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Живојин Андрејић 

Крагујевац 

 

 

РАЗВОЈНИ ЛУК ИСТРАЖИВАЊА ПОРЕКЛА СЛИКАРА, 

СТИЛА И МЕДАЉОНА „ДУГИНЕ МРЕЖЕ“ 

МАНАСТИРА МАНАСИЈЕ
1
 

 
 

Погледај дугу и благослови Творца њеног, 

јер је веома лепа у сјају своме. 

Прем. Сир. 43. 11 

 

Апстракт: У раду се прате, колико је то могуће исцрпније, 

досадашња истраживања порекла стила и сликара Ресаве и 

резимирају одређени закључци, а потом се упућује на још 

неке могуће чињенице којима се чини покушај проширивања 

истраживачког простора у смислу приближавања коначном 

решењу проблема упућивањем на многобројне медаљоне 

„дугине мреже“, њихово порекло, развој  и значење. 

 

Опис времена градње, мајстора и квалитета живописа 

чувене ктиторије српског владара и деспота Стефана, сина 

кнеза Стефана Лазара, светог косовског страдалника и 

мученика, цркве Св. Тројице манастира Манасије у Ресави, 

изворно је једино приказао Константин Филозоф
2
: „Тако и 

овај (Стефан), као дете, гледајући на цркву (Раваницу) (коју 

је отац градио) говораше: 'Већу и лепшу ја ћу подићи' ... 

други град... где је требало да буде црква, помоливши се 

                                                 
1 У овом истраживању је коришћено тумачење медаљона дуге из посебног рада 

припремљеног за штампу и који се бави искључиво њиховом симболиком и 

значењима у византиском и западном сликарству, у Каленићу, Сисојевцу и 

Наупари, а поготову Ресави. 
2 К. Филозор, Жидије деспота Стефана Лазаревића, Београд 1969, стр. 87, 103-

104. Константин Филозоф је дошао, највероватније преко Цариграда, у Србију, 

1410-1413. године. Он је један од многих бугарских монаха исихаста који су се 

разбежали на све стране после предаје Великог Трнова. Припадао је монаштву 

које се образовало у кругу последњег бугарског патријарха Јефтимија. 

Непосредно из тог круга је и његов учитељ Андреј. (Г. Јовановић, Константин 

Филозоф и патријарх Јефтимије Трновски, Ресава (Горња и Доња) у историји, 

науци, књижевности и уметности 1, Деспотовац 2004, стр. 49.) 
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приступи делу; и положи основ у име Св. Тројице 

сведржавнога божанства
3
. И свуда, дакле, са свеколиком 

журбом и најлепшим стварима и моногочасним и 

највештијим радницима, најискуснијим живописцима, ако 

(их) је где било, и многим златним и цветним шарама (украси 

је). Јер шиљаше свуда, чак и на острва. И тако се многим и 

неисказаним трошком сврши и украси црква и град около... 

Начини ту себи гробницу, где ускоро би положен... Поче, 

дакле, зидати ову обитељ године 6915. (1407.)... Ова два 

здања царствујућег града (Београда)... и храм у Ресави, у све 

дане живота свога никада не престаде да приутврђује 

различитим и најбољим даровима и надгледавањем. Зато 

нису била подигнута за кратко време... него за много година... 

А призва патријарха – тада је био Кирил – са свим сабором 

српских првосвештеника... на посвећење храма у дан свете 

Педесетнице
4
, када Дух свети огњеним језицима сиђе на 

свете ученике Слова и Бога...“. Нажалост, ови подаци су 

прожети уопштавањима тако да не нуде сасвим јасне и 

прецизне податке о именима мајстора и сликара и њиховом 

пореклу. 

У нашој науци, уз неке изузетке, преовладава 

мишљење да је деспот Стефан из основа саградио и 

живописао Ресаву, 1407-1418. године.
5
 

                                                 
3 Треба имати у виду да је сабор угарског краља Жигмунда сазван у Будиму о Св. 

Тројици и Духовима, 22-23. маја 1412. године, на коме је прослављан његов избор 

и за немачког цара, на који су били позвани многи владари савезници и вазали 

Угарске, а међу њима је био и деспот Стефан: „... ишао у град звани Будим, где је 

био сабор западних краљева и друге господе...“ (Константин, Житије, стр. 118.). 

Стефан је од 12. 12. 1408. године, (католички Божић) после ступања у савез и 

вазални однос према Угарској, постао и првоносећи витез угарског реда Змаја. (Ж. 

Андрејић, Витезови реда Змаја, Београд 1999, стр. 132, са релевантном 

литературом.) Пре ће бити да је деспот означио Св. Тројицу као „сведржавну“ 

светињу под утицајем исихаста, а поготову бројних исихаста пореклом из 

Бугарске који су били под великим утицајем учења бугарског патријарха 

Јефтимија. За исихасте је Св. Тројица била врховно Добро, највиша духовна 

ризница, највиши део разума, љубомудрие: љубав, мудрост и истина. (Е. Данков, 

Трновскијат исихазам и Григории Цамблак – 640 години от рождението на 

епископ Григории Цамблак (1264-1420), Известија на Регионален исторически 

музеи XIX, Велико Тарново 2004, стр. 101.) Види и напомену 75. 
4 Само Никољски летопис тврди да је Ресава завршена 1418. године. Ако је овај 

податак тачан онда је посвећење Ресаве било на Св. Тројицу, 15. маја. Уколико је 

у питању 1417. година онда је то било 30. 05, а ако је у питању 1419. онда је 

Тројица падала 4. 06.  
5 Ђурђе Бошковић је први изразио сумњу у Константинов податак да је деспот 

Стефан  градио Ресаву из основа имајући у виду више факата. Изнео је уверљиву 
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Карловачки летописац оцењује да се нигде не може 

наћи тако нешто као: Дечани, патос призренске цркве (Св. 

Арханђели), пећска припрата, бањско злато и ресавско 

писаније“
6
 и као да нам, на неки начин, трасира пут ка 

откривању узора за градњу и сликање Ресаве поготову ако је 

летописац преузео овај текст од деспота Стефана како 

претпоставља Оливер Томић.
7
 Уколико се под „ресавским 

писанијем“ подразумева живопис онда је у питању прва 

изванредно похвална критика о његовој вредности и његовим 

мајсторима. Деспотов гроб у Ресави помиње Карловачки 

родослов, с почетка XVI века, и Цетињски летопис с краја 

истог века.
8
 Феликс Петанчић је на свом путовању, 1502. 

године, посетио манастир Ресаву описујући је као славну 

цркву  која је позната по „гробовима краљева и кнезова“.
9
 

Монаси Дамјан и Павле у писму папи Клименту тврде да је 

деспотово „свето тело у Ресави“, 7.105. године (1597.).
10

 

Мавро Орбин (1601.) и не помиње да је деспот саградио 

задужбину у Ресави, а уз то наводи погрешан података о 

години смрти (1421.) као и то да је сахрањен у Раваници.
11

 У 

исто време (1607.), Лукари каже да је деспот умро на рукама 

своје жене Еугеније Кантакузин (код Рајића Јелена Палеолог-

                                                                                                            
тврдњу да је деспот детаљно реконструисао неку старију цркву коју је споља 

обложио каменом и том приликом додао и нартекс и наводи податак Константина 

Филозофа да је деспот приликом освећења цркве позвао на „обновление храма“. 

(Ђ. Боковић, Неколико опсервација о Манасији, Моравска школа и њено доба, 

Београд 1972, стр. 263-267.) Може се напоменути да постоје сличне 

аргументоване трдње о градњи Раванице из основа од стране кнеза Лазара. 

Постоје врло разложне претпоставке да је црква из времена краља Милутина, а да 

ју је кнез Лазар само обновио и дозидао припрату. (Д. Тодоровић, Првобитни 

изглед ктиторских портрета у Раваници, Зограф 14, Београд 1983, стр. 69-73; И. 

Ђорђевић, Предговор, у Б. Живковић, Раваница, Београд 1990; Р. Прокић, Петрус 

и Раваница, Петрушка област у средњовековној Србији, Параћин 1999, стр. 47-

54.) У прилог Бошковићеве тврдње је и једна од две легенди да је Ресава 

подигнута на „римским“ зидинама. Свакако да је то била претпоставка из доба 

деспота Стефана и да нису у питању римске зидине. (З. Живковић-Христић, Јосиф 

Веселић и Милан Ђ. Милићевић о манастиру Манасији, Манасија у виђењу писаца 

и у путописима прошлих времена, Деспотовац 2007, стр. 41.) 
6 Исто, стр. 36. 
7 О. Томић, Ресава деспота Стефана, Братство X, Београд 2006, стр. 25, 26. 
8 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд-Сремски Карловци 

1927, стр. 55. 
9 P. Matković, Putovanja po Balkanskom poluotoku XVI vieka, Rad JAZU, XLIX, 

Zagreb 1879, стр. 103-164. 
10 V. Horvat, Novi historijski spomenici za povijest u Bosni i Hercegovini, XXI, 

Sarajevo 1909, стр. 57. 
11 М. Орбин, Краљевство Словена, Београд 1968, стр. 104-108. 
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Кантакузин / III, 101-102./), 1425. године, а потом је сахрањен 

где и његов отац, односно у Раваници.
12

 Троношки летописац 

бележи да у његово време постоје, од деспотових многих 

задужбина које је саградио, само Каленић и „светотроическа 

обитељ на рецја Ресави, зовома Манасиа, со треми оградами 

утврждена“, а Стефан је умро у Београду, 1427. године,
13

 где 

је и сахрањен. Тако вели и млађи српски родослов писан на 

основу једног руског текста.
14

 Јован Рајић каже само кратко 

„сазда ту манастир прекрасни“.
15

 Дакле, после Константина 

Филозофа, у време ропства под Турцима, многи и незнају да 

је Ресава деспотова задужбина, о њеном архитектонском и 

сликарском сјају каже се врло кратко, а појавили су се подаци 

да деспот Стефан није сахрањен у Ресави. Крајем прошлог 

века је устврђено да је деспот сахрањен испод свог портрета
16

 

у цркви манастира Копорина код Велике Плане. Над тим 

                                                 
12 G. Luccari, Copioso ristretto degli annali di Rausa libri quatro di Giacomo di Piеtro 

Luccari gentilhuomo Rause, Venetia 1607, стр. 86-87. У науци је прихваћена тврдња 

Константина Филозофа да је деспот Стефан има само супругу непознатог имена 

са Митилене, ћерку Франческа II Гатилизуја,  са којом није имао деце и о којој се 

незна ништа. У својој повељи из 1405. године књегиња Милица напомиње да се 

тада деспот на Расини женио и да је у питању (Јелана) Гатилузи. Недовољно 

поуздани Троношки родослов тврди да је деспот имао за супругу (и) кћер 

босанског краља Твртка II. (Ј. Шафарик, Србски летописац из почетка XVI 

столећа, Гласник ДСС V, Београд 1853, стр.  95.) 
13 Ј. Шафарик, Србски летописац из почетка XVI века, стр. 98-99. 
14 С. Петковић, Илустрације Живота деспота Стефана Лазаревића у руском 

рукопису у XVI веку, Зборник за ликовне уметности 18, Нови Сад 1982, стр. 55-56. 

Нетачан податак о деспотовој сахрани у Београду је настао у познијим временима 

(М. Бошков, Вест о деспотовој гробници у Београду и рукописна традиција 

Константинова житија, Српска књижевност у доба деспотовине, Деспотовац 

1998, стр. 211-231.). 
15 Ј. Рајич, Историја разних славенских народов наипаче Болгар, Хорватов и 

Сербов, III, Виенја 1794, стр. 106. 
16 С. Живановић, Физичка антропологија и палеопатологија у историјским 

истраживањима на примеру проучавња остатака скелета деспота Стефана, 

Историјски гласник 1-2, Београд 1983, стр. 7-23; Исти, Ктиторска гробница у 

манстиру Копорину, В. Масука – Радови завичајних стваралаца, Велика Плана 

1989, стр. 67. Појава моштију у гробу испод портрета деспота Стефана у 

Копорину је логично позивала на извођење закључка да су првенствено у питању 

његови посмртни остаци. Чини се да би било немогуће, заправо, недопустиво 

испод деспотовог портрета сахранити било ког другог. Овакав проблем се појавио 

и у вези ктиторског атрибуирања манастира Велуће кнезу Лазару. Када је у 

питању скелет из гробнице, који је откривен испод портрета деспота у Велући, на 

основу оваквог закључивања, доказали смо да је овде у питању царски деспот 

Иваниш, деда кнеза Лазара, а не кнез Лазар пошто је опште познато да су његове 

мошти у Раваници. (Ж. Андрејић, Велућа Драгша, Београд-Рача 1996, стр. 70-71; 

Исти, Манастир Велуће, Рача 2002, стр. 158.) 
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моштима је извршена и дефинитивна канонизација Светог 

деспота Стефана Високог.
17

 Међутим, најновија археолошка 

истраживања у југозападном делу наоса цркве Св. Тројице 

манастира Манасије су резултирала откривањем ктиторске 

гробнице са скелетом, за који је прецизно утврђено на основу 

ДНК-а анализе, да је у питању син кнеза Лазара, деспот 

Стефан.
18

 Произилази да је дошло до одвајања гроба од 

ансамбла са ктиторским портретом. 

                                                 
17 Уз благослов српског патријарха Германа, мошти из Копорина су обучене у 

израђену одежду и постављене у ћивот. Ћивот је унет у цркву манастира 

Копорина, 15. октобра 1989. године, уз саслужење тројице епископа и тиме је 

Српска православна црква завршила процес канонизације деспота Стефана који је 

покренут 1912. и 1927. године. (Л. Мирковић, Уврштење деспота Стефана 

Лазаревића у ред светитеља, Православље II, бр. 6-7, стр. 161; Н. Божић, Прва 

црквена служба деспоту Стевану Високом, Православље II, бр. 6-7, стр. 404-406; 

М. Поповић, Поводом петстогодишњице манастира Манасије, задужбине 

деспота Стевана Високог, Београд 1927, стр. 1-32; Д. Поповић, Гроб и култ 

деспота Стефана Лазаревића, Ресава – историја и уметност, Деспотовац 1995, 

стр. 45; Ж. Андрејић, Црква светог Стефана манастира Копорина и питање 

другог гроба деспота Стефана Високог, Наш траг 3, В. Плана 2002, стр. 33-56.) 
18 Г. Симић, Д. Тодоровић, М. Брмболић, Р. Зарић, Манастир Манасија, Београд 

2007, стр. 44-48. Интересантно питање у вези са деспотом Стефаном отвара 

чињеница да је његов скелет пронађен интактан у гробу, али тако да је глава била 

одвојена од тела. Глава је пронађена испод лакта десне руке која је, такође, била 

интактна тако да отпада могућност да је овде доспела због деловања пљачкаша. 

Из тих разлога успостављена је претпоставка од стране С. Живановића да је овде 

у питању гроб деспотовог брата Вука коме је заиста била одсечена глава у 

близини Пловдива, 1410. године. (С. Живановић, Сродство са кнезом Лазаром, 

Култура-уметност-наука, бр. 47, Политика, 3. 03. 2007, стр. 6.) Али, и ова 

претпоставка нема снагу јер је познато да је Вук у тренутку смрти имао око 35. 

година, а особа чији је склет пронађен у Манасији имала је око 50. година у 

тренутку смрти. Све ово важи само под претпоставком да су године рођења 

деспота Стефана и Вука тачне: 1377. и око 1380. (Дуго се расправљало у нашој 

историјској науци о години рођења деспота Стефана. Пурковић је, као и више 

других аутора, сматрао да је рођен 1373-74. године /М. Пурковић, Кнез и деспот 

стефан Лазаревић, Београд 1978, стр. 18./ Олако је одбачено и врло логична 

претпоставка Радомира Николића да је деспот рођен пре 1370, а Вук око 1370. 

године. /Р. Николић, Прилог за проучавање живописа манастира Раванице, 

Саопштења IV, стр. 20./ По овим претпоставкама би значило да је деспот Стефан 

умро када је имао скоро 60, а Вук 40. година.) Имајући све ово у виду треба бити 

на опрезу и размишљати о Петанчићевом сведочењу да је у Ресави било „више 

гробова краљева и кнезова“ из рода Лазаревића. Константин Филозоф тврди (стр. 

82.) да је кнез Лазар имао и сина Добровоја за кога смо претпоставили да је био из 

првог брака кнеза Лазара и да је са оцем погубљен одсецањем главе на Косову 

када је, такође, имао око 50. година. (Ж. Андрејић, Велућа Драгаша, стр. 67; Исти, 

Манастир Велуће, стр. 156.) Ако је у Ресави заиста у питању скелет деспота 

Стефана мора се приступити чињеници да је деспот сахрањен са одсеченом 

главом, а то би значило да је ово скривано од стране Константина Филозофа. Што 

се тиче смрти деспота Стефана, потребно је узети у обзир, да постоји још 

неколико варијанти, додуше легендарног карактера, које тврде да је деспот 
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Прва велика обнова манастира извршена је од стране 

Министарства просвете Кнежевине Србије, 1844. године, при 

чему је сачињена обимна документација и опис фресака али о 

стилу и пореклу мајстора није било ни помена. Уопштено се 

каже да је у питању српско сликарство византијског стила. 

