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Сту ди ја Ми о дра га Мар ко ви ћа ПрвопутовањеСветог
СавеуПалестинуињеговзначајзасрпскусредњовековну
уметност иза шла је у Бе о гра ду 2009. го ди не, као 39. књи-
га и нај но ви је по себ но из да ње Ви зан то ло шког ин сти ту та 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Овај до пу ње ни текст 
ма ги стар ског ра да, од бра ње ног на Филозoфском фа кул те-
ту 1998. го ди не, имао је као сво ју по ла зну осно ву са оп ште-
ње при пре мље но за на уч ни скуп „Ма на стир Жи ча“ 1995. 
го ди не. Иако сам аутор у пред го во ру књи ге на го ве шта ва 
не га тив ни пред знак ис тра жи ва ња, скло ни смо да ука же мо 
да она, на ста ла као ре зул тат пре да ног и ду го го ди шњег 
ауто ро вог прег ну ћа, пред ста вља за ма шан на уч ни по ду-
хват у по гле ду ми ну ци о зно сти ње ног при сту па, као и оби-
ма и ра зно вр сно сти гра ђе ко ја се об ра ђу је. Ова ква све о бу-
хват на кон цеп ци ја об ра де пр о бле ма ути ца ја Са ви ног пр вог 
хо до ча шћа у Све ту зе мљу на срп ску умет ност Са ви ног вре-
ме на у це ли ни до са да је би ла не по зна та у на шој на у ци.

Књи га је по де ље на, ка ко се ја сно ви ди и из са мог на сло-
ва, на два де ла. Пр ви део чи ни сту ди ја „Пр во пу то ва ње 
Све тог Са ве у Па ле сти ну“ (11–93) ко ја је у окви ру ма ги-
стар ског ра да на пи са на у ви ду апен дик са, а по том об ја-
вље на у 29. бр о ју ча со пи са Зограф. Чи ни се да је ње но 

ме сто на по чет ку књи ге у по гле ду кон цеп та оправ да ни је, јер уво ди чи та о ца у дру гу це ли ну књи ге 
и срж сту ди је, пре ци зни је де фи ни са не у дру гом де лу на сло ва књи ге: „Зна чај пр вог пу то ва ња Све-
тог Са ве у Па ле сти ну за срп ску сред њо ве ков ну умет ност“ (99–282). 

У пр вом де лу књи ге аутор се ба ви пи та њи ма хр о но ло ги је (13–19), Са ви не пло виб де до Све те 
зе мље (20–28), ње го вог хо до ча шћа у Све тој зе мљи (28–78), као и ње го вом по се том ца ру Јо ва ну III 
Ва та цу (78–84) и, нај зад, по се том Со лу ну и Све тој Го ри и по врат ком у отаџ би ну (84–93).

Дру ги део књи ге са сто ји се из три по гла вља: „О зна ча ју Са ви них пу то ва ња за срп ску сред њо-
ве ков ну умет ност у исто ри о гра фи ји“ (97–112), „Бе ле шка архи е пи ско па Ни ко ди ма“ (113–186) и 
„Све ти ли шта Па ле сти не у вре ме пр вог хо до ча шћа Све тог Са ве“ (187–282). На кон њих је из нет за-
кљу чак, на срп ском (283–285) и, не што ду жи, на ен гле ском је зи ку (286–295). За кљу чак је пра ћен 
из ра зи то ду гим спи ском скра ће ни ца (298–356), на кон ко јег сле де ре ги стар (357–374), спи сак илу стра-
ци ја од но сно спи сак цр те жа и цр но-бе лих илу стра ци ја у тек сту (375–379) и спи сак илу стра ци ја у 
бо ји (380–381). Књи гу за вр ша ва ју све ча не илу стра ци је у бо ји (сл. I–LII).

