Брадић (1927–2014) рођен је у Ђевђелији. За-
вршио је Школу примењених уметности у Београду, 
а затим и Академију ликовних уметности, у класи 
професора Недељка Гвозденовића. Усавршавао се у 
Паризу и Риму. Био је један од петнаесторо оснивача 
уметничке групе Медиала. Радио је као професор на 
Академији Српске Православне Цркве за уметности 
и консервацију. Бавио се подједнако успешно сликар-
ством и графиком. Опус му је у суштини наклоњен 
мистичном, односно православном маниру. У почет-
ној фази тежи експресионистичкој фигурацији, да би 
касније био наклоњенији сликању имагинарних пре-
дела испуњених фантастичним бићима, као и изради 
портрета надахнутих утицајима ренесансе и надре-
ализма. Бавио се и црквеним сликарством. Поред 
осталог, израдио је пројекат за монументални моза-
ик с представом Силаска у ад над улазним порталом 
саборног храма Христовог Васкрсења у Подгорици. 
Испољавао је снажну заинтересованост за експери-
ментисање сликарским техникама. Приредио је вели-
ки број изложби и лауреат је више награда.

Графичка мапа из које се на изложби представља 
шест листова настала је поводом осамстогодишњи-
це манастира Студенице и спада у подручје цркве-
ног сликарства илустративног типа.

Свети Симеон Немања
Допојасна фигура светитеља делимично је прекри-
вена зграфито сценама, које су местимично и коло-
рисане, а делимично је постављена на фон са сцена-

ма из фреско сликарства, тако да се добија утисак 
претапања лика с позадином. Донекле стилизовани 
лик светитеља преузет је с фреске из Богородице 
Љевишке у Призрену (насликана око 1310).

Натпис: С Т СИМЕОН МИРОТОЧИВИ.

Свети Сава
На графици је представљена светитељева биста, 

рађена према стојећој фигури првог српског архи-
епископа насликаној у припрати Милешеве (око 
1224). Читав фон је обојен пурпурном бојом из кога 
се издваја нешто светлији ореол.

Натпис: С Т САВА

Краљ Стефан Првовенчани
На графички изведеном фреско фону предста-

вљена је допојасна фигура владара са скиптром у 
руци, надахнута такође фреском из милешевске 
припрате. Византијска круна и други делови ви-
зантијских царских инсигнија (лорос, манијакис, 
периврахиони), који нису насликани на краљевом 
портрету из Милешеве, додатно истичу значај пред-
стављене личности.

Натпис: С Т СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ

Краљ Радослав
Краљева допојасна фигура представљена је на 

графички изведеном фреско фону, такође по узору 
на ктиторску композицију из милешевске припрате. 
И у овом случају, као и код Првовенчаног, Брадић 
је интервенисао у погледу инсигнија насликаних на 
Радослављевом портрету из Милешеве.

Натпис: КРАЉ РАДОСЛАВ

Краљ Владислав
На графички изведеном фреско фону предста-

вљена је допојасна фигура краља Владислава по 
узору на ктиторску композицију из наоса Миле-
шеве, где краљ симболично уручује своју задужби-
ну Христу, посредовањем Богородице. Краљева 
круна подсећа на ону која му је била досликана у 
Милешеви одмах пошто је био проглашен за краља 
(1233/1234).

Натпис: КРАЉ ВЛАДИСЛАВ

Краљ Милутин
Допојасна фигура краља Милутина постављена 

је на фреско, зграфито фон, а рађена је према кра-
љевом портрету из припрате Богородице Љевишке 
у Призрену. Краљ носи орнат византијских царева. 
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У десној руци држи скиптар, а у левој акакакију. У 
ореолу су представљена два афронтирана архијереја.

Натпис: С В КРАЉ МИЛУТИН
ЛИТЕРАТУРА: Subotić, 1984, 184; Лоза Немањића, 1989; 

Коста Брадић, 2004; Коста Брадић, 2008.

Душан Миловановић

270. Кивот за мошти  
преподобне Анастасије српске

Војислав Билбија, 1992−1996.
сребро, злато, полудраго и драго камење, емајл, 
ливење, искуцавање, цизелирање, фасовање
160,5 × 64 × 53 cm, тежина 170 kg 
Богородичина црква у Студеници

Војислав Билбија  (Босанско Грахово, 1942) је  про-
тојереј-ставрофор, старешина Ротердамске паро-
хије Западно-европске епархије  Српске православ-
не цркве и архијерејски намесник за Холандију. По 
образовању је стоматолог, али је врло рано почео да 
се бави уметничким радом, пре свега иконописом 
и уметничком обрадом метала. Израдио је, поред 
осталих дела, сребрни кивот за мошти светог Симе-
она Немање који се налази у католикону манастира 
Хиландара (1972/1973). За свештеника Српске пра-
вославне цркве рукоположио га је патријарх Павле 
у манастиру Милешеви 1999. године.