У опису Ресаве који је извршио Мишковић, 1887. 

године, нема никаквог вредновања фресака.
19

 Феликс Каниц 

сумарно описује архитектуру и фреске манастира Манасије 

међу којима истиче ктиторски портрет и „лепе фигуре у 

апсиди“ али нема суд о његовом квалитету.
20

 Ни наши 

старији историчари уметности нису се упуштали у 

истраживање порекла ресавског живописа. Поводом 

петстогодишњице почетка градње Манасије о њеној 

архитектури и живопису писао је Божидар Николајевић: „ ... 

највећма падају у очи слике светих стратига... Ми држимо да 

се овим фактом нарочито поткрепљује наше мишљење о 

извесној војничкој (?!) црти манастира Манасије.“ Потом, 

позивајући се на Милеа, сматра да датира из времена „када је 

атонско сликарство поново цветало“ што би значило да, 

попут Милеа, порекло живописа Манасије налази на Светој 

Гори: „Не треба много труда да се открије сродност у њихову 

сликарском накиту, из чега је природан закључак: да су то 

плодови исте сликарске школе или правца сликарског... Нама 

се чини, да у томе треба гледати утицај минијатурног 

сликарства, које је, после Хиландара, ту највише и 

обделавано.“ 
21

 

Г. Миjе је први странац који се озбиљније позабавио 

архитектуром и сликарством Манасије. Још почетком XX 

века поставио је проблемско питање о првобитном изгледу 

фасада цркве манастира Манасије. Дошао је до закључка да 

су је градили примирски мајстори.
22

 Описујући и вреднујући 

сликарство Ресаве изразио је високу оцену при чему је вршио 

поређење са монументалним византијским сликарством 

                                                                                                            
страдао насилном смрћу. (Ф. Каниц, Србија, Београд 1985, стр. 274; М. Пантић, 

Три српска писца о Манасији у XIX и XX веку, Ресава /Горња и Доња/ у историји, 

науци, књижевности и уметности 1, стр. 29.) 
19 Ј. Мишковић, Неки стари градови и њихове околине у Краљевини Србији, 

Старинар IV, Београд 1887, стр. 65-70. 
20 Ф. Каниц, Србија, 1, Београд 1985, стр. 277. 
21 Б. Николајевић, Манастир Манасија, Београд 1907, стр. 1-16. 
22 G. Millet, L’ancien art serbe, Paris 1919, стр. 191-92, 196. 
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цркава у Мистри чије је порекло живописа доводио у везу са 

Цариградом.
23

 

Описујући подробније сликарство Манасије Лазар 

Мирковић се позивао на све оно што је тврђено и у вези 

живописа Каленића. Имајући у виду да су живописи 

Каленића и Ресаве савремени нашао је аналогије и закључио: 

„... држим да у обе цркве имамо исти живопис, т. ј. да је 

живопис и Каленића и Манасије радио исти живописац. 

Хронолошки овој претпоставци нема сметње, а за њу говори 

ово: У олтару испод прозора имамо св. агнеца на дискосу у 

обе цркве, цар Давид у Манасији и цар Константин у 

Каленићу имају исти костим до појединости, лик Спаситељев 

је у обе цркве исти, св. мученици и њихови војнички костими 

су у обе цркве истоветни, лик св. Арханђела Михаила је исти 

у обе цркве, појединости одеће у обе цркве су истоветни, 

основа фресака у обе цркве је тамноплава...“. На крају, ипак, 

упозорава на летопишчеве речи да се ресавски живопис не 

налази нигде више.
24

 Био је ово први стручан опис живописа 

Ресаве чији ће резултати задуго владати нашом науком. 

Кашанин је први код нас упозорио да је уметност 

моравске школе и живопис Манасије настао под извесним 

утицајем уметности Запада, али да ресавске фреске 

представљају брилијантан успон старог српског сликарства.
25

 

У свом опису манастира и живописа Владимир 

Петковић
26

 истиче да: „ ...он представља један од најлепших 

старих живописа наших... У живопису се свугде осећа тежња, 

да се претставе суптилне, нежне фигуре често пута са скоро 

сасвим женским формама. Нигде нема аскетских лица, чак ни 

код св. пустињака. Нарочито падају у очи раскошно искићена 

одела са обиљем живописних детаља. Обилна употреба злата 

појачава утисак велелепног и раскошног.“  

В. Ј. Ђурић је на основу уочених стилских сличности 

живописа Ресаве са фрескама из друге половине XIV века у 

солунским црквама Неа Мони (Св. Илија) и Св. Димитрија у 

                                                 
23 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, стр. 139-141; Исти, L’ancien 

art serb, Les eglises, Paris 1919, стр. 191-196. 
24 С. Станојевић, Л. Мирковић, Ђ. Бошковић, Манастир Манасија, Београд 1928, 

стр. 55-56. 
25 M. Kašanin, L’art yugoslave, Beograd 1939, стр. 30-31. 
26 В. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, 

Београд 1950, стр. 284-285. 
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Солуну закључио да су припадници солунских радионица 

дошли у Поморавље. Ови сликари су дошли знатно пре у 

Србију јер је уочио и да у манастиру Сисојевцу, крајем XIV 

века, постоје исте стилске особине и теме, као и Раваници 

која је сликана 1385-1387. године. Ови мајстори су дошли 

после пада Солуна под Турке, 1387. године. У сваком 

случају, солунски мајстори су радили и у Раваници и у 

Сисојевцу, али са неком групом сликара чије порекло и 

уметничко образовање није могуће одредити. Дакле, ови 

сликари су дуже време боравили у Србији.
27

 

Откривајући везе сликара Неа Мони и Св. Димитрија 

из Солуна са сликарством капеле деспота Угљеше у 

Ватопеду, из око 1370. године. Имајући у виду и готово 

истоветне ставове, покрете, одећу и оружје Светих ратника у 

капели Св. Бесребреника са оним у Раваници, Сисојевцу и 

Ресави Ђурић уверава да су везе солунских сликара са 

Поморављем почеле управо после битке на Марици и смрти 

деспота Угљеше и преласка његове удовице, монахиње 

Јефимије, у Србију кнеза Лазара.
28

 

В. Ј. Ђурић, такође, упозорава на текст летописца да се 

ресавско сликарство не налази нигде и понавља своје ставове 

у малој монографији о Ресави: „Сродности и идентичности су 

толике да не може бити сумње да су ресавски живописци 

непосредно поникли у солунским уметничким радионицама, 

или су се посредно, под утицајем солунских мајстора, негде 

на другом месту, сликарски образовали... Данас није јасно ко 

су они били: Грци или Словени. Највероватније је... било и 

једних и других... Основна хармонија која одмах пада у очи 

на којој се све држи, сачињена је из односа широких 

површина прекривених златним листовима и позадина слика 

и плоха одеће обојене скупоценим азурно-плавим колоритом. 

Засењујући блесак плавог и злата симбол је ресавски лепоте... 

добија се утисак да је унутрашњост ресавске цркве колико 

сликарски толико и златарски посао... Ни на подручју 

византијског уметничког језика паралелних примера овима 

нигде нема... може се разазнати, према индивидуалним 

                                                 
27 В. Ј. Ђурић, Солунско порекло ресавског живописа, Зборник радова 

Византолошког института 6, Београд 1960, стр. 111-126. 
28 В. Ј. Ђурић, Фреске цркве Св. Бесребрника деспота Јована Угљеше у Ватопеду 

и њихов значај за испитивање солунског порекла ресавског живописа, Зборник 

радова Византолошког института 7, Београд 1961, стр. 125-136. 
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рукописима, да су на њој радили неколики сликари... Свакако 

највећи мајстор био је анонимни живописац који је, 

почињући са осталима живописање цркве, насликао у кубету 

пророке... јеванђелисте у пандантифима... два анђела у 

Успењу Богородице, као што је извео и неколико композиција 

у олтару... Он је, свакако, један од најрафинованијих сликара 

које је Србија икада имала... моделира ликове као да их ради 

за иконе... Њега прате још двојица-тројица великих сликара и 

неколико мањих који су им, можда, били помагачи... и поред 

свега, умели да се прилагоде један другоме...“ 
29

 

Неслагање са Ђурићевим претпоставкама исказао је 

убрзо Радомир Николић. Пишући о живопису Раванице 

Николић
30

 констатује: „Врло сличан систем украшавања 

примењен је и у сликарству Манасије, Каленића и Сисојевца. 

Начин сликања међусобно повезаних медаљона у живопису 

ове групе манастира могао би се узети као типачан за њих... 

Њих нема у сликарству осталих цркава из друге половине 

XIV и прве половине XV века на територији Србије и 

Македоније... Да је раваничка концепција у фреско-

декорацији била одраз једног стила који би био 

карактеристичан за сликарство православних земаља... онда 

би се она несумњиво морала одразити и у осталим црквама у 

Србији и Македонији... Изгледа да су у питању други 

разлози. Или су сликари једне школе или монаси Ресаве (у 

средњовековним записима и Раваница је у Ресави) током 

времена формирали своје посебне традиције у фреско-

декорацији цркава и манастира. Ако су то сликари са стране, 

онда се поставља питање: одакле су дошли?... Фреске 

Манасије су далеко већег квалитета и богатије, и у цртежу и у 

колориту. Сликар цркве Св. Илије из Солуна је зрео и 

оформљен уметник, и тешко се може претоставити да је он 

својим доласком у Манасију битно изменио и свој начин 

сликања, да би постигао чак и већи ликовн домет... У Солуну 

не постоји ни једна црква с комплетним жиписом из времена 

сликања Раванице и Манасије у коме би се дала наслутити 

раваничка концепција у избору и распореду сцена и 

светитељских фигура, а нарочито карактеристичан начин 

                                                 
29 В. Ј. Ђурић, Ресава, Београд 1963, стр. I, IV-XVII. 
30 Р. Николић, Прилог за проучавање живописа манастира Раванице, Саопшења 

IV, Београд 1961, стр. 6-7, 15-16. 
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украшавања медаљона... Домаће ликовне традиције које су се 

више од две стотине година, за време Немањића, неговале и 

богато развијале, пружале су... сјајне могућности да своја 

дела издвоје од осталог византијског сликарства... 

обележавали би 'ресавско-моравску школу'... Ресавско-

моравски живопис по свој прилици је дело најбољих српских 

зографа из друге половине XIV и прве половине XV века... 

високе квалитете ресавско-моравског живописа не би требало 

тражити у стваралаштву солунских мајстора, већ у 

сликарству Радослава и његових савременика у Ресави... 

Инспирисан свакако новим струјањима у византијској 

престоници, у Цариграду...“ 

Дејвид Р. Рајс је означио последњу фазу српске 

уметности и њених сликара као доста специфичним. „...из 

области Солуна, Срби су били потиснути на север... Тамо су 

подигли приличан број цркава и манастира, а за њихово 

декорисање развили су нови сликарски стил, присан, 

истанчан, осећајан, можда ефеминизиран... Композице су 

префињене и декоративне са богатим архитектонским 

позадинама. Фигуре су високе и издужене а лица 

продуховљена, као на пример лице арханђела Михаила у 

Манасији. Необично је што је овај истанчани стил настао у 

Србији у то доба... тако да уметност нације која се лавовски 

борила има све карактеристике јагњета. Уметност ове 

последње фазе названа је декадентном, а ако је декадентно 

бити племенит у једном добу насиља, онда је тај назив 

тачан... Тиме она одражава и један суштински вид 

средњовековне Србије – а самим тим и византијског света... 

карактеристична за велика остварења њене последње фазе, за 

Нерезе, Кахрије џамију и Мистру...“.
31

 Дакле, Рајс је сматрао 

да су сликари Срби који су учени у Солуну. 

Уследила је још негативнија реакција на претпоставку 

о солунском пореклу живописа Ресаве. Радомир Николић је 

на почетку свог текста ставио цитат из епске песме Зидање 

Манасије у којој се каже да су мајстори из Херцеговине на 

челу са протомајстором Петром, а имали су и два шегрта, два 

сина Богданова, који по свему нису из ове тајфе и да се 

претпоставити да су из Србије. На овај начин он подсећа на 

                                                 
31 D. T. Rice, Umetnost vizantijskog doba, Beograd 1968, стр. 212-216. 
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став Милеа да су зидари Манасије били из Приморја.
32

 

Николић одмах износи закључак да су сликари радили 

годину-две пре освештавања цркве, 1418. године и посебно 

упозорава да је Св. Тројици у Србији био посвећен још само 

манастир Сопоћани. А највеће домете, подсећа, у целокупном 

„преосталом“ византиском сликарству, имају живописи, 

управо, Сопоћана и Манасије.  „Сасвим је сигурно да 

ресавски живописци нису позвани са свих страна као што 

вели Константин. Таква сликарска целовитост може настати 

једино из стваралаштва једног уметника, односно његове 

радионице -дружине...“
33

 Николић сматра да је основа овог 

сликарског стила – система настала највероватније у 

Цариграду у периоду од XI до XIII века и при томе има у 

виду полихромну декорацију медаљона која је типично 

обележје Ресаве. Примере ове декорације проналази у 

медаљону цркве Пантократора у Дафни, XI век, на 

сицилијанским мозаицима  XI-XII века и мозаицима и 

фрескама Хоре – Кахрије џамије, око 1315. године, као и код 

италијанских сликара (Ђота, Кавалиниа, Болоње и др.) али 

оставља без одговора зашто медаљона са орнаментом 

„дугине мреже“ у то време нема ван Србије - на просторима 

византијског света. Констатује да живопис Моравске школе 

представља варијанту цариградске иконографије познате у 

Кахрије џамији и Дечанима. Ретку представу Руке Господње 

из Ресаве уочава у св. Апостолима у Солуну, али најпре у 

Кахрије џамији; такође редак мотив Недремено око види по 

први пут у Мистри, Визију св. Петра Александриског сматра 

највећим ликовним дометом, а за све ове мотиве тврди да су 

настали у Цариграду. За поједине детаље западног карактера, 

итало-грчког сликарства мисли да су у српску уметност 

продрли преко Приморја.
34

 

Имајући у виду велику сличност у обради инкарната, 

облика светитељских фигура, мекоћи хаљина, доминацији 

плавог лазура Николић поставља питање није ли можда 

зограф Радослав сликар и фресака Ресаве? Радомир Николић 

је поставио тезу да је Манасију живописао један велики 

                                                 
32 С. Томић, Р. Николић, Манасија, Историја – живопис, Београд 1964, стр. 47, 

79. 
33 Исто 
34 Исто, стр, 53-57. 
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сликар Србин инспирисан великим сопоћанским сликарством 

и који је учен на јадранском приморју под утицајем 

венецијанског сликарства као и сликар Радослав. Посебно је 

био искључив у томе да ресавски сликар није радио у Неа 

Мони (Св. Илија) у Солуну.
35

 

Светозар Радојчић сматра да су сликари са јегејских 

острва, односно са Митилене. „Веома је занимљив избор 

светих епископа у медаљонима олтарског простора... Од 

девет очуваних сигнираних светих епископа петорица су из 

Мале Азије, један са Кипра, један из старог Византа, један из 

Јерусалима и један из Рима... Ова околност говори знатно у 

прилог претпоставци да је податак Константина Филозофа о 

'мајсторима с острва' тачан... Живопис у Ресави само је 

привидно традиционалан и само привидно византијски. 

Сувише приближено Западу... већ се стапа с тенденцијама 

западно-европске уметности око 1400. године. Уметност 

пренесена са јегејских острва на Дунав била је на Митилени и 

у српској деспотовини подједнако изложена утицајима 

западног сликарства... Све јаче продирање западноевропског 

феудализма у Византију осетило се и у уметности. Живот 

српског високог племства у XV веку постајао је све сличнији 

животу касносредњовековног ритерства у западној Европи... 

Фреске банкета у Манасији... тачно су источна варијанта 

сличних – истовремених – призора банкета на Западу. 

Календарска слика гозбе херцега ди Берија... у Шантијиу (око 

1416.) и слике гозбе у Манасији не показују само спољашњу 

сличност подједнако аранжираних банкета већ и знатно 

значајнију сличност у сликарској обради...“ 
36

 Радојчић 

сматра да је јединство цркве и тврђаве исказано и именом 

манастира. Уз запажање да Константин прећуткује име 

манастира Радојчић тврди да је његово име и у време градње 

било Манасија. „Име Манасија сасвим је у духу тадашњег 

западњачког називања тврђава. И у Француској постоји 

Манасија: Tour de Manasses de Garland. Алузија на име 

старозаветног Манасије, сина Јосифофог, очевидно се везује 

за она места у књизи Исуса Навина у којима се говори о 

                                                 
35 Исто, стр. 82-90. 
36 С. Радојчић, Старо српско сликарство, Београд 1966, стр. 198-202. 
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зидању великог олтара на граници Ханана на обали Јордана.“ 
37

 

В. Ј. Ђурић је у вези сликара Ресаве писао и у свом 

раду о зографу Радославу и фрескама Каленића. 

