
 

 

  

 

  

 

 

HA KOJA OCTPBA ПОМИШЉА KOHCTАНТИН ФИЛОЗОФ КАДА ГОВОРИ 
O МАНАСИЈИ? 

 
 

после смрти деспота Стефана, он уверљиво 

слика стање y Србији тогa доба: свуда ce 

осећа неизвесност и немир, многи су упла-
шени и са својом имовином беже y Београд, 

друге тврде градове, па и на острва. На која 

острва? Већи број дубровачких докумената 
сведочи о ризницама деспота Ђурђа и дру-

гих српских великаша y       Дубровнику, који  

ce благовремено обезбеђују за случај упада 
Турака y Србији. На основу њих да ce са-

гледати куда су имућнији Срби могли бе-

жати када наиђе опасност. За њих je тада 
Приморје са својим острвима било најбез-

бедније. 

У доба Константина Филозофа „острва" 

су била необично цењена. То ce види из 
његове биографије деспота Стефана. Кон-

стантин их спомиње када жели да нагласи 

како je српски владар, Стефан Лазаревић, 
поручивао чак са острва потребе за грађење 

своје задужбине, Манасије. Исто тако, и-

стиче их и када описује бежање Срба, од-
носно немир y земљи после деспотове смр-

ти. Два крупна догађаја из историје Србије 

Константин Филозоф везује за наше При-
морје. 

Архитектура Манасије je по свом сти- 

лу веома сродна градитељским традицијама 
y нашем Приморју. Народна песма „Зидање 

Манасије"      помиње мајсторе из Херцегови- 

не. Изгледа да je и Константин Филозоф 
мислио на Приморје када je говорио о Ма-

насији, 

 

Радомир Николић 
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A QUELLES ÎLES CONSTATIN LE PHILOSOPHE PENSE-T-IL QUAND IL 

MENTIONNE LA CONSTRUCTION DE MANASIJA? 

Constantin le Philosophe, biographe du 

despote Stefan Lazarević, a noté, entre autres 

choses, que ce despote recherchait, pour la 

construction de sa fondation Manasija des 

maîtres-maçons et des       maîtres-peintres ve- 
nus non seulement des îles, mais aussi de tout 

autre coté. Quand on étudie l'histoire de 

Manasija, et tout spécialement ses peintures 

murales, on pense aux îles de la mer Egée, 

c'est-à-dire à Crète ou à            Mytiléne. Pour- 

tant, au cours de sa biographie, le mot île 

revient plusieurs fois. Une fois, c'est l'île de 
Zeta dont il est question. 

Par son style, l'architecture de Manasija 

est très proche des traditions         des construc- 

teurs de la côte adriatique. Il semble que 

Constantin la Philosophe ait lui aussi vraiment 
pensé au Littoral en parlant de Manasija. 

 
Ra d omir Nikolić 
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