Кивот за мошти преподобне Анастасије Срп-
ске, рад Војислава Билбије, настао је у раздобљу од 
августа 1992. до фебруара 1995. године. Израђен је 
од најфинијег сребра и злата, уз употребу полудра-
гог и драгог камења и емајла. Налази се у источном 
делу наоса Богородичине цркве у Студеници, с леве 
стране испред иконостаса. Мошти преподобне Ана-
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стасије (†1200) откривене су 1985. године током 
археолошких истраживања у склопу конзерватор-
ско-рестаураторских радова којима су руководили 
Републички завод за заштиту споменика културе СР 
Србије и Музеј града Београда. Пронађене су унутар 
гроба у припрати Богородичне цркве, испод исто-
имене фреске с ктиторским портретом монахиње 
Анастасије. У нови кивот мошти су похрањене 7. 
јула 1996. године, на празник Рођења светог Јована 
Претече. 

Чеону страну кивота краси седам декоративних 
поља. У средишњем је медаљон с ликом Христа Све-
држитеља, читавом површином позлаћен, са седам 
крупних драгих каменова унутар крстастог нимба. 
На левој страни нижу се поље с приказом „Сусрета“ 
Стефана Немање и Ане (натписи: „Стеван“, „Ана“), 
допојасно изображених у владарском орнату, затим 
поље украшено драгим камењем у чијем је центру 
позлаћени медаљон с ликом Богородице mr# TM# изнад 
које су стилизоване представе људских душа, и поље 
с представом Рођења принца Растка (натпис: „Раст-
ково рођење“), приказаног у виду грљења младенца 
Растка који је у наручју мајке, док из горњег десног 
угла благосиља Рука Божја. У пољу десно од меда-
љона с ликом Христа је композиција у којој Ана и 
Стефан Немања тугујући грле одећу и одсечене вла-
си сина Растка – новопостриженог монаха Саве Не-

мањића (натписи: „Ана“, „Стеван“, „Расткова одјећа 
и косе“). Следе поље у чијем је средишту позлаће-
ни медаљон с ликом светог Јована Претече (натпис: 

„Св. Јован Крститељ“), испод кога је стилизовани 
приказ душа људи, и поље с представама преподоб-
ног Симеона Немање и свете Анастасије Српске у 
монашком руху (натписи: st#i simeon, st#a anastas%i]&). 
У горњим угловима почетне и завршне сцене су 
позлаћени грбови средњовековне Србије с двогла-
вим орлом, круном и штитом са четири оцила. На 
крајњим бочним ивицама, протежући се на широке 
предње ноге кивота, у пуној фигури су представље-
ни свети Ђорђе и арханђел Михаило. Свети Ђорђе 
st#i georgie у десној руци има крст на коме је уграви-
рано Is hs nI ka, док у левој држи дугачко копље којим 
убија аждају под собом. Свети арханђел Михиало arh 
mihailo у левој руци држи сферу, а у десној огњени 
мач којим пробада пораженог ђавола под собом. На 
левој бочној срани кивота налази се допојасни при-
каз Ане као владарке с круном на глави која пред 
собом у раширеном наручју држи синове Стефана, 
Растка и Вукана, представљене у дечачком узрасту 
(натписи: „Стефан 7 Ана 7 Растко 7 Вукан“). На де-
сној бочној страници кивота је композиција натпи-
сом означена као: „Ана моли Пресветом Богомајком 
за мир између синова њених Стефана и Вукана“, на 
којој је света Анастасија представљена у дубокој 
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проскинези и молитви пред допојасно приказаном 
Богородицом с Христом у наручју. Изнад Анастасије 
су унутар позлаћеног овалног поља ликови њених 
синова Стефана и Вукана. 

На задњој страни кивота су три поља. У среди-
шњем је приказ Мајке Југовића с девет одсечених 
глава својих синова у наручју, и ликом Југ Богдана 
изнад њих. У пољу на левој и десној страни стили-
зовано су представљене душе безброј током векова 
страдалих Срба у виду испреплетаних тела изражај-
них ликова и хорова праведника. На крањим боч-
ним ивицама, протежући се на стопе кивота, у пуној 
фигури су чеоно приказани српски средњовековни 
војник на десној и српски солунски ратник на левој 
страни. 

Рукохвати кивота, укупно четири, израђени су 
у виду стилизованих представа Сунца и Месеца на 
предњој, односно глава мушкараца старијег живот-
ног доба са шајкачом и црногорском капом на зад-
њој страни. 

Поклопац кивота на најширем делу, који је под 
косим углом, краси представа преподобне Анастаси-
је на одру у пуној фигури, крај које је исписан текст: 

„Света Преподобна мати Анастасија Српска“. Ана-
стасија је одевена у великосхимничку одећу – расу 
са апостолником, аналавом с два голготска трокрака 
крста окружена словима Is# hs# nI# ka# и огртачем. Руке су 
јој прекрштене на грудима. У десници има трокра-
ки крст украшен драгим камењем. Нимб је позлаћен. 
Изнад лика преподобне су медаљон са иницијалима: 
Is# hs# nI# ka# и медаљон с ликом преподобног Симеона 