Недвосмислено је указао да је Радослав, сликар Јеванђеља 

духовника Висариона, као главни, са још једним слабијим 

мајстором, сликао и фреске Каленића. Ђурић закључује да 

„Ова скупина сликара била је, свакако, у непосреднијем 

додиру с уметницима што су стварали фреске у манстиру 

Ресави, јер су у Каленићу и Ресави у куполама налазе извесни 

пророци истоветног или врло сличног цртежа. И, маколико да 

су се разликовали, овакве позајмице говоре о њиховој 

стваралачкој сарадњи... Очигледно постојао је близак додир 

међу уметницима највеће вредности у Србији прве половине 

XV века.“ 
38

 

Тања Велманс је пронашла одређене типолошке 

сродности сликарства Манасије са сликарима италијанског 

Трећента и Кватрочента (Пизанело, Ђентиле да Фабриано, 

Симоне Мартини.
39

  

Општу оцену о ресавском сликарству и пореклу стила 

и мајстора В. Ј. Ђурић је поновио на истоветан начин у два 

наврата. Остао је и даље доследан у својим тврдњама: 

„Сликаре је (деспот) пронашао међу оним мајсторима који су 

се васпитавали у Солуну...“ Његове оцене о стилу сликарства 

су у многоме остале непревазиђене: „Изненађује врло велика 

сличност 'Параболе о митару и фарисеју' у Дечанима и 

Ресави... ресавски сликари вероватно нису познавали фреске 

Дечана, него је иконограф ове сцене и једних и других 

сликара црпена из заједничког ранијег узора... Св. ратници не 

представљају више онај строги строј мртвих војника, 

спремних за битку, него ред за смотру одевених витезова 

што, с турнирском вештином и извежбаношћу играча, 

баратају својим оружјем, очекујући дивљење посматрача. Сва 

витешка отменост деспотовог времена дошла је до изражаја... 

Најнеобичнији за византијско сликарство... је покушај 

ресавских сликара да своје религиозне слике настани 

                                                 
37 Исто, стр. 196. 
38 В. Ј. Ђурић, Сликар Радослав и фреске Каленића, Зограф 2, Београд 1967, стр. 

24-25, 29. 
39 T. Velmans, Infiltrations occidentales dans la peinture murale Byzantine au XIVe et 

au debut du XVe siecle, Моравска школа и њено доба, стр. 44-46. 
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фигурама које би личиле на савремене људе... На тај начин 

слика постаје свечана представа из савременог живота... Та 

ресавска 'ренесанса' сасвим је различита од оне у 

западноевропским земљама... У Ресави лица светитеља остају 

у оквирима византијске стилизације и типологије... ресавска 

'жанр-слика' је јединствено остварење византијског стила... 

лакше их је наћи у истовременој српској књижевности... први 

пут у делу Константина Филозофа о деспоту Стефану, 

биографија постаје, по многим својим особинама, прави 

историјски спис... Ресава је антологијско дело византијског 

ликовног језика.“
40

 

В. Ј. Ђурић, у чему није био усамљен, сматра ресавско 

сликарство оригиналним у византијском сликарству XV века. 

Сликарство Пантанасе у Мистри означава почетак велике и 

монументалне уметност какво је и сликарство Ресаве и 

Каленића. Закључио је да светлост Каленића, природност 

Панатанасе и аристократичност Ресаве јесу тријада новог 

стила која представља византијско сликарство XV века.
41

  

Лазар Мирковић је изнео у међувремену нову 

претпоставку: ресавски сликари су дошли са Крита где их је у 

то време имало много, а не са Митилене одакле је била 

супруга деспота Стефана.
42

 Очигледно је циљао на итало-

критске сликаре који су били под утицајем Запада. 

Уследио је есеј Милана Кашанина који је, такође, 

сматрао да је Ресаву сликао Србин који није био учен на 

основама другоразредног живописа Солуна или итало-грчкој 

варијанти млетачког сликарства. Ресавски сликари су се 

инспирисали делима претходника у Србији (Раваница), али 

су пратили сликарске токове у Византији и Италији с почетка 

XV века. Они су били на средокраћи, између руског 

мистичног и италијанског реалистичког сликарства. Врло 

важни су и Кашанинови закључци: „Ресава је створена у 

витешком расположењу и у знаку самопоуздања. По 

грандиозности своје архитектуре и својих фресака, она даје 

утисак споменика из времена не пропадања једне земље, него 

                                                 
40 В. Ј. Ђурић, Зидно сликарство Моравске школе, Моравско сликарство, Београд 

1968, стр. 21-24; Исти, Византијске фреске у Југославији, Београд 1975, стр. 99-

101. 
41 V. Djurić, La peinture murale de Resava ses origines et sa place dans la peinture 

Byzantine, Моравска школа и њено доба, стр. 290-291. 
42 Л. Мирковић, Иконографске студије, Нови Сад 1974, стр. 335. 
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њеног успона... После Светих Арханђела цара Душана, у 

Србији није подигнут импозантнији грађевински комплекс... 

Раваница и Ресава су добиле изглед моћних тврђава... зато 

што су их зидали владари који су себе сматрали за 

наследника Немањића и за чуваре њихових традиција... 

Деспот Стефан није хтео да личи на приморце, већ на своје 

претке... Монументална димензија, сензитивност и витешки 

дух фресака у Тројичној цркви у Ресави одговарају колико 

тренутку у српској историји толико карактеру оснивача и 

ктитора... Од свих мајстора који су радили у Ресави, највећу 

оригиналност су показали, чини се, сликари... Очевидно, 

давати свим сакралним споменицима у држави кнеза Лазара 

и деспота Стефана име Моравске школе, - као што се чинило 

и као што се још увек чини, - има више географско него 

историјско-уметничко оправдање... Нема сумње да су 

ресавски сликари познавали немањићке манастире који су 

били у држави деспота Стефана, да је те манастире видео и 

сам Стефан... Очевидно, сликари који су радили у Ресави 

били су велике уметничке и опште културе. Не би било чудно 

да су знали како се сликало у њихово време у Солуну и 

Цариграду, па и на Западу... У нас су анахронични умели 

бити само слабији сликари; велики мајстори су увек били у 

духу времена.“ 
43

 

Генадиј Попов оцењује високим оценама солунско 

сликарство друге половине XIV века. И он је уочио велике 

сличности сликарства Св. Илије (Неа Мони) и Св. Димитрија, 

али га не доводи у везу са живописом Ресаве, а и за једне и 

друге сматра да произилазе из цариградског сликарства раног 

XIV века.
44

 

Позивајући се на Житије деспота Стефана, у коме се 

наводи да је за изградњу и живописање своје задужбине слао 

и на острва, Николић је и даље истрајавао на својој хипотези 

да су сликари са јадранског приморја и острва. При томе 

наводи и цитат који говори о страху и бекству из Београда 

после деспотове смрти на све стране и на острва. У прилог 

                                                 
43 М. Кашанин, Ресава деспота Стефана, Зограф 3, Београд 1969, стр. 3-10. 
44 Г. В. Попов, Икона Григорија Палами из ГМИИ и живопис Тесалоника 

позневизантииского периода, Искусство Западнои Европи и Византии, Москва 

1978, стр. 262-275. 
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томе позива се поново на навод из народне песме Зидање 

Манасије у коме су мајстори из Херцеговине.
45

 

Светислав Мандић је проширио смисао појма „острва“ 

и на отоке, полуострва и планине (острвице) и претпоставио 

да су у питању мајстори са Пелопонеза, Халкидика, Свете 

Горе и Солуна.
46

 

Радомир Николић је поновио и допунио своје ставове 

о пореклу стила и мајстора Ресаве: „... најтипичнији израз 

недељивог јединства идентитета српске уметности, особене 

синтезе духовног стваралаштва Истока и Запада... Градитељ 

Манасије је пореклом из Приморја... Мајстор Манасије је 

умео виртуозно да слика плавом бојом... Његов 'сфумато' је 

ненадмашан у старом српском сликарству... Ресавски сликар 

је савременик Мазача, једног од најближих суседа, 

представника Запада, и Рубљова, великана са Истока. Рубљов 

га убедљиво надмашује својом божанском визијом поетске 

стилизације. Мазачо га далеко превазилази својим 

хуманизмом и реализмом. Ресавски сликар и једног и другог 

дивно претиче својом раскошном монументалном 

декоративношћу...“
47

 

Виктор Лазаров у својој Историји византијског 

сликарства каже за Моравску школу да у њој васкрсавају 

добра начела монументалности, а „Захваљујући лаким, 

издуженим фигурама, такве композиције су изванредно 

усклађене с високим ентеријером цркве.“ Фрескама моравске 

школе је својствена „нијанса туге и меланхолије“ због 

жалости и страхом за будућност пред Турцима. Лазаров 

цитира став В. Ј. Ђурића о заједничком учешћу сликара из 

Солуна, са својим српским ученицима, уметницима из 

манастира Зрзе, као и pictores graeci са обала Јадранског мора, 

али закључује „Ма колико да су разнолики извори моравске 

школе, она поседује своју властиту физиономију. За читаву 

ову групу фресака типично је јачање линеарне тенденције, 

које смо видели на споменицима константинопљског 

сликарства из друге половине XIV века. У Раваници се 

светлосни акценти наносе у виду паралелних линијица, док 

                                                 
45 Р. Николић, На која острва помишља Константин Филозоф када говори о 

Манасији?, Саопштења VIII, Београд 1969, стр. 187. 
46 С. Мандић, Чрте и резе, Београд 1981, стр. 232-239. 
47 Р. Николић, Манасија, У: Б. Живковић, Манасија, Београд 1983, стр. 3-4. 
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се у Манасији појављује онај особити, неусиљени потез, који 

је карактеристичан за технику сликања икона у XV веку... 

иконографија показује блискост са константинопољском 

редакцијом... ново стилско усмерење (се) уобличило под 

утицајем престоничког 'академизма'. Томе је морало 

допринети поновно зближавање српске и константинопољске 

цркве... на српским фрескама се тај академизам није у 

потпуности развио, као што се није развио ни у Мистри.“ 
48

 

О могућим изворима ресавског живописа говори 

индиректно и В. Кораћ. Заправо, говорећи о архитектонским 

узорима Кораћ долази до закључка да су Ресаву градили 

приморски мајстори, али се не може говорити о духовном 

синкретизму. При томе се осврће и на тзв. „pictore grecci“: „У 

градовима на обали, који су у целини католички, цео један 

век – од краја XIII до краја XIV– раде сликари грчког 

порекла, у византијском маниру. Зна се да су радили у 

Котору, Дубровнику, Дечанима. Познати су као „pictores 

grecci“. Када раде за католичку средину, прилагођавају се 

тако што у сликаним целинама раде детаље по западњачкој 

моди.“ 
49

 Због тога је Ђурић сматрао да су живопис Велуће 

сликали „pictores grecci“. Мијовић је доказивао да су Дечане, 

које су градили мајстори на челу са фра Витом из Котора, 

сликали „pictores grecci“ из истог града, међу којима и Срђ 

сликар дечанског менолога.
50

 Логичне напомене о могућим 

западним утицајима на деспота Стефана, али из Угарске, 

претпоставио је давно и Александар Дероко.
51

 

Ђурић се још једном бавио пореклом ресавских 

сликара и загонетног плавог и златног, све у светлу 

новоткривених фресака цркава у Солуну, али и на грчким 

острвима и Кипру. Солунско порекло сликара Манасије 

                                                 
48 В. Лазаров, Историја византијског сликарства, Београд 2004, стр. 178, 
49 В. Кораћ, Католичка уметност на граници православља, Зограф 19, Београд 

1988, стр. 21, 23. 
50 П. Мијовић, Менолог, Београд 1973, стр. 85-89. 
51 А. Дероко, Монументална декоративна архитектура у средњевековној Србији, 

Београд 1953, стр. 189.: „Оригиналан облик имају зидани стубови, који носе кубе 

у Раваници и Ресави, мада и он може потсећати на готске снопове... како то да се 

бар на грађевинама из времена деспота Стефана Лазаревића не види утицај 

архитектуре и мајстора из Мађарске, када се зна да је тај владар... био тесно везан 

са Мађарима, имао имања у Мађарској и Будиму своју кућу? Ипак такав се утицај 

не види...“. Жигмунд је саградио нову палату и цркву Св. Сигисмунда у Будиму и 

дворац у Тати. (П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, Београд 

2002, стр. 149.) 
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потврђује се за Ђурића у новом сагледавању ктитора цркве 

Неа Мони (Св. Илије) у Солуну. Ова црква је, заправо, 

грађена од стране самог цара, а била је посвећена Христу 

Пантократору. На то је упутила њена величина, раскош 

фресака, плави азур и злато и раскошна одећа: „... уочавају се, 

сем основних сазвучја (азур и златно, зелено и ружичасто), 

још и многе друге црте потоњег ресавског сликарства: 

буцмаста лица кратких носева у младих безбрадих људи; 

Христови ликови и покрети; арханђео Михајло уз јужни улаз 

у припрату, с мачем у руци, у истом ставу и украсној ношњи, 

као истоимени арханђео на југозападном ступцу у Ресави... 

низови орнамената, па и они исламског порекла с лалама, 

какви су у прстену кубета и на поткуполним ступцима у 

Ресави, итд.“. Поново указује на сличности са фрескама Св. 

апостола и Св. Димитрија у Солуну, у Старој митрополији у 

Водену и фрескама у малој цркви Влатадонског манастира. 

Констатује да су солунске фреске из треће четвртине XIV 

века откриле како су настајали стил и декорација „који су се 

расцветали у Раваници, Сисојевцу и Ресави“, док су фреске 

Св. Бесребрника у Ватопеду указале на иконографска 

изворишта.
52

  

Међутим, када је изгледало да су његови закључци 

„непомерљиви“, у истом раду је Ђурић описао и изненађење 

које је доживео на Кипру у манастиру Св. Неофита код 

Пафоса (1544.). Реч је о живопису Јосифа Хуриса, највећег 

кипарског сликара XVI века. У олтарској сцени Причешће 

апостола Хурис је поновио све најбитније особине 

истоимене сцене у Ресави. Ђурић сматра да ресавски стил 

није имао одјека у Хурисовом делу и поставља питања: 

одакле овом сликару предложак за исто решење и „Треба ли, 

поново, размотрити могућност да је деспот Стефан позвао и 

живописце с острва“. И закључује да ће „уверљивије 

разјашњење чекати и уочене иконографске сличности у делу 

кипарског сликара Хуриса и Ресаве“.
53

 

Проучавајући ансамбл светих ратника у Ресави 

Миодраг Марковић је уочио да су поред десеторице редовно 

                                                 
52 В. Ј. Ђурић, Историографско-мемоарска белешка о уметничком пореклу 

ресавских сликара, Манастир Ресава – Историја и уметност, Деспотовац 1995, стр. 

31-33. 
53 Исто, стр. 34-35. 
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сликаних светих војника насликани и Св. Јаков Персијанац, 

Св. Арета, Св. Андрија Стратилата и Св. Сава Стратилат и да 

за то постоје неки јачи разлози поручиоца. „Осим Ресаве 

познат нам је само један пример из целог источног 

хришћанског света. То је Раваница... Чини се због тога да за 

избор св. војника у Ресави објашњење, такође, треба тражити 

у ктиторовој жељи да се угледа на очеву задужбину.“ 

Марковић је после анализе закључио да њихове униформе и 

оружје не одударају од традиционалних норми византијског 

сликарства и иконографије. „Још од најранијих времена св. 

ратници су представљени с опремом римске војске... 

Ресавски сликари су се при представљању опреме св. ратника 

ослонили на своје грчке и српске претходнике из XIV века.“ 

На крају је, у контексту расправа о пореклу ресавског 

живописа, а у вези са анализом о св. ратницима, закључио и: 

„... извесно да међу до сада предложеним одговорима – 

егејска острва с Митиленом, Крит, јадранска острва, домаће 

радионице, уметници пореклом из Солуна или васпитавани у 

Солуну – резултати проучавања иконографије св. ратника 

подражавају овај последњи. На такав закључак упућују две 

чињенице. Прво, велики број позајмица из антике уочен на 

опреми ресавских војника могао се јавити само у делима 

уметника школованих у највећим византијским центрима, где 

су класицистичке традиције биле изузетно јаке. Друго, 

иконографија св. ратника из Ресаве у потпуности је заснована 

на византијским ликовним традицијама и у складу је са оним 

што се крајем XIV – почетком XV века могло видети у 

уметности балканских земаља, већина наведeних хипотеза о 

пореклу ресавских мајстора претпоставља, сасвим супротно, 

велики утицај Запада на сликарство задужбине деспота 

Стефана.“ 
54

 

Исте године појавила се и монографија манастира 

Ресаве Бранислава Тодића у којој је, чини се, направио 

синтетички пресек истраживања о овом манастиру и значајно 

допринео тумачењу иконографије кроз литургику: „Ресава 

представља завршни чин развијања декоративног украса 

комбинованог са штуко декорацијом не одступајући битније 

од раваничке концепције... у распоређивању светитељских 

                                                 
54 М. Марковић, Свети ратници из Ресаве, Манастир Манасије – Историја и 

уметност, Деспотовац 1995, стр. 207-208, 210-216. 
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фигура у најнижој зони сликари су пошли од обичаја 

украшавања храма уписаног крста, поштованих током 

читавог XIV века, па су се у бочним конхама, као некада на 

равним зидовима, у наосу нашле фигуре светих ратника... 