У пр вом де лу књи ге, на осно ву по да та ка До мен ти ја на, Tеодосија и Да ни ла II, Мар ко вић (13–
19) убе дљи во аргу мен ту је свој за кљу чак да је пр во пу то ва ње Све тог Са ве у Па ле сти ну оба вље но у 
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пр о ле ће и ле то 1229. го ди не, тј. из ме ђу апри ла од но сно ма ја 1229. го ди не (ка да је те го ди не кре ну ла 
пр ва ла ђа из за пад них лу ка пре ма Ис то ку) и 24. сеп тем бра 1229. го ди не (ка да је већ Све ти Са ва био у 
Ср би ји и слу жио го ди шњи по мен свом бра ту Сте фа ну Пр во вен ча ном – мо на ху Си мо ну). На осно ву 
рас по ло жи вих из во ра, са ве ли ком до зом опре зно сти он из во ди прет по ста вље ну ру ту Са ви них пу то-
ва ња (20–93). Та ру та би као по ла зну тач ку има ла не ку лу ку у Дал ма ци ји (Бу два, Ко тор, Бар, Ул цињ, 
Ду бров ник?), за тим би на ста вља ла пре ма Брин ди зи ју, или мо жда ди рект но мле тач ком ла ђом (је-
дре ња ком или га ли јом) пре ма па ле стин ској оба ли дуж оба ла Јон ског мо ра, ка Кри ту, Ро до су, Ли ма-
со лу и ди рект но ка Акри или Ја фи, или пре ма Три по ли ју, уз си риј ску оба лу до од ре ди шне лу ке. Коп-
не ни део пу та ка Је ру са ли му пр о те као је са по кло ње њи ма ус пут ним све ти ли шти ма или без њих. 

У де лу књи ге у ко јем се ко мен та ри ше са мо Са ви но хо до ча шће на па ле стин ском тлу (28–78) 
аутор из во ди ру ту по се те пр вог срп ског архи е пи ско па све ти ли шти ма Па ле сти не, у че му се из ве шта-
ји До мен ти ја на и Те о до си ја сла жу (Је ру са лим – Цр ква Вас кр се ња Хри сто вог – су срет са је ру са лим-
ским па три јар хом Ата на си јем – ме тох Ве ли ке ла вре Са ве Осве ће ног – не по сред на бли зи на Је ру са-
ли ма – нај ве ће је ру са лим ске све ти ње – Гет си ма ни ја – Ма слин ска го ра – Јор дан – Ви тле јем – Цр ква 
Вас кр се ња у Је ру са ли му – Све ти Си он – ивер ски ма на стир Све тог кр ста – Под гор је – Цр ква Све те 
Ане у Је ру са ли му – ме сто Све ти ње над све ти ња ма – Гет си ма ни ја – Еле он ска го ра – Га ли ле ја на Ма-
сли но ва го ри – Ви та ни ја – По сни ца – Јор дан) и у че му се ра зи ла зе. Пре ма До мен ти ја ну, да ља Са ви на 
ру та би гла си ла: Јор дан – Је ру са лим – Ла вра Све тог Са ве Осве ће ног – Цр кве Ла вре – Ла вра Све тог 
Са ве Осве ће ног – Ла вра Све тог Јеф ти ми ја – Је ру са лим ска ме то хи ја Ве ли ке ла вре – На за рет – Та вор 
– На за рет – Акр. Пре ма Те о до си ју да ља ру та би гла си ла: Јор дан – (Цр ква Све тог Јо ва на Кр сти те ља) 
– ма на сти ри и ла вре Ју деј ске пу сти ње – (Ге ра си мо ва ла вра) – Ла вра Све тог Са ве – ме ста под ви га 
Све тог Са ве – око ли на ла вре и ду жи на ка мо ру Со дом ско ме – Ла вра Све тог Са ве – Ла вра Све тог Јев-
ти ми ја – „ман. Све тог Ни ко на“ – ман. Све тог Те о до си ја – сва све та ме ста у око ли ни Је ру са ли ма – Је-
ру са лим – На за рет – Та вор – Је ру са лим – Акр – Ази ја). Што се ти че по се те Јо ва ну III Ва та цу у Ма лој 
Ази ји (78–84), аутор из но си осно ва ну прет по став ку да је лу ка у ко ју је Са ва упло вио би ла Смир на, 
а да се он су срео са тим ца рем у Ним фе ју, ани лиј ској Маг не зи ји, Пе ли ка стри, Кле зо ме ни или што 
је ма ње ве ро ват но у Ни ке ји. Што се ти че пу та на Све ту Го ру, аутор из во ди та ко ђе ру ту пу то ва ња 
(Иви рон – Ка ре ја – Хи лан дар), што чи ни и у слу ча ју на став ка Са ви ног пу то ва ња (Со лун – Пр о сек 
– Ве лес – Ско пље – Ли пљан – Зве чан – Рас – Сту де ни ца – Жи ча).