Немање, позлаћеног нимба. Испод су два серафи-
ма, од којих је онај на средини великих димензија и 
представља стилизовани ремен за затварање киво-
та. На крилима тог серафима је урезано: „Откри чи-
стим срцем“. На равној узаној горњој страни кивота 
су представа свете Анастасије као владарке с крстом 
и скиптром, око које су распоређени позлаћени ме-
даљони с ликовима осморице српских владара ди-
настије Немањић: краљева Радослава, Владислава, 
Уроша, Драгутина, Милутина, Стефана Дечанског, 
царева Душана и Уроша. На угловима су две персо-
нификације у виду девојака пуштене косе. На поле-
ђини су две апликације од злата, украшене емајлом, 
с допојаснима представама светог кнеза Лазара [нат-
пис: s(ve)ti knez laz%a&r] и свете Петке (натпис: petka) 
с крстом у десној руци. На ширим бочним страна-
ма поклопца кивота су чеоно приказани лик светог 
Саве у медаљону (натпис: sveti sava) на левој и лик 
Стефана Првовенчаног (натпис: stefan prvoven;ani) у 
медаљону на десној страни. На четири угла поклопца 
кивота су стилизоване представе свештеника с ка-
милавком на глави, на чијим су раширеним рукама 
угравиране речи: „Љубав 7 Смирење + Вјера + Нада 
7 Кротост“, затим монаха с панакамилавком око чи-
јих је раширених руку трака са угравираним речима: 

„Господе Исусе Христе помилуј ме“, те фигуре Црно-
горца у свечаној одећи и српске старице-мајке с ма-
рамом на глави, изражајног погледа. 
ЛИТЕРАТУРА: Необјављено.

Миљана Матић
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Радови оца Тихона

Манастир Студеница, 1998–2005.

Архимандрит Тихон Ракићевић рођен је 1971. годи-
не у Чачку. Дипломирао је на одсеку за сликарство 
Факултета примењених уметности у Београду (1995). 
У манастир Студеницу дошао је 1996. године. Маги-
стрирао је на Православном богословском факулте-
ту Универзитета у Београду темом „Икона у Литур-
гији: литургијска функција и смисао иконе“ (2008). 
Докторирао је на истом факултету тезом „Олтарска 
преграда – иконостас од IV до средине XVII века: 
форма, функција и значење“ (2014). Игуман је мана-
стира Студенице од 2004. године.

Радови оца Тихона представљени на изложби 
настали су у окриљу манастира Студенице у пери-
оду између 1998. и 2004. године с благословом оца 
Јулијана Кнежевића, почившег студеничког архи-
мандрита. Првобитно, та дела нису била намење-
на за излагање, јер нису рађена с тежњом да буду 
традиционалне иконе. Жеља аутора била је да се 
кроз својеврстан „тајни“ подухват испитају могући 
домети религиозног сликарства, при чему ће бити 
испољена одређена мера уметничке слободе, без 
нарушавања препознатљивих одлика православне 
предањске иконографије. Испољавање креативно-
сти у тој сфери он пореди с „ходањем по минском 
пољу“: „Ако уметник хода као по минском пољу, ту 

је креативност угушена. С друге стране, побожан 
човек не жели да уради нешто чиме ће се огреши-
ти о Цркву, о светињу, о предање. Сликајући, он 
корача по минском пољу и када то не жели. Иако 
би знао како да трчи, има оковане ноге.“ Свестан, 
по својим речима, постојања неке врсте „усуда над 
образованим сликарима, њихове немогућности да 
се баве иконографијом“, као и „одговорности, стра-
хова, муке и унутрашњег страдања које има побо-
жан православни образовани уметник док ствара“, 
отац Тихон је свему приступио пажљиво: „Радови 
су настали иза затворених врата, у тишини, да би на 
тај начин било омогућено да уопште настану. Имао 
сам велики осећај одговорности, јер многи умет-
нички радови не могу и не смеју бити признати као 
религиозно стваралаштво, макар и имали такву те-
матику. Та граница је осетљива. Али, мора се ући 
у ризник, у опасност и радити и по цену да то не 
буде прихваћено“. Аутор је себе ослободио дêла бре-
мена одговорности јасно се опредељујући на самом 
почетку: „Не сликам за храм, то неће бити иконе; 
не сликам за излагање, то неће бити изложено; не 
сликам да покажем никоме, то неће нико ни видети. 
Нико ми ништа није наручио, нико ништа не оче-
кује од мене. Сликам када хоћу и колико хоћу“. И 
поред свега наведеног, израда ових дела није се од-
вијала нимало једноставно. Реч је, дакле, о радовима 
који су резултат једне истраживачке фазе, због чега 
их он не именује иконама, изузев Успења Пресвете 
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Богородице, насталог на самом крају опуса који чини 
тридесетак остварења. 

Сликарски рад оца Тихона завршио се 2005. 
године. 