необично фина усклађеност цртежа и боје, стим што је овој 

другој дато благо првенство... несумљиво да га је извела већа 

група сликара... рад једног од најбољих мајстора може се 

пратити такође од куполе... и пандантифима... Овај сликар, 

један од највећих којег је дала касна уметност Византије, 

сасвим је напустио графицизам у обради инкарната, он лице 

моделује површинама, скоро мрљама, једрим засићеним 

бојама, дубоке звучности. Он сам, или сликар њему веома 

близак, насликао је већи број фресака у северном делу храма, 

параболе и ратнике, као и мученике на стубовима у овом делу 

цркве, а можда и параболе у јужној певници... Као посебну 

личност у бројној групи ресавских мајстора могли бисмо 

издвојити оног сликара који је радио претежно у јужном делу 

храма – свете ратнике, Дванестогодишњег Христа у храму, 

арханђела Михаила... јер је он склон хладнијем колориту... У 

екипи мајстора која је овде радила није било слабих 

уметника, а двојица или тројица међу њима... подредили су 

остале свом схватању и свом начину рада.“ 
55

 

Када је у питању порекло сликара, Тодић износи 

закључак: „Остаће, вероватно, заувек тајна ко су били ови 

велики уметници... који су следили поуке уметника из 

Цариграда, Солуна и других византијских, повремено можда 

и неких приморских центара... Њихово порекло треба 

тражити у неким од уметничких центара Византије... Сама по 

себи се намеће претпоставка да су могли бити Цариград, или 

други град Царства, Солун... Жаришта уметничког 

стваралаштва у последњим деценијама XIV и у првим XV 

века постају друге слободне православне земље: Русија, 

Грузија, Србија и Мистра... Србија и даље остаје највећа 

непознаница.... сличност Лазареве гробне цркве с Ресавом 

изгледа очигледна... Све то потврђује да су ресавски 

уметници познавали Раваницу... указивали и на друге 

примере из византијског и српског сликарства XIV и раног 

XV века, у којима постоји сличан распоред тема или њихова 

блиска иконографска обрада... Хора у Цариграду, Грачаница 

                                                 
55 Б. Тодић, Манастир Ресава, Београд 1995, стр. 96-97, 117, 120. 
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и Дечани у Србији, уз Раваницу, Каленић и посебно 

Сисојевац, затим Свети апостоли у Солуну, Афендико и 

Богородица Перивлепта у Мистри, Куртеа де Арђеш у 

Влашкој и новгородске цркве, уз још неке скромније по 

обиму или значају, Леондари, Св. бесребреници у Ватопеду и 

друге.... фреске у цркви Неа Мони (пророка Илије) у 

Солуну... за које се доиста може рећи да представљају праве 

претходнике сликарства у Ресави... После Ресаве живописали 

су, изгледа баш они, и оближњу цркву манастира 

Преображења за монаха Сисоја... а затим им се губи сваки 

траг.“
56

 Тодић упозорава да у исти круг споменика са 

живописом аналогном ресавском спадају и фреске у куполи 

изнад западне галерије цркве у Леондарију на централном 

Пелопонезу и у куполи Богородице Крине на острву Хиос, из 

око 1400. године, где је дванест пророка под сликаном 

аркадом у виду дугиних боја и сличној драперији одеће.
57

 

Везе Моравске сликараске школе са сликарством 

Солуна, за која је доказе пронашао и на томе истрајавао В. Ј. 

Ђурић, низом нових чињеница и тумачења доказивао је и 

Евангелос Киријакудис. Он сматра да неколико очишћених 

фресака (после 1371.) у параклису Светих бесребреника у 

манастиру Ватопед сада потврђује и стилски, а не само у 

типолошком погледу, Ђурићеву хипотезу. Везе са Солуном 

се потврђују и путем фресака у католикону атоског 

манастира Пантократор, а сличан поступак показује и 

Доротејово четворојеванђеље у Хиландару, иконе 

Хиландарског и Ватопедског чина, минијатуре у Ватопеду, 

Лаври, Кутлумушу и Погановска икона Богородице Катафиги 

и Језекијина визија. Сродна дела су у старој катедрали у 

Водену, Св. Ђорђу и Св. Петки у Беру, Св. Јовану Претечи у 

Серу, на целом Балканском полуострву, Русији, Грузији и 

Кипру, од XIV до XV века. Солунски сликари су и пре и 

после пада града под Турке, 1387. године, радили на Атосу, а 

поготову у Србији. Зато сматра да су солунски сликари 

направили више ремек дела, почев од Раванице до Ресаве.
58

 

                                                 
56 Исто, стр. 120-129. 
57 Исто, стр. 129. 
58 E. Kyriakoudis, The Morava Schul and the Art of Thessaloniki in the Light of New 

Data and Observations, Зограф 26, Београд 1997, стр. 95-106. 
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Круг својих трагања и лутања за сликарима Ресаве 

Радомир Николић је окончао тако што је у потпуности 

променио мишљење: творац фреско сликарства Каленића и 

Ресаве јесте Доситеј-Мојсеј који је свој потпис оставио у 

најнижој зони припрате Каленића. Николић сматра да је 

Ресава освештана  1418. године када је завршено зидање, а да 

је осликавање почело тек априла или почетком маја 1422. 

године. Он нуди доказе и сматра да је Доситеј сликар и 

минијатура Висарионовог јеванђеља, око 1429. године. 

Српски монах Доситеј је дошао у Београд из Хиландара.
59

 

Ова Николићева хипотеза остала је без икаквог одјека. 

На већ успостављеним оценама базира се и мишљење 

Оливера Томића при одговору на питање одакле су дошли 

зографи
60

 да украсе Манасију: „Неки истраживачи су 

сматрали да су их извели мајстори 'из Приморја, ослањајући 

се на тобож западњачке елементе... Али ништа слично томе 

тамо не постоји ради поређења. Када се ресавске фреске 

брижљиво упореде са нешто старијим у Раваници и 

Сисојевцу, или са пресликаним живописом у капели Св. 

Бесребреника деспота Угљеше Мрњавчевића у атонском 

Ватопеду, као и са неким фрагментима солунског живописа с 

краја XIV века, закључак се намеће сам по себи. Други по 

значају византијски град (а за Србију у уметничком погледу 

често први), Солун је тај који је изнедрио велике живописце 

Манасије, пореклом Грке, али творце једног сасвим српског 

сликарског ремек-дела (?!)...“. У том смислу Томић износи и 

став о евентуалној вези каленићког сликара Радослава са 

Ресавом, утицаја готике или руског сликарства
61

: „Радославу 

се сада поуздано приписују и најбоље фреске у манастиру 

Каленићу. Постоје велике разлике између ресавских мајстора 

и Радослава... Али, важније су од тога сличности: продор 

дворског живота и жанр-детаља у црквено сликарство... 

Поменути уплив жанра и склоност ка реалистичном 

                                                 
59 Р. Николић, Доситеј, књижевник и зограф деспота Стефана Лазаревића (1389-

1427) и творац прекрасног и свеблагонарочитог фреско сликарства Каленића и 

Манасије, Гласник ДКС 21, Београд 1997, стр. 81-87. 
60 О. Томић, Ресава деспота Стефана, стр. 27-28. Томићев рад је писан као лично 

промишљање на бази већ постојеће литературе, али при томе је не означава кроз 

успостављање научне апаратуре и тиме неоправдано и непримерено увећава 

ауторизованост закључака. У овом прегледу не бавимо се коначним 

валоризовањем Томићевих проспекција. 
61 Исто, стр. 28-29. 
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приказивању детаља и материјала покренули су својевремено 

дискусију о односима сликарства моравске Србије са 

Западом, посебно Италијом у доба такозване 

'интернационалне готике'... али свакако поређење мајстора 

Ресаве или Радослава са њима је лишено основа... фреске у 

Ресави (и Каленћу) поређене су са руским сликарством са 

почетка XV века, и сличност је ту несумњиво већа, јер сва 

дела припадају православном хришћанству... Али, дела 

Андреја Рубљова и његових савременика одликују се, ипак, 

сасвим другачијим духом... 'Ресавско писаније' остаје тако 

поглавље за себе у дугој историји српског, а још више 

византијског сликарства уопште.“ 

Пореклом сликара Ресаве бавила се у најновије време 

и Стародубцева. Она сматра да је у Цариграду и Солуну 

постојало више естетских приступа „међу којима се опажају 

и они блиски ресавском сликарству. Вероватно је ова 

дружина била из Византије, а судећи по високим дометима и 

великом броју даровитих чланова, могуће да је пристигла у 

Србију из једног од прва два града Царства. Најближе 

паралеле уметничког израза живописаца Ресаве, као што је 

одавно уочио В. Ј. Ђурић, очуване су у Солуну. У цркви Св. 

Димитрија... али је свакако није насликао неки од мајстора 

који су радили за деспота Стефана. (!?) Неупоредиво 

значајније за разматрање ... јесу прилично пострадале слике у 

великом солунском храму сада посвећеном пророку Илији“. 

Следи тврдња да су сцене у јужној певници Ресаве сродне 

сцени Исцељења многих у солунској припрати као и „да се 

исто може рећи и за остварење живописа светих ратника у 

Ресави и сликара монаха у потрбушју лука јужног улаза 

нартекса Светог Илије, а изузетна блискост запажа се и 

између лика арханђела Михајла у храму деспота Стефана и 

јако оштећене фигуре овог арханђела у трему ... Њихова 

сличност је толика да се доиста може помишљати да су дела 

истих руку, али поузданији суд биће могуће донети тек након 

чишћења фресака у солунском храму. (!)“ 
62

 Све ове 

сличности је запазио своједобно и В. Ј. Ђурић означавајући 

их као стилског извор за сликарство Ресаве, а не налазећи 

директне аналогије савремене сликарству Ресаве. 

                                                 
62 Т. Стародубцев, Сликари задужбина Лазаревића, Зборник радова 

Византолошког института 43, Београд 2006, стр. 362-364. 
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Увиђајући да је датовање живописа солунских цркава 

анахроно са Ресавом, Стародубцева потом покушава да време 

фресека ових солунских цркава помери у другу деценију XV 

века иако уочава да се у студијама посвећеним уметности 

Солуна (другог града Царства) уопште не помиње да је нека 

црква и живопис настао након обнове византијске власти у 

Солуну, 1403. године (пао у власт Турака 1387.), до предаје 

Венецији 1423. или коначног пада под Турке 1430. године. 

При томе не губи из вида „да нема ни очуваних писаних 

извора који су сведочили о везама деспота Стефана са 

Солуном“. Ипак, позивајући се на хипотетичне неименоване 

политичке и економске околности и на сличност фресака Св. 

Илије и Ресаве, каже да „могло би се помишљати да су оне (у 

Св. Илији) урађене управо у временима након 1403. године и 

пре опсаде 1412. или можда пред 1416, а не треба искључити 

претпоставку да су барем неки од живописаца, уколико не и 

готово сви чланови ове велике зографске тајфе, у то тешко 

доба отишли на север да би осликали задужбину деспота 

Стефана.“ Потом следи још уопштенији закључак: „Судећи 

по преосталим сликама, има доста основа да се претпостави 

да су два храма живописали чланови исте тајфе и да су 

вероватно најпре радили у другом граду царства, а потом у 

српској Деспотовини.“ Стародубцева упозорава на 

борављење Ђурђа Бранковића у пролеће 1412. године у 

Солуну, где је, опет претпоставља Стародубцева, „тада 

упознао своју будућу супругу Ирину из солунске градске 

породице Кантакузина“, а потом, судећи према дубровачким 

изворима, додаје нову претпоставку, да је деспот Стефан 

присуствовао овој свадби, 26. децембра 1414. године, и 

коначно додаје да не треба „искључити да се преко Ђурђеве 

тазбине деспот Стефан упознао са радом ове зографске тајфе, 

те да их је позвао да осликају његову задужбину“.
63

 Међутим, 

она не каже да свадба није била у Солуну већ у Србији. Да је 

у овоме посредовао Ђурђе Бранковић свакако би то 

напоменуо Константин Филозоф пошто је писао деспотово 

Житије у време власти Бранковића и по његовој наруџбини. 

Стародубцова увиђа да од живописа прве половине 

XV века у Цариграду није ништа сачувано, сем фрагмената у 

Богородичиној цркви на босфорском, принчевском острву 

                                                 
63 Исто, стр. 365-367. 
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Халки. Стародубцева прихвата већ уочену чињеницу да су 

сликари Ресаве за неке од сцена циклуса Христовог 

детињства користили предлошке цариградских мозаичара 

који су радили у спољној припрати Хоре, а за свете ратнике 

из параклиса Св. Бесребрника у Ватопеду. Најзад произилази 

из питања, које поставља Стародубцева, да су Лазаревићи 

позивали искључиво „грчке зоографе који су свакако радили 

за ктиторе из виђенијих ромејских породица, ако не и за саме 

Палеологе“, да су мајстори могли бити и из Цариграда. Ипак, 

она као и више других, заступа тезу В. Ј. Ђурића и сматра: 

„Након 1403, када је други град Царства враћен Ромејима, 

свакако је варош обузео талас новог полета и наде, те су 

подизани и осликавани нови храмови и оправљани они које 

су Турци, по обичају... користили као џамије, а тада су на 

север Балкана одлазили живописци скромнијих могућности и 

знања.“
64

 Сама ова интерпретација наводи на закључак да су 

мајстори, међу њима и солунски који су раније избегли из 

свог града, морали доћи из Цариграда, са Пелопонеза или 

острва да би обавили толико тога што је у „другом граду 

царства“ и широкој области око њега било уништено. 

Најновија оцена порекла стила и живописаца Манасије 

учињена је од стране Радојке Зарић при чему се позива на 

резултате В. Ј. Ђурића: „... изванредно уметничко знање и 

широка култура... могли су да проистекну из искуства 

вековима негованог у најбољим сликарским радионицама 

метропола Византије – у Цариграду и Солуну... њихова 

решења базирана на поштовању византијске иконографске 

традиције XIII и XIV века, пре свега на класицистичкој 

уметности негованој у епоси династије Палеолога, и то у 

њеној првој фази, до око 1320. у Хори цариградској... Фреске 

Ресаве представљају врхунац уметничке развојне линије 

ренесансе Палеолог у Србији. Одавно је још Војислав Ј. 

Ђурић њихове најсродније претходнике по стилу препознао 

на фрескама у припрати солунске цркве пророка Илије... 

фокусирајући солунско порекло сликара Ресаве, школованих 

на најбољим традицијама уметности престонице Царства... 

                                                 
64 Исто, стр. 367, 370, 372-373. 
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Ресави савремених сродних слика, међутим, нема (?!)... 

сликане по мерилима самог деспота Стефана..“ 
65

 

Развојни лук истраживања стила и порекла живописа 

који су учинили историчари уметности и историчари имао је 

форму сукоба два снажно супротстављена мишљења В. Ј. 

Ђурића и Р. Николића при чему је приметна снажна 

тенденција ка свођењу и заокружењу на давно 

успостављеним становиштима В. Ј. Ђурића. 

Могу се статистички извући неке јасне тезе 

анализираних резултатат већег броја истраживача чијом 

проспекцијом би се могао учинити известан помак ка решењу 

проблема који нас заокупља: 

1. Константин Филозоф: сликари Ресаве су били 

највећи мајстори тога доба које је деспот Стефан сакупио са 

свих страна (?) и са острва (?), 

2. Божидар Николајевић: сликари – монаси са Свете 

Горе,  

3. Лазар Мирковић: а) сликар Ресаве сликао и Каленић 

(сликар Радослав); б) сликари с Крита, 

4. Д. Р. Рајс: Срби учени у Солуну, 

5. Војислав Ј. Ђурић: а) сликари из солунских 

радионица; б) сликари с острва (?), 

6. Радомир Николић: српски зоограф Радослав који је 

учен на јадранском приморју и, коначно, српски зограф 

Доситеј из Хиландара. 