Ми о драг Мар ко вић ре чи жи ти ја Све тог Са ве од До мен ти ја на и Те о до си ја под вр га ва де таљ ној 
ана ли зи. По дроб но раз ма тра исти ни тост свих ис ка за, да ју ћи пред ност До мен ти ја ну, као ста ри јем 
и пре ци зни јем жи во то пи сцу. Ис црп но ко мен та ри шу ћи од го ва ра ју ћа ме ста ко ја се од но се на Са ви но 
хо до ча шће, аутор из но си и мо гућ но сти ту ма че ња по је ди них оп шти јих опи са ова два пи сца. На по слет-
ку, са жи ма ју ћи из не те прет по став ке о хр о но ло ги ји пу та, он за кљу чу је да би Са ва мо гао Је ру са лим 
и све та ме ста у ње го вој око ли ни оби ла зи ти то ком ју на 1229. го ди не (под усло вом да је кра јем ма ја 
сти гао у Па ле сти ну и на пу то ва ње кре нуо у дру гој по ло ви ни апри ла), док му је за за вр шну де о ни-
цу пу та од Све те Го ре до Жи че би ло по треб но око че тр де сет да на.

Ка ко је већ ре че но, дру ги део књи ге је из де љен на три по гла вља, од ко јих је пр во по гла вље по-
све ће но исто ри ји ис тра жи ва ња зна ча ја Са ви них пу то ва ња за срп ску сред њо ве ков ну умет ност („О 
зна ча ју Са ви них пу то ва ња за срп ску сред њо ве ков ну умет ност у исто ри о гра фи ји“ 97–112). У ње му аутор 
по себ ну па жњу ука зу је освр ту на нај бит ни ја раз ма тра ња исто ри о граф ске вред но сти Ни ко ди мо ве бе-
ле шке из пред го во ра пр вог срп ског пре во да Је ру са лим ског ти пи ка и то из, ка ко сам на во ди, два раз-
ло га: јер она от кри ва ју мо гу ћу ва жност тог из во ра за ис тра жи ва ње ути ца ја пр вог пу то ва ња Све тог 
Са ве у Све ту зе мљу на архи тек ту ру и сли кар ство сре ди штва Срп ске архи е пи ско пи је, а та ко ђе и сто-
га што су пре гле дом тих ис тра жи ва ња уоче не знат не раз ли ке у ис хо ди ма до са да шњих ис тра жи ва ња.