271. СЛУЖБА АРХИЈЕРЕЈА− ХЕКСАПТИХ
2001.
суви пастел, гваш и злато на дасци
хексаптих: 26,5 × 60 × 1,8 cm
појединачни радови: 27,5 × 10 × 1,8 cm
Манастир Студеница

Хексаптих је рађен на подобије истоимене компо-
зиције из живописа олтарског простора Богороди-
чине цркве у Студеници насталог 1208/1209. године, 
техником сувог пастела и гваша, уз употребу злата. 
Чини га шест засебних сликаних поља у којима су 
у пуној фигури изображени свети архијереји Јо-
ван Милостиви, Атанасије Велики, Василије Вели-
ки, Јован Златоусти, Григорије Богослов и Кирил 
Александријски, сачињавајући композицију Служба 
архијереја. Приказани су у пуној фигури, одевени у 
полиставрионе са омофорима, представљени у по-
лупрофилу, окренути улево, односно удесно, у ни-
зовима од по тројица. Јован Милостиви држи скло-
пљено јеванђеље, Атанасије Велики има свитак с 
текстом: „† Господе Боже Сведржитељу, једини све-
ти ...“, Василије Велики свитак с текстом: „† Нико од 
везаних телесним похотама није достојан ...“, Јован 
Златоусти свитак: „† Боже, Боже наш, који си по-
слао небески хле[б] ...“, Григорије Богослов свитак 
с текстом: „Боже Свети, који у светима почиваш, 
Теби ...“, док Кирил Александријски држи свитак на 
коме је исписан текст: „Господе, Ти благосиљаш оне 
који Тебе благо[сиљају] ...“. Нимбови, набедреници, 
епитрахиљи, наруквице и легенде крај ликова све-
тих архијереја су позлаћени. Горњи део позадине је 
рађен нијансама плаве, зелене и беле боје.
ЛИТЕРАТУРА: Необјављено.

272. СВЕТИ СИМЕОН И ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО
2001/2002.
јајчана темпера и злато на дасци
46 × 33 × 2 cm
Манастир Студеница

У благо удубљеном средишту сликаног поља допоја-
сно је и чеоно приказан преподобни Симеон Нема-
ња, мироточац српски, одевен у мантију са анала-
вом, стегнутим у појасу кајишем, и огртач. На глави 

има кукул, на коме је у чеоном делу златом изобра-
жен голготски крст и исписано: Is hs nI ka. Приказан 
је као старац продорног погледа, тамног инкарната 
и дуге седе браде која се спушта до средине груди. 
Десна рука преподобног ослоњена је о дрвени штап 
(патерицу), док у спуштеној левици има свитак с 
текстом: „Чеда моја вазљу[бљена]“. Позадина и оквир 
дела су у целини позлаћени. Нимб светог саставни 
је део позлаћене позадине, издвојен контуром. На 
истој позлаћеној позадини је у висини Симеоновг 
лика насликана представа Силаска у ад: Христос 
(Is# hs#, ὁ ὤ ν) је изображен на левој страни, одевен 
у светлоплави хитон и химатион. У подигнутој ле-
вој руци има дугачки двокраки крст, док спуштену 
десницу пружа ка Адаму, представљеном испруже-
них руку и погледа молитвено усмереног ка Исусу 
на супротној страни, заједно са Евом и још једном 
мушком фигуром. На позлаћеном оквиру лазурно је 
широким потезима сликано плавом и браон бојом. 
Дуж доње ивице оквира исписан је одељак текста из 
Житија светог Симеона: „Свима диван и страшан 
владар владарима и господар господарима ... “ /Св. 
Сава, Житије/“.
ЛИТЕРАТУРА: Необјављено.

273. ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА  
И ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС – ДИПТИХ
2001.
јајчана темпера и злато на дасци
представа Богородице: 40,2 × 29,5 × 2 cm
представа Христа: 40 × 29,8 × 2,4 cm
Манастир Студеница

Диптих чине два остварења приближно истоветних 
димензија, међусобно одвојена. На једном је допо-
јасно приказана Богородица mi#r T#V, у полупрофилу, 
окренута удесно. С болним изразом дубоке туге на 
лицу због Христовог страдања коме је непосредно 
сведочила, леву руку прислања уз доњи део лица, 
док је десну испружила у гесту молитве. Одевена је 
у тамноплави мафорион са звездом на челу и десном 
рамену. Означена је нимбом дуж чије је ивице црвена 
линија. Позадина и нимб су позлаћени. 

У сликаном пољу другог дела диптиха приказан 
је Христос у гробу, наг до појаса. Склопљених очију, 
тужног израза лица, с трновим венцем на глави и 
праменовима косе која се спушта на рамена, прика-
зан је у полупрофилу, окренут улево. Испод десног 
Исусовог ребра је рана из које тече крв. Уз Христово 
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тело је с десне стране дршка дугачког копља. Унутар 
нимба је уписан крст у коме су цинобером исписана 
слова „ὁ ὤ ν“ („Онај који јесте“, Изл 3,14; Отк 1,4). 
Унутрашња површина нимба и позадина су позлаће-
ни. При врху сликаног поља је легенда: Is# hs#. На оба 
рада цртеж је пре сликања нанет урезивањем, док је 
позлаћени део позадине у горњем делу местимично 
третиран гребањем.
ЛИТЕРАТУРА: Необјављено.

274. СВЕТИ ЈЕВАНЂЕЛИСТИ МАТЕЈ, 
МАРКО, ЛУК А И ЈОВАН
2001.
јајчана темпера, еластични малтер  
и злато на дасци
свака слика: 40 × 29,8 × 2,4 cm
Манастир Студеница 

Сва четири рада с допојасним представама светих 
апостола и јеванђелиста Матеје, Марка, Луке и Јо-
вана настајала су истовремено и заједно, због чега 
се представљају као стилски јединствена целина. 