7. Светозар Радојчић: сликар са Митилене, 

8. Милан Кашанин: Срби под утицајем Солуна и 

Цариграда и итало-грчких сликара, 

10. Генадиј Попов: непознати сликари учени у 

цариградским радионицама,  

11. Светислав Мандић: сликари Солуна, острва, 

Пелопонеза, Халкидика и Свете Горе, 

11. Виктор Лазаров: солунски сликари под утицајем 

Цариграда, 

12. Миодраг Марковић: сликари из Солуна или 

образовани у Солуну, 

13. Бранислав Тодић: непознати сликари под утицајем 

Цариграда, Солуна и приморских центара, 

                                                 
65 Г. Симић, Д. Тодоровић, М. Брмболић, Р. Зарић, Манастир Ресава, Београд 

2007, стр. 89-91. 
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14. Евангелос Киријакудис: сликари из Солуна, 

15. Татјана Стародубцев: сликари из Солуна, 

16. Радојка Зарић: сликари из Солуна. 

Имајући овај преглед у виду могу се груписати 

следеће (хипо)тезе о пореклу сликара Ресаве: 

I. Сликар Ресаве је Србин: Константин Филозоф (?), 

Лазар Мирковић (а), Д. Р. Рајс, Милан Кашанин и Радомир 

Николић. 

II. Сликари су Грци из Солуна: Константин Филозоф, 

В. Ј. Ђурић (а), Светислав Мандић, Виктор Лазаров, Миодраг 

Марковић, Бранислав Тодић, Евангелос Киријакудис, Татјана 

Стародубцев и Радојка Зарић. 

III. Сликари су и Словени: В. Ј. Ђурић, 

IV. Сликари су Грци с острва: Константин Филозоф, 

Лазар Мирковић (б), Светислав Мандић, Светозар Радојчић и 

В. Ј. Ђурић (б) (?). 

V. Непознати сликари: Константин Филозоф, Лазар 

Мирковић (б), В. Ј. Ђурић (а) (б), Светозар Радојчић, Милан 

Кашанин, Светислав Мандић, Виктор Лазаров, Миодраг 

Марковић, Бранислав Тодић, Евангелос Киријакудис, Татјана 

Стародубцев и Радојка Зарић. 

VI. Сликар Радослав: Радомир Николић и Лазар 

Мирковић (а) (?). 

VII. Сликар Доситеј: Радомир Николић. 

VIII. Сликари (Которани) који су имали везе са 

сликарством Дечана или су и једни и други имали исто 

извориште: Кораћ (?) и В. Ј. Ђурић (?). 

Једино је Стародубцева покушала да нађе директне 

савремене аналогије сликарству Ресаве у живопису Св. Илије 

у Солуну, али сматрамо без успеха јер нема реалности 

претпоставка да је ова солунска црква сликана после 1403, 

односно 1412. године. Ни остали истраживачи нису 

пронашли за ресавско сликарство директне савремене 

аналогије, или из потоњих времена, ван круга манастира: 

Раваница - Сисојевац – Ресава – Каленић. Најбројнију групу 

чине аутори који виде порекло „ресавског“ живописа у 

непознатим сликарима из Солуна и острва. Произилази да су 

сликари били са разних страна, како је то изворном 

ауторитативношћу навео Константин Филозоф. Према томе 



 28 

могу бити из Солуна, Цариграда, са јадранског приморја, 

Пелопонеза, са медитеранских острва (уопште) и из Србије. 

Уметничке особине мајстора и стила сликарства 

Ресаве се из досадашњих истраживања могу укратко 

резимирати на следећи начин: Мајстори су били велике 

уметничке и опште културе, велики мајстори у духу времена, 

упознати са врхунским сликарством Солуна и Цариграда, с 

једне стране, и Запада, с друге  и  који су морали видети 

сликарство неких од српских манастира (Сопоћани, Дечани, 

Раваница). Осећа се тежња да се представе суптилне и нежне 

фигуре без аскетских лица, раскошно украшеног одела, 

опреме и оружја. Исказује се монументалност, сензитивност 

и витешки дух – лаке и издужене фигуре усклађене са 

високим ентеријером. Основна хармонија је остварена на 

односима широких површина прекривених златом и позадине 

слика и одеће обојене азурно-плавом. Одликује их фина 

усклађеност цртежа и боје. Сликар куполе и подкуполног 

простора је један од највећих мајстора позне Византије 

(попут Рубљова и Радослава) који је сасвим напустио 

графицизам у обради портрета уз коришћење свог „сфумата“. 

Посебну типолошку одлику преставља орнамент „дугине 

мреже“ (Раваница, Сисојевац, Манасија, Каленић) и округли 

стуб са прислоњеним кружним колонетама исликаних или 

позлаћених рељефних врежа (Раваница и Манасија). 

Живопис је традиционалан – византијски, а умногоме 

приближен Западу, на средокраћи између руског мистичког и 

италијанског реалистичког сликарства прве половине XV 

века. Иако не превазилази простор Поморавља ово 

сликарство је врло високог квалитета. 

 

* * * 

 

У временима средњег века духовне међе између светог 

и профаног готово да нису постојале и стога, нема сумње, на 

стварање иконографске схеме Ресаве, идејно-теолошког 

устројства живописа, као и код других великих ктиторија, 

пресудан утицај је имао деспот Стефан као ктитор иако се не 

сме занемарити и велика улога патријарха Кирила (вероватно 

и београдског митрополита Исидора), високо ученог теолога, 
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протомајстора и приора сликарске тајфе.
66

 У томе су се они у 

многоме угледали на задужбину његовог оца Лазара. Анализа 

распореда монаха и пустиножитеља који окружују ктиторски 

портрет деспота Стефана у првој зони западног зида наоса 

Ресаве открила је његове државно-политичке идеје и 

унутрашња духовна поринућа инспирисана кроз значај 

монаштва.
67

 Синаити се не помињу у Ресави, али Константин 

Филозоф каже: „И сабра (деспот) одасвуд веома умне, 

изузетне иноке и настани ту“ тако  да је сасвим оправдано 

сматрати да су они настањени и у Ресави.
68

  

Стефан је сматрао да је пролазак кроз агон Страшног 

суда и досезање Вечног живота у Христу могућ само кроз 

лично духовно усавршавање које је било у бити Србије тога 

доба. Каква је била још једна димензија духовног устројства 

деспота Стефана илустровао нам је монах Доситеј из околине 

Љубостиње. Упоређивао га је са разним личностима: по 

давању милостиње и прилога био је нови Кир, по 

слаткоречивости други Манасија, по љубоучитељству раван 

премудром Соломону, а у тражењу и изналажењу нових 

списа био је раван Птоломеју.
69

 А, Константин Филозоф 

више пута Стефан упоређује са Мојсијем у смислу 

премудрости и тако га означава Новим Мојсијем. Деспот 

Стефан добија још једно достојанство. Називан је „вожд 

оточаства“ или „вожд српског народа“ како су пре њега 

називани само цар Душан, Св. Симеон и Св. Сава „вожд 

оточаства на благоверје“.
70

 Деспот се тако уобличио као 

спаситељ народа са месијанским моћима. Та његова идејно-

сотиоролошка улога, присутна у делу Константина 

Филозофа, присутна је и у Ресави али ликовно-иконографски 

                                                 
66 Такав је случај и са Дечанима чију концепцију су извели архиепископ Данило II 

и протомајстор Вита. „Из садејства теолошког саветника и протомајстора великог 

дара и доброг познаваоца романичке и готичке архитектуре настала градитељска 

творевина која је... окамењена молитва чијом се лепотом и украсима слави 

Вазнесење Исуса Христа.“ (Б. Тодић, М. Чанак-Медић, Манстир Дечани, Београд 

2005, стр. 274.) 
67 Р. Зарић, Представе светаца око деспотовог портрета у Ресави, Манастир 

Ресава – историја и уметност, стр. 60-62. 
68 К. Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића, стр. 103. 
69 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, 1, Београд 1982, стр. 71-72. 
70 М. Благојевић, Архиепископ Сава – Вожд оточаства, Св. Сава у српској 

историји и традицији, Београд 1998, стр. 63-73. Деспот ово достојанство није 

заслужио само као „прави ратни вођа“ већ и зато што „Живот у читавој земљи је 

као црква Божија.“ (К. Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића, стр. 29.) 
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фундирана кроз литургику Цркве на једном посебно високо 

осмишљеном нивоу и изузетно квалитетном живопису са 

којим је у сагласности и највиши квалитет боја и употреба 

плаве и злата. 

Прожимање светог и профаног је јасно означено и 

кроз владарски и државни програм који се огледа у тесној 

повезаности деспотове нове престонице и маузолејне цркве: 

Београда и Ресаве. Деспот је Београд добио од Угара после 

1404. године и у њему насељавао многобројно (православно) 

становништво и своју сестру (Оливеру?). Филозоф пореди 

нов деспотов престони град Београд са Сионом – стаништем 

Бога, као што је Јерусалим упоређиван у псалмима са Сионом 

називан и „кћи Сиона“ – Невеста Божја. На тај начин Београд 

означава Новим Јерусалимом дајући му својства месијанског 

и небеског града који постаје синоним „царског града“ – 

Нови Цариград. На овај начин је образац Цариграда 

деспотова политичка поента, а он означен и Новим 

Константином „као равноапостолни у свом граду некада“. 

Ова идеја је још више учвршћена набавком и руке Св. цара 

Константина похрањивањем у београдској митрополији. 

Београд је био посвећен и поистовећен са Богородицом и 

њеном чудотворном нерукотвореном иконом – Богородицом 

Београдском - која је била државна заштитница и градски 

паладијум. Стога је њој упућена молитва за Деспотовину и 

деспота: „Устани царице, зашто спаваш, устани и бди. 

Устани и помози нам, зашто лице твоје окрећеш и 

заборављаш убогост нашу и невољу нашу!? Покриј и сачувај, 

Владичице, цркву своју коју ти уручи син твој и миродатно 

спасавај.“
71

 Ова молитва је ликовно реплицирана кроз сцену 

Недремано око, али упућена Исусу Христу и Светој Тројици 

у ктиторском ансамблу у Ресави. Али, и Св. Тројица као 

„сведржавно божанство“ има исту, сотиоролошку функцију у 

деспотовом програму. По свему судећи, икона Св. Тројице 

морала је бити похрањена у Ресави као заштитница и 

паладијум. Идеологија деспота Стефана огледа се у идеалном 

устројству централног „светог места“ маузолејне Ресаве, где 

се сусрећу земаљско и монашко и у коме ће деспот вечно 

боравити ка „Вишњем Јерусалиму“ до Спаситељевог Другог 

                                                 
71 Ђ. Трифуновић, Молитва за Деспотовину и деспота, Огледи и преводи XIV-

XVII век, Београд 1995, стр. 42. 
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Доласка. Опис Ресаве као монашког и небеског је у форми 

пандана Београду. Ресава је „други град који има стазу ка 

вишњем Јерусалиму“. На тај начин су Београд и Ресава као 

света места основ Стефановог владарског и теолошког 

програма. 

Идејна основа целокупног ансамбла ктиторског 

портрета деспота Стефана у Ресави повезана је у корену са 

основним есхатолошким и сотиоролошким идејама средњег 

века. Нада за сопствено спасење у молитви ктитора има за 

залог храм који приноси Христу преко Св. Тројице као 

патрона цркве. У том смислу и посвета цркве Светој Тројици 

има велику симболику. Пре деспота Стефана само је краљ 

Урош I своју велику ктиторију у Сопоћанима посветио 

Светој Тројици. Избор Св. Тројице као преседан на овим 

просторима је могао бити спроведен у том тренутку јер се 

Византија свела на узан простор око Цариграда а обновљена 

и консолидована Србија је означена као нови бедем, а њен 

владар као Нови Константин. Св. Тројица приказана у виду 

три анђела је уобичајена представа у византијској уметности, 

а заснива се на јављању анђела праведном Авраму, када их је 

угостио у Мамрији. (1 Мојсије 18, 1-10.).
72

 Ктиторски портрет 

деспота Стефана је повезан и са владарском инвенституром и 

тријумфом, победником после битке, примајући симболе 

власти и оружја од Бога посредством анађела. Али у Ресави 

је, по свему судећи, дошло до одвајања ктиторског портрета 

од његовог гроба. 

Порука деспотовог идејно-теолошког програма 

повезана са његовим есхатолошким ставом, реализована је 

кроз параболу Недреманог ока и Руке Господње с душама 

праведних у лунети улаза у наос и са личностима које 

окружују ову сцену на луку при чему, чини се, прави 

алузивно поређење са Соломоном и Давидом пошто је десно 

од њих сцена Стефан као ктитор испред Свете Тројице. 

Верницима који улазе у храм се на тај начин обећава 

садржина коју Соломон исписује на свитку „Душе праведних 

су у руци Божјој“ која се односи на дан Последњег суда. На 

свитку пророка Давида је текст који се односи на сцену 

                                                 
72 Анђели из Ресаве су поновљено решење из касновизантијске уметности, на 

пример, у јужном делу олтарског простора у Грачаници. (Б. Живковић, 

Грачаница, Београд 1989.) 
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Недремено око: „Устани, зашто спаваш, Господе“ као алузија 

на васкрсење Христово. На овај начин храм Манасије са 

затвореним вратима симболично представља „Христов гроб“, 

а када су њена врата отворена означава се Васкрсење које је 

нада праведнима
73

, а овде, пре свих, деспота Стефана да ће 

његова душа бити спасена и на основу његовог ктиторског 

прилога. Лево од ове сцене налази се монах са свитком на 

коме је текст: „Браћо и очеви ако хоћете спасити се љубите 

друг друга“ чија је садржина по много чему поетски 

разрађена у деспотовој песми Слово љубве: „Бејасмо заједно / 

и друг другу близу, / али да ли горе, да ли реке / раставише 

нас... / Јер 'нађох', рече Бог, 'Давида, / мужа по срцу мом.'/“. 

Упоређење са Давидом у овој песми, може бити, алузија на 

опрост за братоубилачке сукобе у Србији у претходним 

немирним временима и алузија на Божју промисао која је 

пронашла Давида и учинила га вођом јеврејског народа 

давши му снагу да физички и духовно побеђује непријатеље. 

Деспот је у ктиторској композицији алузивно представљен 

као од Бога изабран и три анђела, његови посредници, 

стављају му круну на главу и дају копље и мач. Деспот уз 

модел цркве држи свитак са текстом који је самостално 

саставио, молитву којом се обраћа Св. Тројици. Овакав 

натпис, али не у виду свитка, постоји поред Стефана 

Дечанског који држи модел Дечана
74

 и по свему је био модел 

који је представљао узор за деспота Стефана. Изнад ове сцене 

је низ светитеља и мученика, у медаљонима „дугине мреже“ 

као симбола спасења Нојевог завета – потомка Нојевог, као 

сведока до деспотовог Последњег суда. Тако се од куполе, 

низ зидове и стубове, спушта „дугина мрежа“ у коју су 

увезани сви земаљски мученици и светитељи који су 

изабрани, да би из супротног правца, одоздо на горе, 

посредовали завет Богу. 

                                                 
73 На Васкрс су врата пакла разваљена да би се спаситељ људског рода вазнео као 

уточиште праведних а суд грешних. Зато су манастири отворени за све, али су 

утврђена по узору на ограђени Рај на врх Едена, са Св. Архангелом чуваром. Све 

до Потопа Рај је био физички присутан и видљив за људе да би потом постао 

опоменом за изгубљено блаженство услед огреховљења. 
74 Б. Тодић, Манастир Ресава, Београд 1995, стр. 21. 
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И прожетост идејама исихазма
75

 о достизању Небеског 

царства личним овоземаљским одрицањем и духовним 

напорима, преображењем нестварном Таворском 

светлошћу
76

, како човека тако целокупне творевине, 

антиципира се у сржи идејног система Ресаве деспота 

Стефана и његовог патријарха Кирила
77

 који је, нема сумње, 

изабран из редова монаха исихаста. Имајући у виду особине 

и квалитет „ресавског сликарства“, може се констатовати 

присуство мајстора који су остали отворенији, по угледу на 

хуманисте и теологе са Запада, упражњавајући идеју 

одражавања природе и спољашњости ствари и тиме 

истрајавали на превазилажењу „негативног“ утицаја који су 

монаси исихасти извршили у XIII веку на развој византијског 

сликарства, а поготову средином XIV века. Са друге стране, 

преовлађујуће присуство религиозног духа исихаста се 

                                                 
75 Од тридесетих година XIV века до проглашења Григорије Паламе за свеца, 

1368. године, верски и политички живот Византије је испуњен споровима око 

исихаста и који је империју дубоко поделио на два непријатељска табора. Око 

настанка исихазма су подељена мишљења на оне који сматрају да исходи из 

источњачког масалијанства и богомилства и оних који тврде да је у питању 

предстарозаветни израз класичне ортодоксне традиције уобличене од стране 

Симеона Новог Богослова. Суштинско питање у расправама било је око 

„божанске светлости као реалне енергије божанског бића“ и сједињења са Богом 

до кога се долази молитвеном аскезом. Боговиђење или виђење божанске 

светлости има дугу историју. Григорије Назијански је говорио о „Богу као 

светлости неприступачној и невидљивој“, а Јован Дамаскин о Богу „као 

неизрецивој светлости, која се не може умом схватити ни речју изразити већ само 

интелектом доживети“. Теологија Симеона Новог Богослова, мистичара с краја X 

и почетка XI века, заснива се на „јеретичко боговиђење Св. Тројице“, „телесно 

виђење једне светлости свете Тројице, која се неделиво троструко дели“ и на 

„виђење Христове светлости“, а „боговиђење се постиже потпуно савршеним 

духом“. Код Симеоновог мистичног схватања, као и код богомила, централно 

место заузима виђење свете Тројице, којом се постиже трансформација људског 

бића у божанску природу, а то су управо рехабилитовали исихасти. Исихасти су 

осуђени као јеретици – масалијанци и богимили, 1344. године, тако да су са Св. 