Основни цртеж урезан је директно на подлогу. Сли-
кана поља су благо удубљена, а фигуре и нимбови 
приказаних личности протежу се и на бочне, горњу 
и доњу ивицу оквира. 

Свети Матеј насликан је у полупрофилу, окренут 
удесно, смеђе проседе косе и браде, погледа усмере-
ног у страну. Одевен је у хитон и химатион, а обема 
рукама држи отворено јеванђеље. Пред њим је до-
појасна представа анђела који покривеним рукама 
држи склопљени кодекс. Нимб је саставни део по-
злаћене позадине и издвојен је црвеном контуром, 
која при врху прелази на уздигнути оквир. Нешто 
ниже исписана је легенда: „Свети апостол Матеј“. На 
површину позлаћене позадине је у горњем делу ме-
стимично нанет еластични малтер. На левој страни-
ци оквира, преко злата и лазурног наноса цинобер 
боје, одозго надоле је на савременом српском језику 
исписан текст почетних стихова Јеванђеља по Мате-
ју (1, 1–3): „Авраам роди Исака. А Исак роди Јакова. 
А Јаков роди Јуду и браћу његову. А Јуда роди Фаре-
са и Зару с Тамаром. А Фарес роди Есрома ...“
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Свети Марко насликан је у полупрофилу, окре-
нут удесно, тамне проседе косе и браде, погледа 
усмереног у страну. Одевен је у хитон и химатион, 
а обема рукама држи склопљено јеванђеље. Нимб 
је саставни део позлаћене позадине и издвојен је 
црвеном контуром. На десној страни исписана је 
легенда: „Св. апостол Марко“. На површину позла-
ћене позадине претходно је местимично нанет ела-
стични малтер. На горњој и левој страници окви-
ра, преко злата и лазурих наноса цинобер и браон 
боје, исписан је текст почетних стихова Јеванђеља 
по Марку (1, 2–6): „Као што је писано код пророка: 
Ево ја шаљем анђела својега пред лицем твојим, који 
ће припремити пут твој пред тобом. Глас вапијућег 
у пустињи: Припремите пут Господњи, поравните 
стазе његове. Појави се Јован крстећи у пустињи, и 
проповиједајући крштење покајања за опроштење 
гријехова. И излажаше к њему сва Јудејска земља и 
Јерусалимљани; и крштаваше их све у ријеци Јор-
дану, и исповиједаху гријехе своје. А Јован бијаше 
обучен у камиљу длаку, и имаше појас“. Још једна ле-
генда светог исписана је у зони пастуозних наноса, 
где на површини белог свитка у три реда стоји: marko. 

Свети јеванђелист Лука је представљен у полу-
профилу, окренут улево, погледа усмереног у стра-
ну. Левом руком, покривеном крајем химатиона, 
држи склопљено јеванђеље, док десном благосиља у 
страну. Нимб је саставни део позлаћене позадине и 
издвојен је црвеном контуром, која при врху пре-
лази на уздигнути оквир. На левој страни исписана 
је легенда: „Св. апостол Лука“. На супротној стра-
ни, изнад рамена светог, исписан је почетак његовог 
његовог Јеванђеља (Лука 1, 1): „Будући да су многи 
покушали изложити казивање ...“. 

Свети Јован Богослов приказан је као проћелави 
проседи старац седе браде средње дужине, замишље-
ног, сетног погледа. Одевен је у хитон и химатион. 
Обема рукама на грудима држи склопљено јеванђеље. 
Лева рука покривена је крајем химатиона, док десном 
шаком додирује врх књиге. Нимб је саставни део по-
злаћене позадине и издвојен је црвеном контуром, 
која при врху прелази на уздигнути оквир. Лазурни 
потези тамнијих нијанси темпере нанети су на повр-
шину позлате, а преко њих је одозго надоле, на ле-
вој и десној страни оквира и позадине исписан текст 
који се односи на јављање васкрслог Христа ученици-
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ма на Генисаретском језеру и предсказање о апостолу 
Јовану: „Ово је онај ученик који свједочи о овоме, и 
написа ово, и знамо да је истинито свједочанство ње-
гово. А има и много друго што учини Исус, које кад 
би се редом написало, ни у сами свијет, мислим, не 
би стале написане књиге. Амин“ (Јован 21, 24–25) и 
у наставку, протежући се на десну страну: „Видјевши 
Петар овога, рече Исусу: Господе, а шта ће овај? Исус 
му рече: Ако хоћу да он остане док не дођем, шта је 
теби до тога? Ти хајде за мном“ (Јован 21, 21–22).
ЛИТЕРАТУРА: Необјављено.

275. УСПЕЊЕ БОГОРОДИЦЕ

2004/2005.
израда окова: Милан Ракићевић, Чачак 2005
израда нимбова: Горан Ристовић-Покимица, 
Краљево 2006
јајчана темпера и уље на дасци,  
сребро, искуцавање, филигран,  
гранулација, позлата
61× 46,5 × 3,3 cm
Манастир Студеница

У средишту сликаног поља приказана је Богороди-
ца mr# TV# на одру, склопљених очију, руку прекр-
штених на грудима. Окружена је једанаесторицом 
апостола који су распоређени око одра, испољава-
јући тугу изразима лица и гестовима. Над одром 
стоји Христос Is# hs# у мандорли, држећи покри-
веним рукама своју Мајку, представљену у виду 
повијеног новорођенчета. Поглед је усмерио у 
посматрача. Одевен је у наранџастоцрвени хима-
тион. Унутар плавo обојене мандорле насликана су 
четири анђела у полупрофилу, окренута ка Исусу, 
док је у врху серафим. С леве стране, изнад групе 
апостола стоје три жене и један архијереј, док су 
насупрот њима, изнад скупине апостола, два ар-
хијереја у полиставрионима са омофором. Обоји-
ца у рукама имају отворена јеванђеља, на чијим је 
страницама исписан текст, делимично читљив на 
једном од јеванђеља: „[Кад] бисте били од света 
свет би [своје љубио]“ (Јован 15, 19). Испред Бо-
городичиног одра је сцена у којој анђео Господњи 
одсеца руке јудејском свештенику Јефонију који је 
желео да обори одар. У позадини су две грађевине 
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унутар чијих су прозорских отвора допојасно на-
сликани свети мелоди, сваки са свитком у руци, на 
којима су текстови: dostoino ko odu[evleno stA n(e)bo 
priA stA n(e)besna vse; gd... и: /enM tA mertvenM no pa;e 
estestva i m(a)t(e)rx b(o)/i}. У врху сликаног поља 
је полукружни сегмент неба у коме су допојасно, 
плавом бојом, приказана два афронтирана анђела 
унутар отворених врата Раја. Златом је овде испи-
сан назив празника, савременим српским језиком: 
„Успење Пресвете Богородице“. Дуж горње и боч-
них ивица оквира приказани су ликови једанае-
сторице апостола на облацима, изузимајући Тому 
који није присуствовао догађају. Оков уоквирује 
њихове сликане представе. На средини доње ивице 
оквира иконе, омеђен представама две аждаје на 
окову, у четири реда на белој позадини исписан је 
одељак 11. главе Студеничког типика Светог Саве: 
„Сви божанствени Господњи празници, као и Пре-
свете Владичице и Богородице Добротворке наше, 
да се празнују изнад других, и то у појању и сјају 
и у вашем јелу. А празник Светог Њеног Преста-
вљења, који је назван Успење, празнујте га светло 
и свечано, јер је празник над празницима и славље 
над слављима ...“. На бочним страницама оквира, 
у непосредној близини натписа, у пуној фигури 
су чеоно приказани свети Сава и свети Симеон 
Српски, од чијих су сликаних представа видиљи-
ви само ликови и инкарнат, док остатак прекрива 
оков. Сава је десну руку прислонио на груди, док у 
левој, преко које је омофор, држи склопљено јеван-
ђеље. Одевен је у фелон са омофором, и означен 
натписом, изведеним на окову: sveti sava. Иза њега 
је, такође на окову, приказано високо разгранато и 
олистало дрво с бројним плодовима маслине, која 
символизује Савин род, његова чеда духовна, као 
што стоји у Тропару светом Сави: „ ...као дрвета 
маслинова, засадио си у духовном рају најсветију 
твоју децу ...“. Преподобни Симеон је изображен 
чеоно у пуној фигури на десној страни. У спуште-
ној левици држи свитак с текстом: %prid&ite ;ada 
poslu[aite me%ne&. Одевен је у мантију са аналавом и 
огртачем, а на глави има кукул. На окову је натпис: 
„Преподобни Симеон“. Од светог Симеона нагоре 
разраста се врежа винове лозе с плодовима зрелог 
грожђа. На горњој страници оквира је на сребрном 
окову представљен утврђени зид унутар кога се уз-
дижу монументална Богородичина црква манасти-
ра Студенице с Радослављевом припратом, улазна 
кула, стари конаци и високо дрво. Сребрни оков 

је по нацрту оца Тихона извео Милан Ракићевић 
из Чачка. У радионици за израду предмета од фи-
лиграна „Покимица“ у Краљеву је 2006. године ау-
тор Горан Ристовић-Покимица уместо првобитних 
месинганих позлаћених ореола начинио позлаће-
не ореоле изведене у техници филиграна. Успење 
Богородице, сложеног композиционог решења са 
чак четрдесет четири сликане фигуре, последње 
је остварење настало у опусу. Од 2005. године ово 
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дело оца Тихона налази се у Богородичиној цркви у 
Студеници у својству целивајуће празничне иконе. 
ЛИТЕРАТУРА: Тихон Ракићевић, 2010, 392–397, 400–410.

276. СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА
2000.
јајчана темпера и злато на дасци
40 × 29,5 × 3cm
Манастир Студеница

Лик светог пророка Илије, благо окренутог уле-
во, заузима читаву површину незнатно удубљеног 
сликаног поља, укључујући и горњу, доњу и бочне 

странице оквира. Илија је представљен као старац 
проседе, дуге разбарушене косе и браде, продорног 
погледа усмереног директно ка посматрачу. Позади-
на је већим делом позлаћена, при чему су местимич-
но видљиве површине основе, лазурно сликане све-
тлоцрвеном бојом. Легенда је исписана цинобером 
око лика светог: „Св. пророк Илија“. 
ЛИТЕРАТУРА: Необјављено.

277. СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА 
2002.
јајчана темпера и уље на дасци
60 × 36,1 × 3 cm
Манастир Студеница

Свети Јован Претеча је приказан до рамена, у полу-
профилу, окренут улево. Разбарушене тамне косе и 
браде средње дужине, светлије боје, поглед је усме-
рио у страну. Одевен је у хаљину од камиље длаке. 
Инкарнат је таман. Дело је у целини рађено јајчаном 
темпером, док су само завршни потези на позадини 
изведени нијансама сиве, окер и азурно плаве уљане 
боје. Свети није означен нимбом, а приликом сли-
кања није коришћено злато. Легенда је исписана у 
врху сликаног поља, савременим српским језиком: 

„Св. Јован“. 
ЛИТЕРАТУРА: Тихон Ракићевић, 2010, 403–404; Томић, 

2016, 223–225 сл. 147.

278. СТУДИЈА ЛИК А АНЂЕЛ А
1999.
јајчана темпера на дасци
26 × 23 × 3 cm
Манастир Студеница

Дело је започето као студија лика анђела. Површину 
благо удубљеног сликаног поља заузима лик у полу-
профилу, благо окренут удесно, погледа усмереног 
ка посматрачу. Власи густе косе, сликане тоновима 
тамнобраон, црвенољубичасте и беле боје падају на 
чело и спуштају се дуж врата, протежући се при-
том на оквир даске. Представа нема легенду, нити 
је означена нимбом, а приликом сликања није кори-
шћено злато.
ЛИТЕРАТУРА: Необјављено.

Миљана Матић
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279. Филм фреске Студенице  
– мисао о вечности

сценарио и режија: Нарциса Даријевић Марковић
директор фотографије: Бошко Ђорђевић
монтажерка: Бранка Павловић
аутор музике: Светислав Божић 
дужина: 30 минута
време настанка: јун 2018 – децембар 2019.

Филм-есеј Фреске Студенице – мисао о вечности 
на уметнички и поетски начин документује најно-
вије конзерваторско-рестаураторске радове у Сту-
деници које je током последње две године изводио 
Републички завод за заштиту споменика културе – 
Београд. Паралелно с приказивањем тих радова ау-
торка филма покушала је да покаже и процес како 
су настајале фреске. Промене на радовима и обнови 
манастира прате и промене кроз четири годишња 
доба у манастиру. Тако у диптиху пратимо, с једне 
стране, промене у току једног дана на обнови зид-
ног сликарства, а с друге, мене у животу манастира 
током годишњих доба. 

Од настанка Студенице па све до данашњих дана 
у манастиру су живели образовани људи, они који 
су познавали литературу и уметност, и који су се 
трудили, некада и у врло тешким условима, да са-
чувају духовност и културу нашег народа. Тако је и 
данас изванредна посвећеност свих оних који раде 
на обнови зидног сликарства заслужна што се нај-
старијим студеничким фрескама враћа стари сјај. 
Филмом је приближен део њиховог труда и делат-
ности која се већ годинама одвија на скелама, у са-
мом манастирском католикону, иза великих засто-
ра. Ти тихи и посвећени чувари уметничког наслеђа 
Студенице, најчешће невидљиви за око посетиоца 
манастира, својим марљивим радом највише допри-
носе томе да се поменуто наслеђе одржи и у данима 
који долазе иза нас. 

Филм је реализован уз снажну подршку братства 
манастира Студенице, на челу са игуманом Тихоном 
(Ракићевићем), као и уз стручне савете сарадника 
Републичког завода за заштиту споменика културе 
– Београд. 

Нарциса Даријевић Марковић
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Интераkтивне инсталације
аутор: Марко Тодоровић

280. Тачке настанка, AR инсталација, Студеница 2018 
Стварање представљено кроз тачкасту структу-

ру као асоцијацију на “point cloud”, односно стили-
зовани тлоцрт Богородичине цркве као основу за 
настајање у проширеној/физичкој стварности.
281. Вертикала, VR инсталација, Студеница 2018

Вертикала је концепт креиран са идејом да се по-
моћу наочара за виртуелну стварност посетиоцима 
омогући доживљај симболичког уздизања, односно 
вертикално VR 360 видео пењање унутар и изнад 
Богородичине цркве. VR секвенца се састоји из три 
сцене. Након беседе светог Саве, вертикално кре-
тање унутар компјутерски генерисане цркве пружа 
могућност да се из другачије визуре сагледају фи-
зички недоступне фреске, док видео снимак напра-
вљен помоћу дрона са 8K 360 камером представља 
панораму манастирског комплекса из ваздуха.
282. Пејзажи, AR инсталација, Студеница 2018

Апстрактни пејзажи, односно мотиви тла с поза-
дином и ореолима који асоцирају на сунце, финално 
значење добијају употребом апликације и појавом 
светаца из лозе Немањића у проширеној стварности.