Горе прогнани. Потом је умерена исихастичка струја своје догматско учење у 

највећој мери усагласила са учењем Цркве потпуно избегавајући дуалистичка и 

јеретичка учења. (Д. Драгојловић, Исихазам и Богомилство, Balcanica XI, Београд 

1980, стр. 19-27.) 
76 Матеј 17, 1-9; Марко 9, 2-9; Лука 9, 28-36. 
77 Патријарха Кирила помиње само Константин Филозоф поводом освештавања 

манастира Ресаве, тако да се о њему незна готово ништа. Претпоставља се да је 

управљао Српском црквом између 1407. и 1419. године, када је умро (Ђ. 

Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, 1, Београд 1991, стр. 181.). 

Можемо претпоставити да је пре доласка на трон српске цркве био митрополит у 

Београду или игуман манастира Хиландара. 
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огледа у Ресави у супротној „реалности“ која се заснива на 

ирационалној стварности божанских ствари.  

У овом смислу, идејно-теолошки став ктитора се, 

може бити, највише огледа у једном доминантном детаљу у 

свеукупном „Ресавском живопису“, а то је обиље уврежених 

медаљона са светитељима и мученицима украшених 

„дугином мрежом“
78

 које први пут у Србији срећемо у 

Раваници
79

. У Раваници се уврежени медаљони са мотивом 

„дугине мреже“ налазе изнад читаве прве зоне фресака, а у 

Ресави се уврежени медаљони „дугине мреже“, налазе у 

наосу и на странама четири стуба
80

 који носе куполу са 

постројем.
81

 У овом погледу је Ресава далеко превазишла 

Раваницу, а поготову Каленић. 

                                                 
78 У деспотовој цркви Св. Тројице манастира Манасије сачувано је 107. уврежених 

медаљона „дугине мреже“ и три класична медаљона, испод североисточног 

прозора наоса. Међутим, на деловима наоса где је живопис потпуно уништен било 

их је још 12. То значи да је било укупно 119 „дугиних“ медаљона, а са она 3, 

класична, укупно 122! У Раваници је насликано 48, а у Каленићу 16. уврежених 

медаљона „мрежасте дуге“. Што се тиче Сисојевца, због велике оштећености 

живописа не може се рећи тачан број ових медаљона, али их је било много више 

него у Каленићу. По броју уврежених медаљона у форми осмице са Ресавом се 

може поредити само катедрала у Монреалу ба Сицилији, из XII века, чији мозаици 

су настали под директним утицајем Цариграда. 
79 Колико је познато, опширнија анализа медаљона „дугине мреже“ у нашој науци 

није вршена. Марина Беловић у вези ових медаљона у Раваници уочава појаве у 

источној и западној уметности од IX-X века и даје извесно уско тумачење. (М. 

Беловић, Раваница, стр. 142-143. са најзначајнијом литературом) Први је Радомир 

Николић значајније упозорио на медаљоне „дугине мреже“ у Ресави повезујући их 

са сликарством Цариграда и на тај начин је претпоставио да су сликари Ресаве 

пореклом из Цариграда или под великим утицајем цариградског сликарства. 

(Види напомену бр. 32.) 
80 Медаљони дуге се не налазе на источној страни североисточног и југоисточног 

стуба у Ресави. Интересантно је да се на јужној страни југоисочног стуба, за 

разлику од остала три, медаљони протежу све до сликаног сокла и из тих разлога 

их има 7.   
81 Овакви медаљони се налазе, осим у Раваници, само још у Каленићу (у доњим 

зонама тријумфалног лука и доњим зонама западних прислоњених стубова који 

подухватају куполу) и Сисојевцу (изнад, дуж прве зоне живописа, а овде су 

медаљони најмањи од свих цркава „ресавског стила“). У Раваници се и на 

стубовима налазе медаљони, али без увезивања и без декорације „дугином 

мрежом“. Може се претпоставити да су медаљони дуге постојали и у припрати 

Ресаве, али због потпуне девастације њеног живописа за то не постоје 

материјални докази. 

У Наупари „сачувани су фрагменти репрезентативно сликане хоризонталне 

декоративне траке у 'дугиним бојама' “ у источној страни тамбура, испод прстена. 

Ристић датује фрагментарно откривен живопис у Наупари у време око 1402. 

године. (В. Ристић, Новооткривене фреске у цркви Св. Богородице манастира 

Наупаре, Саопштења XXVI, Београд 1994, стр. 132, 146.) Фрагмент владарске 
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Многобројни свети мученици и монаси у повезаним 

медаљонима „који творе траке дугиних боја у виду осмица“ 

имају симболику темеља Цркве и њеним стубовима пошто су 

они делом испунили Спаситељеве речи. Тодић сматра да је 

њихово уплитање у декоративне лозе „изазвано литургијском 

поезијом која их прославља као ластаре Христове лозе, 

цветове неувеле и плодове Христовог винограда, чиме се 

јасно алудира на њихово учеништво крвљу проливеном за 

Христа“, али за за ресавску декорацију с тракама дугиних 

боја сматра да има друго порекло које треба тражити у 

античкој уметности чија је готова решења Цариградско 

стваралаштво преузимало „...али ће се он први пут као систем 

примењивати у Раваници и понављати у каснијим српским 

споменицима..“.
82

 

Медаљони „дугине мреже“ „Ресавског сликарства“ су 

у већини случајева повезани у форми „осмице“ тако да се у 

већем кругу налази портрет свеца, а у мањем звезда
83

. Мањи 

део „осмице“ са звездом (или са цветом) представља чвор 

невидљиве петље неба, неба које се упоређује с мрежом
84

. 

Појава оваквог типа медаљона у византијској уметности 

региструје се, прво у мозаицима на плафону опхода у Св. 

Констанци у Риму, IV век
85

; на свиленој тканини из Museo 

                                                                                                            
одеће – сакос тамноцрвене боје са „златним“ медаљонима са двоглавим орловима 

– коластим аздијама - истоветан је одећи деспота Стефана у Ресави. По свему, 

деспот Стефан је обновио Наупару, придворну цркву свога прадеде, царског 

деспота Иваниша, после 1402. године, при чему је дозидао горње делове куле 

звонаре са једном од највећих Моравских розета и осликао цркву. Наупара је, 

према нашим проценама, као и В. Ристића, саграђена око средине XIV века, још у 

доба Царства. (Ж. Андрејић, Велућа Драгаша, Београд-Рача 1996, стр. 26, 81; 

Исти, Манастир Велуће, Рача 2002, стр. 36, 171-172; В. Ристић, Моравска 

архитектура, Крушевац 1996, стр. 76.) Дакле, Наупару можемо придружити 

групи ктиторија деспота Стефана са карактеристичним медаљонима „дугине 

мреже“. У Наупари је, уствари, сачуван фрагмент прстена „дугине мреже“ у коме 

се налазио Христ Пантократор у калоти кубета. 
82 Б. Тодић, Манастир Ресава, Београд 1995, стр. 95. Међутим, први развијени 

систем увезаних медаљона у форми осмица сусрећемо далеко пре Раванице, у 

Марторани на Сицилији. Такође, Тодић се не дотиче симболике дуге као знака 

Божанског савеза и светлости у контексту Спасења. 
83 Каленићки медаљони нису увезани у стилу осмице, већ у форми ланца. Такође, 

медаљоно Ресаве у наосу нису уопште увезани. Очигледно је, увезани су сви 

медаљони у вертилама, који се спуштају из виших, небеских, сфера ка земљи, 

тако да доиста представљају дугу.  
84 J: Chevalier, A. Gheerbrant, Riječnik simbola, Zagreb 1983, стр. 418. 
85 Ch. Schug-Wille, Bizant i njegov svet, Rijeka 1970, стр. 42-43. 
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sacra Ватикана, VII-VIII век
86

; на Харбарвилском триптиху 

од слоноваче из Лувра, крај X век
87

; мозацима Неа Мони на 

Хиосу, XI век
88

; на плочи од слоноваче из Музеја Викторије и 

Алберта, XII век
89

 и мозаицима Сицилије - капеле Палатина 

(Палермо), Марторани и норманском дворцу Зизи (Палермо), 

XII век
90

. Ни код једног од овог типа увезаних медаљона 

декорација није у форми „дугине мреже“, сем код оних 

најстаријих из Св. Констанце. Међутим, у Монреалеу је 

присутна „мрежаста дуга“ у сцени Господ склапа завет са 

Нојем.
91

 Специфичност чини овај тип медаљона у 

норманским мозацима Сицилије које су радили Грци или 

нормански мајстори учени од стране Грка. У овим 

медаљонима се не налазе светци већ искључиво анђели 

(Палатина и Монреале), а у мањим круговима цветови. 

Декоративна трака медаљона је искључиво флорална. 

Увезани медаљони у форми осмице у Монреалеу чине фриз 

дуж читавог наоса, а изнад трећег нивоа живописа. Аналогија 

са „Ресавским стилом“ (Раваница, Сисојевац и Ресава) је 

импресивна. 

Утицај ових старијих, али и неких млађих, мозаика 

или фресака Напуљског краљевства
92

 и Сицилије
93

, насталих 

под утицајем Цариграда, могао је доспети у Србију кнеза 

Лазара у време његове сарадње са напуљским Анжувинцима 

који су овладали престолом Угарске. Кнез Лазар је, као и 

босански бан и краљ Твртко I, био вазал угарског краља 

Лудвига I Анжуа,који је овладао и градом Котором. Живе 

трговачке и друге везе са Јужном Италијом ишле су и преко 

                                                 
86 D. T. Rice, Umetnost vizantijskog doba, Beograd 1968, стр. 72. 
87 Исто, стр. 77. 
88 A. Grabar, Vizantija – Vizantijska umetnost srednjeg veka, N. Sad 1970, стр. 41. 
89 D. T. Rice, Umetnost vizantijskog doba, стр. 124-125. 
90 O. Demus, The mosaics of norman Sicily, London 1949, сл. 15, 93-95, 97-99, 112. 
91 E. Kitzinger, The mosaics of Monreale, Palermo 1960, Plat 29. 
92 Имајући у виду да је Ђото практиковао сликање медаљона „дугине мреже“ врло 

је важно да он борави као гост напуљског краља Роберта Анжујског, 1328-1333. 

године. За пет година боравка у Напуљском краљевству Ђото је морао оставити 

замашно дело. Међутим, сва његова дела из тог периода су уништена, али су, 

свакако, постојала до краја XV века. (M. Milani, E. Bokesti, ðoto, Beograd 1979, 

стр. 20-22, 27.) 
93 Драгиња Симић-Лазар је директну стилску и наративну аналогију за каленићку 

сцену Свадба у Кани пронашла у Монреалеу на Сицилији. (Д. Симић-Лазар, 

Каленић, стр. 271.) 
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Дубровника.
94

 Било је то, управо, у време када је осликавана 

Раваница. Зато треба рачунати са утицајима напуљске – 

итало-грчке сликарске традиције. Имајући у виду да се 

деспот Стефан угледао на Раваницу мора се претпоставити да 

је и он, такође повезан са Угарима, позвао и сликаре са 

јужноиталских острва. На неке аналогије са сликартвом 

Монреалеа и Каленића упућује и Драгиња Симић-Лазар.
95

 

Дакле, „острва“ Константина Филозофа могу се проширити и 

на острва Јужне Италије.  

Мотив медаљона „дугине мреже“ појављује се у 

хришћанском сликарству још од најранијих времена. Овај 

мотив је актуелизован у XIII-ом и првој половини XIV века. 

Појава увезаних медаљона са „мрежом дуге“ (мрежасте
96

 

                                                 
94 Кнез Лазар је приступио Лудвигу Анжу још 1374. године када се сукобио са 

Николом Алтомановићем. Лазару је остао веран угарским Анжувинцима све до 

њихове пропасти, 1387. године. пристигао у помоћ са 1.000 коњаника Никола 

Гара Горјански. Уостало, Лазарова кћи Теодора се у то веме удала за угарског 

палатина Николу Горјанског. 

Карло Роберт је основао први угарски витешки ред – ред Св. Ђорђа (и змаја), 

1326-1342. године, а по свему је тај ред неговао и Лудвиг I. (П. Рокаи, З. Ђере, Т. 

Пал, А. Касаш, Историја Мађара, стр. 122-125, 103; К. Јиречек, Историја Срба I, 

стр. 320-323; Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић, Београд 1989, стр. 111.) Имајући 

у виду археолошке налазе из краљевског комплекса дворца у Пешти, XIV век, 

сасвим је јасно да је хералдика змаја везана за ред Св. Ђорђа и у време 

Анжуанаца. (L. Gerevich, The Art of Buda and Pest in the middle Ages, Budapest 

1971, стр. 141, сл. 148.) Угарски извори тврде да су Лазар и Твртко били чланови 

неког тајног друштва (реда?) са седиштем у Напуљу, пре 1388. године. (P. Antal, 

S. Gyula, Az anjou haz es orokosei, Buda 1897, стр. 411.) /У вези „змајева“ кнеза 

Лазара види и: Ж. Андрејић, Витезови реда змаја, стр. 103-115./ Жигмунд је 

основао, заправо обновио, овај ред под називом Витезови Змаја, а његов 

првоносећи члан овог реда био је деспот Стефан као вазал Угарске. (Ж. Андрејић, 

Витезови реда Змаја, стр. 127-144.) 
95 Д. Симић-Лазар, Каленић, Крагујевац 2000, стр. 255. 
96 У Јеванђељу мреже симболишу божанско дело које ће окупити људе после 

Последњег суда и увести их у царство небеско: „Царство небеско је опет слично 

мрежи баченој у море, која је захватила рибе од сваке врсте. Кад се напуни, 

извукоше је на обалу и седоше, па скупише добре у посуде, а рђаве избацише. 

Тако ће бити и на свршетку света: изићи ће анђели и оделиће зле од праведних... 

(Матеј 13, 47-51.) У Јевађељу по Луки се говори о богатом риболову помоћу 

мрежа на језеру Ганизарет што касније постаје узор за „хватање људи“ у мрежу 

вере од стране апостола. (Лука 5, 4-11.) И небо се упоређује са мрежом, а звезде 

чворовима петљи што симболише немогућност да се избегне овоме свету и 

утицају његових закона. Мрежа је духовно оружје Исуса Христа и архангела 

Гаврила. „Будући да божанство симболизира Краљевски орао, мрежа је оруђе 

одређено да се са њиме орао ухвати, то јест да се ухвати могућност захтјева за 

испуњење божанског обећања – да ће се Бог утјеловити.“ (J: Chevalier, A. 

Gheerbrant, Riječnik simbola, стр. 418.) Мрежа је сплетена од узлова – узица – 

конопа. Тако мрежа саткана од конопа везује и ограничава, а сам коноп је повезан 
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дуге
97

) у Србији, угрожене претећом вишезначном 

деструктивном турском инвазијом, која је у XIV и XV веку, 

свремена на време, бивала као божја казна попут потопа, 

може се објаснити његовим уопштеним сотиоролошким 

значењем које има за основу симболику дуге као знака 

спасења, завршетка страдања и одбране од ђавоље силе.
98

 

                                                                                                            
са обредима прелаза и омогућава успињање и приступ на небо. Коноп – спона је 

атрибут „везиоца“ и хтоничних богова који имају моћи везивања и дрешења, 

живота и смрти, који суде мртвима и везују у замке криве, а ослобађају праве. 