283. Трпеза, AR инсталација, Студеница 2018
Стона композиција оригинално креирана у окви-

ру пројекта Дигитална_Студеница (за поставку у 

трпезарији/визиторском центру) представља стили-
зовану трпезу у основи састављену од дрвених даса-
ка и камених плоча карактеристичних за припрему 
и служење хране, односно интерактивних елемената 
на којима се сервирају информације у проширеној 
стварности. Графички мотиви, односно маркери на 
експонатима, креирани су с намером да се места по-
јављивања садржаја у проширеној стварности озна-
че скуповима тачака које, осим што представљају 
чест декоративни елемент на фрескама, асоцирају и 
на “point cloud” (технички скуп тачака карактери-
стичан за мапирање и стварање тродимензионалних 
дигиталних објеката). Идеја је да се посетиоци, на 
столовима у трпезарији светог Саве, симболички 
послуже виртуелном/духовном храном, односно ау-
дио-визуелним наративима о настанку, архитектури 
и уметности манастира Студенице.

284. Студеница, Интерактивна звучна табла, 2019
Атмосфера и амбијентални звуци карактери-

стични за манастирски комплекс представљени су 
помоћу илустрација креираних на табли медијапана 
употребом боје и сензора осетљивих на додир 

285. Живопис,  
Визуелна инсталација/Immersive Room, 2019

Аудио визуелна инсталација помоћу пројекци-
ја представља симболичко осликавање изложбеног 
простора компоновањем и анимацијом детаља с 
фресака Богородичине и Kраљеве цркве.
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Галерија Српске академије наука и уметности 
захваљује на помоћи у реализацији 
изложбе и припреми каталога:
Манастиру Студеници
Народном музеју у Београду
Музеју примењене уметности, Београд
Етнографском музеју у Београду
Архиву САНУ
Републичком заводу  

за заштиту споменика културе, Београд
Историјском музеју Србије
Народној библиотеци Србије
Музеју Српске православне цркве
Библиотеци Српске патријаршије
Народном музеју Краљево
Галерији Матице српске, Нови Сад
Библиотеци Матице српске, Нови Сад
Народном музеју Зрењанин
Епархији милешевској
Епархији жичкој
Епархији ваљевској
Епархији бачкој
Манастиру Хиландару 
Библиотеци Руске академије наука, Санкт Петербург
Народној библиотеци „Иван Вазов“, Пловдив 
Руској националној библиотеци, Санкт-Петербург
Светој Задужбини манастира Хиландара
Националној библиотеци, Беч 
Народној и универзитетској библиотеци, Љубљана 
Народном музеју, Праг
Универзитетској библиотеци, Болоња
Националној и свеучилишној књижници, Загреб
Бојани Борић Брешковић
Бојану Поповићу
Наташи Церовић
Татјани Михаиловић
Сузани Новчић
Владимиру Радовановићу
Миљани Матић
Александру Радосављевићу
Владимиру Вукашиновићу
Владану Симићу

Дејану Станојеву
Александру Костићу
Марки Томић
Ани Милојевић
Милошу Живковићу
Данијели Пешко
Срђану Ђурићу
Емилији Вуковић
Марини Одак
Ивани Игњатовић
Мирославу Лазићу
Милици Мирковић
Вањи Вуксан
Андреју Вујновићу
Душану Патијаревићу
Браниславу Цветковићу
Гордани Гаврић
Невени Дебљовић Ристић
Горану Крстићу

Српској академији наука и уметности  
финансијску подршку и донације  
у остваривању изложбе дали су:

Министарство културе и информисања  
Републике Србије

Министарство правде Републике Србије
Секретаријат за културу града Београда
ЈП Србијагас 
Удружење банака Србије
Акционарско друштво за грађевинарство и трговину 

Неимар-V
Електро привреда Србије 
Банка Поштанска штедионица А.Д., Београд

Медијски спонзор
Радио телевизија Србије
Електро привреда Србије 
Банка Поштанска штедионица А.Д., Београд

Медијски спонзор
Радио телевизија Србије





CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

726.71(497.11)(083.824)
75.033.052(497.11)(083.824)
271.222(497.11)-523(083.824)

    ДУХОВНО и културно наслеђе манастира Студенице : древност, постојаност, савременост :  
Галерија ликовне и музичке уметности САНУ (13. децембар 2019 - 31. март 2020) / аутор изложбе и уредник 
публикације Миодраг Марковић ; [илустрације Иван Јовановић ... [и др.]]. - Београд : САНУ, 2019  
(Београд : Донат граф). - 506 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 1.000. - Стр. 13-14: Студеничко духовно и културно наслеђе - синтеза учења и савременост / игуман 
манастира Студенице архимандрит Тихон, са братијом. - Стр. 15-16: Уводна реч / Миодраг Марковић.  
- Стр. 19-23: Манастир Студеница - скинија српског народа / Војислав Ј. Ђурић.  
- Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7025-850-1

1. Марковић, Миодраг, 1962- [уредник] [аутор додатног текста]
а) Манастир Студеница -- Изложбени каталози

COBISS.SR-ID 283434252