Узица око паса везује хришћанског монаха за његову посвећеност и симболизују 

његово опредељење за безженство. (Dž. K. Kuper, Ilustrovana enciklopedija 

tradicionalnih simbola, Beograd 1986, стр. 69, 110, 154-155, 180.)  
97 Дуга је у прехришћанству имала јаку симболику у смислу моста између неба и 

земље, моста богова, светлосног моста који доводи до чувара „места прелаза“ – 

pontifex-a. Врпце – узлови које су употребљавали шамани звала се дуга и 

симболисала је успон шамана на небо. Дуга одговара подручју горњих вода, а 

Генон сматра да је она супротност и допуна Нојевом ковчегу изнад којег се 

појављује док он плови доњим водама. Дуга је гласник сретних догађаја везана за 

циклус обнављања. У хришћанском предању дуга се појављује као знак 

стишавања божанске срџбе, склапања новог савеза, новог поласка у живот и као 

знак новог стварања које штити божанска наклоност. (J. Chevalier, A. Gheerbrant, 

Riječnik simbola, стр. 131-132.) Дуга представља у хришћанству небеску славу – 

Преображење, опроштај, помирење Бога и човека и престо на Страшном суду. На 

крају времена се и Пантократор појављује представљен на престолу постављеном 

на дуги. Седам боја представљало је слике седам Светих тајни и седам дарова 

Светог духа. Такође, представљале су и симбол Богородице, која мири небо и 

земљу. У Кини дуга представља небеског змаја. (Dž. K. Kuper, Ilustrovana 

enciklopedija tradicionalnih simbola, стр. 39; H. Biderman, Rečnik simbola, Beograd 

2004, стр. 81.) Представа небеског змаја на далеком истоку нема аналогије у 

Европи. Али не треба искључити ову могућност тако да би се дуга могла повезати 

са симболима везаних за витезове Св. Ђорђа (и змаја) и Жигмундовог реда Змаја. 

/Драконтеон – стег, у време Константина Великог, имао је тело од сплетених 

разнобојних трака./ 
98 „Постављам завјет свој с вама, те од селе не ће ни једно тијело погинути од 

потопа, нити ће више бити потопа да затре земљу. И рече Бог: ево знак завјета 

који постављам између себе и вас и сваке живе твари, која је с вама до вијека: 

Метнуо сам дугу своју у облаке, да буде знак завјета између мене и земље... Дуга 

ће бити у облацима, па ћу је погледати, и опоменућу се вјечнога завјета између 

Бога и сваке душе живе у сваком тијелу које је на земљи.“ (Постање I, 8, 20-21; 9, 

7-16.) Дуга се зато код хришћана доживљава као светлост Лица Божијег. Треба 

придодати новија тумачења Ноевог завета са Богом: „Ноина арка штити оне који 

су се у њу смјестили од погибељи вода одозго. А два лука пружена милошћу 

Божјом састају се крајевима и одређују неку врсту трајне милости која је јаје 

новога свијета. Петрова ће се барка везати на Ноину арку: спасоносни ће мистериј 

остати исти. У унутрашњости те шкољке мистериј је Цркве који је по позиву 

коекстензиван с универзумом што га симболизира четворина. Бог је Ноом 

префигуративно уписао четворину новога козмоса у иридирајући Круг божанске 

наклоности. Зацртао је схему Јерузалема каснијих времена. Тај је завјет већ 

остварење, узашашће, јер Бог је вјеран.“ (J. Chevalier, A. Gheerbrant, Riječnik 

simbola, стр. 132.) Велика фигура праоца Ноја у Манасији је насликана у луку од 

северног пиластра до северноисточног стуба са лађом – ковчегом у рукама. 
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Свеци и мученици у увезаним медаљонима бордираних у 

форми дуге, која опасује цркву по хоризонтали и вертикали, 

од земље до седмог неба, престола Божјег, имају и заштитну 

улогу пред демонским силама. Тако се дуга у Ресави спушта 

са горњег неба на доње сфере у смислу божанске заштите 

храма као симбола деспотовог вечног завета са Богом. 

Имајући у виду да су се у калотама кубета, у црквама у 

којима је била присутна орнаментика са медаљонима „дугине 

мреже“, налазиле представе Христа Пантократора у 

истоветном медаљону, сина Божјег, владара неба и земље, 

који из прстена калоте „дугине мреже“ комуницира са 

овоземаљским светом као „светлост милог лица Божијег“, 

можемо оправдано претпоставити да је тако, поготово, било и 

у Ресави.
99

 Сликана у време мирног периода и успона Србије 

деспота Стефана, Ресава са оваквим садржајима 

иконографскиог устројства одржава и наду у коначно 

Спасење до краја времена у савезу са Богом. Чини се да су 

алузије јасне. Као и Ноје, због праведности коју је сачувао у 

време када је човечанство пропадало, сматраше деспот 

Стефан Ресаву својим залогом Савеза и наде у Спасење и тај 

је кроз иконографски програм и реализован на изузетно 

високом ликовном нивоу. 

 За тумачење укупне иконографије цркве Св. Тројице 

деспота Стефана у Ресави кроз повезивање са предањем о 

Ноју
100

 и дуги
101

, као симболу завета с Богом, од пресудне 

                                                 
99 Живопис калоте кубета Ресаве је уништен, као и Каленића и Сисојевца. Купола 

храма означава небо, станиште и престо Бога, небески Јерусалим и Сион. Из тих 

разлога је понекад исписиван псалам 101: „Свет је, свет Господ Саваот... са овим 

блаженим силама, човекољубиви владико, и ми кличемо и говоримо: ваистину и 

свет и пресвет, и нема мере величанству светиње твоје“. И у калоти, изнад 

пророка у куполе Дечана и небеске литургије, представљен је допојасни Христ 

Пантократор чији су нимб и одећа, као и  позадина, били од злата јер се њиме 

дочаравала божанска и небеска светлост. Изнад Небеске литургије у Дечанима је 

исписан стих којим серафими непрекидно славе „Свет, свет, свет Господ Саваот, 

пуно је небо и земља славе његове“ (Исаијина визија 6- 3.). Имајући у виду 

угледање мајстора Ресаве на злато Бањске и Дечана сасвим је реално да је на исти 

начин представљен и Христ Пантократор изнад пророка у калоти кубета Ресаве.  
100 Више догађаја из Нојевог живота су праслика Христа, Богородице и црке: 

„ковчег је праслика Богородице, а Ноје Христа; људи који су били с Нојем су 

Јудејци који су поверовали у Христа, а животиње и птице су тип многобожца; у 

ковчегу је за време и после потопа био Ноје; а Богородица је у себи носила 

оваплоћеног Богочовека; у ковчегу су се спасли сви који су били у њему, а 

Христос је спасао цео свет од потопа греха и ропства у смрти. Нојево рођење и 

живот имају смисао преображења Христа и његове цркве... Ноје... праобраз 
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важности је финализовати упоређивање ковчега кроз његову 

конструкцију и грађење на три боја (спрата), што је симбол 

Свете Тројице која је учесник у спасавању Нојеве 

породице.
102

 

 Пошто средњовековна уметност никада није била 

„лартпурлартистичка“ то појава медаљона „дугине мреже“ 

има дубљу теолошку суштину. Такође је потицала из 

познавања симболичког значења представе дуге и 

„шаховских“ поља – мреже која су у контексту једне потпуно 

одређене идеје и њене ликовне форме може пратити 

неколико векова пре Раванице и Ресаве. Ромбови и шах поља 

су најчешће везани за представљање Небеског Јерусалима, 

Шатора и Ковчега Завета као праслике Небеског Јерусалима. 

Градитељски израз идеје о цркви као Шатору Сведочанства 

кроз украшавање горњих зона шах пољима и ромбовима 

реализује се на многим моравским црквама, сем, чини се, код 

Ресаве.
103

 Међутим, њена фасада од камене једнобојне оплате 

поседује и ту симболичну „мрежу“. 

 Сложени сплет идеја о космолошкој симболици и Св. 

Тројици, као носиоца префигурације Нојевог ковчега и 

значења хришћанског храма уткане су поруке есхатолошке 

                                                                                                            
Христове светости... Ноје је саградио ковчег по Божјој заповести, а Христос је на 

Земљи основао цркву која је створена његовом крвљу. Дрво гефер од кога је 

саграђен ковчег је праслика крста на коме је основана црква. Као што су Ноје и 

његово потомство спасени од потопа у ковчегу од дрвета, тако се Христова Смрт 

на крсту догодила ради спасења људи. Нојев ковчег с многим преградама 

'означава степене блаженства на небу и многе станове у кући оца мога на небу'.“ 

(Ј. Радовановић, Иконографска истраживања српског сликарства XIII и XIV века, 

Београд 1988, стр. 36-37.) 
101 Најстарија представа дуге изнад праоца Ноја и његових синова сачувана је у 

минијатурном сликарству Бечког Постања, VI век. Овде је реч о сликаној дуги у 

форми полукруга који се склопио изнад Ноја и његових потомака. Из плавог 

небеског полукруга израња само рука Божја у адорацији. (I. Walther, N. Wolf, 

Masterpieses of Illumination, Koln 2001, стр. 60.) Иста сцена са лучном дугом, али у 

мрежастој форми, појављује се у мозаицима Марторане на Сицилији, XII век. 

Дуга се пружа од Ноја и синова до жртвеника са жртвом коју су принели Богу у 

знак спасења и новог савеза. Изнад дуге, из лунете на небу, Христ благосиља тако 

да мрежаста дуга персонификује Христоса. (E. Kitzinger, The mosaics of Monreale, 

Plat 29.) Такође, у истој сцени сликана лучна дуга се појављује и у цркви Св. 

Марка у Венецији. (P. Toesca, F. Forlati, Mosaics of St. Mark’s, Plat XII.) 
102 „Као што је примио у ковчег чисте и нечисте животиње и птице, тако је и 

спаситељ примио у цркву праведнике и грешнике који се кају пошто је дошао на 

свет да би спасао грешнике“. (Ј. Радовановић, Иконографска истраживања 

српског сликарства XIII и XIV века, стр. 37.) 
103 И. Стевовић, Каленић, Београд 2006, стр. 170-174. 
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природе. Јасна порука је у томе да Ресава јесте место укопа 

ктитора. У складу са тим је и присуство великих фигура 

архангела Михајла и Гаврила на унутрашњим странама 

западног пара стубова као узносиоца молитви умрлих и 

бранитеља уласку неверних у храм. Архангел Михајло је 

поштован као помоћник у самртном часу и учесник у 

Страшном суду. Зато, овде у Ресави, Архангел Михајло има 

улогу да у часу смрти и агону Страшног суда деспоту 

Стефану буде помоћник који ће последњу молитву узнети у 

Новом Јерусалиму – Ресави. 

 

* 

 

Имајући у виду велику употребу увезаних медаљона 

„дугине мреже“ у Ресави може се претпоставити да су у 

питању сликари из Цариграда Солуна и њихови ученици са 

разних страна и острва (Халка, Митилена, Хиос и, са наше 

стране поменуто, Сицилија).
104

 

Можемо рећи, „ресавски живопис“ је српски 

локализам свога времена, а у прилог овом мишљењу иде и 

чињеница да се аналогни живописи налазе само још у 

Раваници, Сисојевцу и Каленићу. Други део питања је 

порекло мајстора и стилске особености које су усвојили, по 

свему судећи, у радионицама Цариграда или Солуна. На 

почетку овог низа је, свакако, Раваница чији су „сликари... 

тежили... да открију нове путеве, да користећи сва дотадашња 

знања траже нове изразе... Из цариградског сликарства 

преузимају не само трагање за новим блиско Теофану Грку 

већ и карактеристичну ефектну примену везаних медаљона, 

уз комбинацију злата и плаве боје далеког цариградског 

стваралаштва X-XI века. Постоје извесне сродности и са 

неким солунским споменицима, нарочито са фрескама у 

припрати цркве Неа Мони, која је само нешто старија од 

Раванице.“
105

 „Стилске особености раваничких фресака 

                                                 
104 Када је у питању извођење паралела са савременим живописом Цариграда 

постоје непремостиве тешкоће пошто је готово у потпуности уништен, а његови 

удаљени одјеци се налазе у Грузији, на Пелопонезу и Русији. (Д. Тасић, 

Споменици цариградског сликарства у последњем веку самосталности, Моравска 

школа и њено доба, стр. 13-18.) 
105 М. Љубинковић, Манастир Раваница, Београд 1989, стр. 46, са свом 

релевантном литературом.  
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резултат су сложеног међусобног дејства прогресивних и 

конзервативних струјања... ово сликарство представља 

значајну оригиналну варијанту монументалног ликовног 

израза којим је Србија супериорно учествовала у општем 

процесу... у Раваници је створено сликарство које поседује 

снажан и самосвојан идентитет...“.
106

 

Сви истраживачи сматрају да „ресавском сликарству“ 

припадају Сисојевац
107

, Каленић и Манасија. Иако је то 

познато, из сведочења Константина Филозофа, деспот 

Стефан је, у исто врема када и Ресаву са утврђењем, градио 

престони град Београд и у њему цркве у „Периволијама 

трима великим светитељима“ - Три јерарха и Св. Николе.
108

 

Иако ове цркве не постоје данас, свакако да су и њих 

живописали мајстори из тајфи које је прикупио у то време „са 

разних страна и острва“.
109

 Врло вероватно ће бити да је тада 

обновљен живопис митрополијске цркве Успења Богородице 

(„Ова је црква била богатија од других у дане овога 

благочастивога.“
110

). На основу ктиторског натписа са 

катедралне цркве види се да је деспот обновио храм и 

дозидао певнице,
111

 а у време, 1415-1423. године, када је 

београдски митрополит био Исидор.
112

 У Београду се 

помиње, 1417. године, и црква Св. Петке
113

 у којој су биле 

мошти истоимене светице. Константин не помиње ову цркву 

као градитељски опус деспота Стефана, али је свакако треба 

придодати његовим ктиторијама. На овај начин се круг 

                                                 
106 М. Беловић, Раваница, Београд 1999, стр. 168, са још потпунијом литературом 

о сликарству Раванице. 
107 Живопис и ктиторски портрет у Сисојевцу Б. Цветковић датује у време око 

1415. године. (Б. Цветковић, Герасимов запис и ктитори Каленића, Саопштења 

XXIX, Београд 1997, стр. 119.) Постоји тврдња да је Сисојевац саграђен пре 1398. 

године. (В. Ристић, О постанку цркве манастира Сисојевца и њеном ктитору, 

Саопштења XXIX, Београд 1997, стр. 97-104.) 
108 К. Филозоф, стр. 102. 
109 Чини се да је Митрополија у Београду била средиште неког књижевног и 

преписивачког рада пошто је у овом граду војвода Радослав наручио код једног 

преписивача да се за његов манастир Пречисте у Радешину (Доња Ресава) 

препише 8 књига. (Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, Београд 

1982, стр. 77.) 
110 К. Филозор, стр. 102. 
111 Б. Вујовић, Натпис деспота Стефана Лазаревића, Зборник за ликовне 

уметности IV, Нови Сад 1968, стр. 175-187. 
112 К. Јиречек, Историја Срба, II, Београд 1978, стр. 395, 431. 
113 М. Динић, Грађа за историју Београда у средњем веку, II, Београд 1958, стр. 16, 

70, 88. 
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деспотовог градитељства и „ресавског сликарства“ може 

проширити на четири цркве у Београду, као и на цркву Св. 

Богородице у Наупари. Уколико су наша разматрања тачна, 

толики градитељски опус подразумева постојање деспотове 

дворске сликарске тајфе чији је састав био хетероген. 

Користећи јаке изворне податке из дела Константина 

Филозофа, о пореклу сликара с острва, а све то повезујући са 

чињеницом да је деспот Стефан при повратку из Цариграда, 

1402. године, путовао Егејским и Јонским морем  у Србију и 

да се при томе задржао на Лезбосу
114

, где је добио за жену 

ћерку Јакопа - Франческа II Гатилузија и Марије Палеолог, 

сестре византијског цара Јована V
115

, већи број истраживача 

је ишао у правцу Егејских острва (и Крита) на којима су 

сликари, учени у Цариграду, били под великим утицајем 

Запада: Лазар Мирковић, Светислав Мандић и Светозар 

Радојчић, а њима се на крају, на известан начин, приближио и 

В. Ј. Ђурић, који је био главни заступник тезе да су сликари 

Ресаве из Солуна, или пореклом из Солуна. 

Највећа пажња се посвећивала Митилени, односно 

Криту, који је био познат као велики центар итало-грчког 

сликарства, имајући у виду путовање морем деспота Стефана 

од Цариграда, преко Митилене, до Улциња (или Драча). Није 

извршено фокусирање на читаву могућу маршруту 

деспотовог пута морем, 1402. године. Пре свега, не треба 

заборавити деспотов боравак у Цариграду и 1410. године
116

 

где је он, свакако, посетио многе од престоничких цркава 

украшених изузетним мозаицима и фрескама и био упознат 

са најзначајнијим престоничким мајсторима и њиховим 

                                                 
114 Лезбос је први пут дошао у посед Западњака 1170. године. О снажним 

непосредним везама Лезбоса са Византијом и Западом, а поготову Ђеновом и 

Јужном Италијом види у: Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1993, стр. 

365, 397, 408, 472, 493-494; Р. Радић, Време Јована V Палеолога, Београд 1993, стр. 

98, 240, 267, 316, 422, 431, 445; С. Мешановић, Јован VII Палеолог, Београд 1996, 

стр. 57, 71, 80, 89, 109-110. 
115 „... благочастиви Јован (VII) ... када виде (Стефана) у Царствујућем граду, 

веселећи се са њим у царским (дворовима) даде (му) венац деспотског 

достојанства... Цар Јован га посла да оде с лађама његовом тасту на Митиленско 

острво да га са лађама спроведе у Арбанасе...“ (К. Филозоф, стр. 96.) 
116 „... Најпре пође деспот Стефан и кад виде Мусу где се уплашио и окренуо леђа 

због невере својих војника... И кренувши (Стефан) ка Галати, посла му цар 

Манојло лађе, у које ушавши, дође у Царствујући град... А најизванреднији цар 

Мануило знађаше га и раније... када му по други пут даде и венац (круну) 

деспотског достојанства...“ (К. Филозоф, стр. 108.) 
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тајфама (које су могле бити и из Солуна). Изградња Ресаве је 

већ била добро одмакла. Деспот је могао и на Лезбосу 

упознати неког великог мајстора који је ту, свакако, сликао за 

прозападну средину његовог таста. После Лезбоса деспот је 

морао проћи поред острва Хиос, Кикладског архипелага, 

обала Пелопонеза и острва Китере где су лађе пристајале.
117

 

Удаљавајући се од Пелопонеза лађе су се упућивале на север, 

крај острва Закинтос, Кефалонија, Итака и Левкас а потом и 

Крфа, где се деспот могао, такође, зауставити. Сва поменута 

острва, као и Пелопонез су била под великим утицајем Јужне 

Италије и Венеције. На овом путу, нема сумње, деспот се 

није приближио Халкидику или Криту. 

Имајући у виду српско Приморје као могуће порекло 

неких од сликара Ресаве, коју су примирски мајстори и 

градили, треба се присетити Дечана. Тодић је констатовао да 

су множином, избором и иконографијом Ресави најближе 

фреске Дечана. Сцене из југозападног угла наоса Дечана: 

Прича о богаташу и убогом Лазару, Прича о милостивом 

Самарјанину, Прича о царској свадби и Прича о митару и 

фарисеју, као и Прича о мудрим и лудим девицама и Прича о 

изгубљеној овци, срећу се и у Ресави. Али, „иконографија 

слика говори да узори Дечана и Ресаве нису увек били исти... 

мада су нека решења врло блиска... нема сумње да су 

сликари, и они из Дечана и из Ресаве користили неки 

заједнички предложак“.
118

 Међутим, ово нису једине 

сличности Дечана и Ресаве. Сличност пророка у куполама 

обе цркве,  употреба плаве и злата, декорација ребара у 

сводовима Дечана и прислоњених колонета на стубовима 

Ресаве, импресивна је. Поред тога што су уочене сличности 

сликарских програма Ресаве и Дечана, мора се имати на уму 

да су Дечане градили, али и сликали поједини мајстори из 

Котора, тзв. „pictores graeci“. Пошто су градитељи Ресаве 

били из Приморја не би било нелогично да је са њима био 

ангажован и неки сликар.  

Новија сагледавања о уметничким утицајима између 

Византије и Запада, такође, нам могу користити. Када је у 

питању утицај са Запада на Византију он се, још од XII века, 

                                                 
117 Сва ова острва су припадала Морејском деспотству тако да су била под 

културним утицајем Византије који је текао преко његове престонице Мистре. 
118 Б. Тодић, Манастир Ресава, стр. 94-95. 
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највише осећао у дворској култури и архитектури. Грађевине 

у западњачком стилу појављују се у латинским кнежевинама 

и колонијама међу којима су и цркве, опатије и палате. У 

Цариграду је, од 1303. године, грађена у италијанском стилу 

ђеновљанска колонија Галата. Мистра је у почетку била 

франачка задужбина, а палата деспота је више западњачка.
119

 

Многи грчки велики мајстори емигрирају, а међу њима је 

најзапаженији Теофан Грк који одлази у Москву где подучава 

многе ученике међу којима и Андреја Рубљова. Многи су се 

преселили на Пелопонез и острва. Крит је постао 

најактивнији центар византијског сликарства до пада под 

Турке.
120

 

Не треба заборавити повезивање Кипра и сликара 

Јосифа Хуриса од стране Војислава Ј. Ђурића са 

предлошцима које је овај сликар користио и који своје далеке 

одјеке имају из истих извора на којима су се напајали и 

сликари Ресаве. Интересантно је да се одјеци италијанске 

Ренесансе осећају јасно на иконама тзв. итало-византијског 

стила на Кипру, од око 1500. године.
121

 Кипром су владали 

франачки владари од 1192. до 1489. године тако да су везе са 

латинским владарима Лезбоса и Имброса биле интезивне, а 

двосмерне са византијским светом. 

 Деспот Стефан је у Ресави сликан, 1417-1418. године, 

а са деспотском „круном“ која је, понајвише, слична оној на 

портрету у Каленићу и Копорину. Стефанова деспотска круна 

                                                 
119 „Фреске из Мистре и мозаици Хоре (Кахрије џамија) у Цариграду имају 

невероватну сличност с уметношћу италијанских 'примитиваца' као што су Пјетро 

Кавали, Чимабуе и Дучи ди Буонинсења... Сада знамо да се палеолошки стил 

кристализовао око 1260. године: први пут га срећемо у манастиру Свете Тројице 

(Сопоћани) у Србији, а нешто не баш различито од тога у цркви Свете Софије у 

Трапезунту, отприлике у исто време. Претпостављамо, без чврстих доказа, да су 

ова два споменика, која стоје на супротним крајевима византијске периферије, 

украсили и живописали уметници из 'центра' - али где је тачно био центар 1260-их 

година?... Палеолошки стил се извесно појавио у контексту интеракције између 

источних и западних уметничких традиција... Он није довео до наглог развоја који 

смо доживели у Италији.“ (E. Džefriz, S. Mango, Prema franačko-grčkoj kulturi, У: 

S. Mango, Istorija Vizantije, Beograd 2004, стр. 315-323.) 
120 Откривена је у архивима Венеције једна велика група именованих сликара 

(преко сто!) који су производили иконе користећи шаблоне на „квазииндустријски 

начин“ за извоз и домаће тржиште, али и зидне слике. „Нарочито је занимљиво да 

су се они пребацивали са византијског на позноготски начин рада, у зависности од 

клијентеле. Другим речима, њихови православни купци су избегавали западне 

иконе и обратно.“ (Исто) 
121 G. Babić, Ikone, Zagreb 1980, стр. 13. 
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на југозападном зиду припрате манастира Љубостиње, где је 

насликан и његов брат господин Вук, очигледно је 

различита.
122

 Према томе, да се закључити, у Љубостињи је 

Стефан насликан са деспотском круном коју је добио од 

византијског цара Јована V, 1402. године. То значи да је 

владарска композиција у Љубостињи сликана 1403.-1408. 

године, док су браћа била у слози, а пре 1410. године када је 

убијен Вук.
123

 Имајући то у виду, постаје јасно да је Стефан 

добио од цара Манојла, 1410. године, нову деспотску круну. 

То значи да је Стефан у Копорину, Каленићу и Ресави сликан 

са новом круном. Чини се да је најпре са новом круном 

сликан у Копорину, 1410-1412. године, потом у Ресави, 1416-

1418. и најзад у Каленићу, 1418-1427
124

. 

                                                 
122 У Љубостињи деспотова „круна“ отвореног типа и има „таласасту“ форму. (М. 

Радујко, Копорин, стр. 39.) Различитости форми деспотових круна у Руденици, 

Љубостињи и Копорину уочио је и Ацовић: „композитну круну сасвим нове 

форме, какава се касније слика у Каленићу, у Манасији носи круну која би могла 

бити развијени модел оне из Каленића и Копорина...“. (Н. Дамјановић, арх. Д. 

Ацовић, Крунисање српских владара, Краљево 2007, стр. 58.) 
123 Срђан Ђурић сматра да су владарски портрети у Љубостињи настали 1403. 

године; (С. Ђурић, Љубостиња, Београд 1985, стр. 82-92.; Исти, Љубостиња, 

Београд 1987, стр. 35.) Војислав Ђурић датује сликарство Љубостиње у период 

1402-1405. године, (В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, стр. 97; Исти, 

Моравско сликарство, стр. 17.) Цветковић трди да је владарска композиција у 

Љубостињи нека врста лозе Лазаревића која је настала 1413-1420. године; (Б. 

Цветковић, О династичкој лози Лазаревића у манастиру Љубостињи и проблему 

датовања љубостињског живописа, Саопштења XVII-XVIII, Београд 1996, стр. 

77.) Радујко прецизира да је деспотов портрет у Љубостињи настао између 

периода после Ангорске битке 1402. и 2. августа 1403. године (М. Радујко, 

Копорин, Београд 2006, стр. 40.) М. Радујко сматра логичним да је живопис 

Копорина настао између 1410. и 1427, али се одлучује за два могућа периода:  

први - 1402/1403. и 1404. и други – 1403 – 1407. (Копорин, стр. 39.) 
124 Д. Симић-Лазар, Каленић, Крагујевац 2000, стр. 87. С. Радојчић је датирао 

сликарство Каленића у време између 1407. и 1413. (Каленић, Крагујевац 1987, стр. 

VI). В. Ј. Ђурић живопис Каленића поставља у време „око 1413.“ (Византијске 

фреске у Југославији, стр. 101; Исти, Моравско сликарство, стр. 24.). Сима 

Ћирковић је на основу релевантне историјске грађе доказао да је Богдан као 

протовистијар могао градити Каленић само после 1418. године. Из свега је 

закључио да је ктиторски портрет сликан у трећој деценији XV века, али пре 

смрти деспота Стефана. (С. Ћирковић, О ктитору Каленића, Зограф 24, Београд 

1995, стр. 67.) Б. Цветковић сматра да је сликарство Каленића настало око 1420. 

године и да је деспот Стефан био суктитор са његовим протовистијаром 

Богданом. (Б. Цветковић, Герасимов запис и ктитори Каленића, Саопштења XIX, 

Београд 1997, стр. 107-122.). Сасвим је неприхватљива тврдња Оливера Томића да 

је живопис Каленића, по не наведеном извору, „по најновијем датовању из 1428. 

године“. (О. Томић, Ресава деспота Стефана, стр. 28.) 
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Дакле, нова хронологија сликарства Каленића
125

 

доводи нас до претпоставке да су „ресавски сликари“ 

дочекали смрт деспота Стефана у Србији и да их је, чак, 

чекао нови задатак имајући у виду да је деспот непосредно 

пред смрт ишао земљом тражећи место за још једну своју 

задужбину.
126

 По свему су сликари ове тајфе били и у 

близини новог деспота, Ђурђа Бранковића. Уколико су били 

живи сликари ове тајфе, са деспотом Ђурђом и његовом 

породицом, свитом, двором, високом властелом и црквеним 

великодостојницима напустили су Србију, после првог пада 

под Турке, 1439. године, упутивши се у Угарску. Многи су 

бежали у Приморје а потом у Италију. Тада су Турци 

„примили“ манастир Ресаву.
127

 У коме правцу су се потом 

упутили и да ли су се неки од њих и њихових ученика 

вратили у Србију тешко је рећи. У сваком случају, можемо 

претпоставити да је сликарска тајфа „ресаваца“ нестала у 

периоду између 1427. и 1439. године. 

У овом смислу је врло индикативна биографија 

српских зографа Радослава и Доситеја. За Доситеја постоји 

мишљење да је осликао Каленић, а један број истраживача је 

претпоставио да су били сликари који су радили и у 

Манасији. Претпоставља се да је Радослав био калуђер на 

                                                 
125 С. Радојчић је уочио сличност каленићког сликарства са мозаицима Хоре - 

Кахрије џамије потенцирајући да је сцена Уписа у Витлејему рађена по истом 

картону. Каленић одваја од моравског сликарства због „посебног стила“. Сцене 

Поклоњење мудраца, са компликованом високом архитектуром, и Бекства у 

Египат, са великим пејсажом и архитектуром, „заиста подсећају на Италију“. (С. 

Радојчић, Старо српско сликарство, стр. 190, 193.) Драгиња Симић-Лазар такође 

упућује на цариградско порекло живописа Каленића. Аналогије за сцену Свадба у 

Кани је пронашла у катедрали у Монреалеу на Сицилији из комнинског доба и 

стога закључује да сликарство Каленића и истовремено руско сликарство имају 

изворе у цариградском сликарству XII века. „Естетске новине које доноси 

Каленић припадају уметничким токовима... сведоче о интелектуалном и 

уметничком богатству византијске престонице... и о снази његова утицаја у 

многим и од Цариграда удаљеним областима.“ Као и В. Ј. Ђурић, сликарство 

Каленића повезује са сликаром Радославом. (Д. Симић-Лазар, Каленић, стр. 271, 

255.) И Б. Цветковић везује живопис Каленића за сликара Радослава и његову 

дружину, а за монаха Доситеја и његовог сабрата, за кога сматра да се може 

идентификовати са истоименим љубостињским ученим писаром деспота Стефана, 

претпоставља да су као учени теолози могући идејни творци каленићког 

сакралног простора. (И. Стевовић, Б. Цветковић, Манастир Каленић, Београд 

2007, стр. 60-63. 
126 К. Филозоф, Житије, стр, 123. 
127 М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994, стр. 213-

214, 222. 
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Атосу одакле је на позив деспота Стефана дошао у Србију да 

преписује књиге. Међутим, на основу народног имена не 

може бити да је монах. Био је у близини Љубостиње, а одатле 

је са својим помагачима упућен у цркву Ваведења код 

Голупца. Почели су да зидају своју цркву на извору реке 

Далше. „Тешке прилике, напади Турака, смрт деспота 

(Стефана)“ и пад Голупца омели су радове. Наставили су рад 

после 1428. године, али су тада упали Угари и уништили 

манастир. Најзад су доспели у манастир Ждрело изнад реке 

Млаве.
128

 

Дакле, дворску тајфу кнеза Лазара наследио је и 

попунио сликарима из Цариграда, Солуна и острва (Лезбос и 

Сицилија), после 1402. и 1410 године, деспот Стефан. 

Довођењем још квалитетнијих сликара омогућено је у Србији 

коначно формирање стила „Ресавског сликарства“.  

 

Резиме 

На основу свеукупног сагледавања истражености 

стила и порекла сликара Ресаве и додатних сагледавања 

учињених у прологу овога рада долазимо до закључка да су 

сликари Манасије били са разних страна: Цариград, Солун, 

Приморје, Напуљ и Сицилија, источномедитеранска острва и 

Србија. Они су били велики мајстори византијске 

провинијенције, али упознати и са западним токовима. 

Остварили су изузетну хармонију широким површинама 

прекривеним златом и азурно-плавом уз фину усклађеност 

цртежа и боје. Сликар куполе и подкуполе у Ресави је један 

од највећих мајстора Византије свога времена, попут 

Рубљова и Радослава, који је био један од његових сарадника 

који се, као и остали, уклопио у његов стилски приступ. 

Посебну типолошку одлику сликарства представља орнамент 

„дугине мреже“ увезаних медаљона коју је лансирао главни 

мајстор, а који је учен на најбољим примерима цариградског 

сликарства. С тога се да претпоставити да је и Пантократор у 

кубету био у истоветном медаљону. На стварање 

иконографске схеме пресудан утицај је имао деспот Стефан и 

његов патријарх Кирил који је потицао из редова исихаста. 

Доминантна појава уврежених медаљона „дугине мреже“ има 

сотиоролошко значење у смислу завршетка страдања Србије 

                                                 
128 Ј. Максимовић, Срспке средњовековне минијатуре, Београд 1983, стр. 123-124. 



 49 

у време после 1410. године, а потом досезања Вечног живота 

кроз духовно усавршавање и просветљење преображавања. 

Имајући у виду јединствену појаву „љупких 

медаљона“ у Раваници, Ресави, Сисојевцу, Наупари и 

Каленићу треба фреске ових споменика издвојити из 

Моравског круга као подгрупу под називом Ресавско 

сликарство. Иако данас немамо јасне доказе, овом сликарству 

можемо придодати четири нестале деспотове цркве у 

Београду: Три јерарха, Св. Никола, Успење Богородице, Св. 

Петка и Св. Богородица у Наупари код Крушевца. 

Стефан је у Љубостињи сликан са првом деспотском 

круном коју је добио од Јована VII, 1402. године, а у 

Копорину, Ресави и Каленићу са другом круном коју је добио 

од цара Манојла Палеолога, 1410. године, са којом је лично 

позирао сликарима приликом боравка у двору у Ресави, у 

пролеће 1418. године. 

„Ресавски сликари“ су припадали дворској тајфи 

деспота Стефана. Сликарска тајфа из доба кнеза Лазара је, 

после 1402 и потом после 1410. године, проширена 

сликарима са разних страна. Сликари Манасије су очекивали 

да ће сликати још једну његову задужбину за чије зидање је 

тражио место до последњег тренутка свога живота. Поједини 

чланови сликарске тајфе „Ресаваца“ задржали су се и на 

двору деспота Ђурђа, разишли су се на све стране у смутном 

времену у коме се нашла Србија у време првог пада под 

Турке, 1439. године. 

 

  