Дру го по гла вље дру гог де ла књи ге („Бе ле шка архи е пи ско па Ни ко ди ма“ 113–128) са сто ји се 
из шест ма њих по гла вља. У пр вом по гла вљу („Све ти Са ва и осни ва ње Жи че. Хр оно ло ги ја град ње 
и жи во пи са ња цр кве“ 113–128) је, уз бр ој не и оправ да не рас пра ве, прет по ста вље но да је из град ња 
Жи че от по че ла око 1210. го ди не, а да је укра ша ва ње жич ког хра ма, ко је је, по свој при ли ци об у хва-
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та ло жи во пи са ње и не ке ма ње гра ди тељ ске ра до ве, оба вље но из ме ђу хи ро то ни је срп ских епи ско па 
и Спа сов дан ског са бо ра 1220. или 1221. го ди не. На осно ву по ртре та и пре пи са по ве ља у пор ти ку, 
за кљу че но је да је жи во пис овог пр о сто ра цр кве на стао до смр ти Сте фа на Пр во вен ча ног, 24. сеп-
тем бра 1227. го ди не. Та ко ђе, за кљу че но је да је Са ви на уло га у из град њи и жи во пи са њу цр кве би ла 
са ве то дав на, као и да је он у три на вра та над гле дао ра до ве и да вао упут ства мај сто ри ма: по до ла ску 
у Ср би ју са оче вим мо шти ма, по по врат ку из Ни ке је и по по врат ку са пр вог пу та из Све те зе мље. 
Дру го по гла вље дру гог де ла („Све ти Са ва и из град ња цр кве Све тих Апо сто ла у Пе ћи“ 128–135) 
го во ри о уче шћу Све тог Са ве у по ди за њу Цр кве Све тих апо сто ла у Пе ћи и о Арсе ни ју I, на след ни-
ку Све тог Са ве на тр о ну архи е пи ско па, као нај ве ро ват ни је глав ном ли цу од го вор ном за по ди за ње 
исте цр кве. Тре ће по гла вље дру гог де ла књи ге („Све ти Си он“ 135–148) из но си исто ри јат Цр кве 
Све тог Си о на, ње ног ру ше ња, об на вља ња, као и из глед цр кве на осно ву опи са хо до ча сни ка. У ње му 
је за кљу че но да из ме ђу кр ста шке цр кве San ta Ma ria Mon tis Syon и Жи че и пећ ких Све тих апо сто ла 
ни су по сто ја ле слич но сти (у пла ну, пр о стор ном пр о гра му, нај ве ћем де лу кон струк тив ног скло па, 
раз ме ра ма и гра ди тељ ској тех ни ци). У че твр том по гла вљу дру гог де ла књи ге („Ве ли ка ла вра Све-
тог Са ве Осве ће ног“ 148–160) из нет је за кљу чак да ка то ли кон Ве ли ке ла вре ни је мо гао да ути че на 
из глед Спа со ве цр кве у Жи чи, као ни на пр о грам пећ ких Све тих апо сто ла. На ред но, пе то по гла вље 
дру гог де ла књи ге по све ће но је од но су бо го слу же ња у сре ди шти ма Срп ске архи е пи ско пи је и бе ле-
шци архи е пи ско па Ни ко ди ма из је ру са лим ског ти пи ка („Ни ко ди мо ва бе ле шка и бо го слу же ње Срп ске 
архи е пи ско пи је“ 161–168). У ње му је од ба че но ста но ви ште да је узор пра ви ли ма мо на шког жи во та 
у Жи чи и Све тим апо сто ли ма у Пе ћи пред ста вља ло бо го слу же ње је ру са лим ских цр ка ва. Не ко ли ко 
стра ни ца ко је сле де (164–168) су вр ло дра го це не, јер ре зи ми ра ју за кључ ке из не те у прет ход них пет 
ма њих по гла вља дру гог по гла вља дру гог де ла књи ге. Ше сто по гла вље дру гог де ла књи ге го во ри о 
тзв. „си он ским те ма ма“ у сли кар ству Жи че и Све тих апо сто ла („’Си он ске те ме’ у жи во пи су Жи че и 
Све тих апо сто ла“ 169–186). У ње му се до пу шта мо гућ ност да је Ни ко ди мов ис каз о ути ца ју си он ског 
хра ма и „цр кве Све тог Са ве Је ру са лим ског“ на срп ско архи е пи скоп ско сре ди ште де ли мич но та чан, 
али се од ба цу је мо гућ ност да је „пре но ше ње обра за“ па ле стин ских све ти ли шта не по сред но ста ја ло 
у ве зи са Са ви ним пу то ва њем у Све ту зе мљу. У овом по гла вљу је из нет за кљу чак да ту ма че ње бе-
ле шке из пред го во ра архи е пи ско па Ни ко ди ма не ну ди раз ја шње ње тог на во да.

Тре ће по гла вље књи ге („Све ти ли шта Па ле сти не у вре ме пр вог хо до ча шћа Све тог Са ве“ 187–
285) је по след ње по гла вље дру ге це ли не књи ге и чи та ве сту ди је. Оно да је од го вор на пи та ње шта 
се да нас мо же ре ћи о из гле ду све ти ли шта ко је је Све ти Са ва по се тио у пр вим де це ни ја ма XI II ве ка.

И по ред на пор ног ра да и ве ли ког тру да уло же ног у пи са ње књи ге и ње ног „не га тив ног ис хо да“, 
по ја вљи ва ње ове сту ди је у на уч ним кру го ви ма има ве лик, је дин ствен и, за те му ко јом се ба ви, чак 
пре су дан зна чај. Њо ме је без сум ње по ка за но да да ље прет по став ке и ис тра жи ва ња у прав цу из у-
ча ва ња ути ца ја Са ви ног пу то ва ња, а у скла ду с тим и ути ца ја умет но сти Све те зе мље на срп ску 
сред њо ве ков ну умет ност, не мо гу из не дри ти по зи тив не ре зул та те. Дру гим ре чи ма, при ли ком по ди-
за ња и осли ка ва ња цр кве них обје ка та у срп ској др жа ви у пе ри о ду 1229–1234/1236. го ди не, срп ска 
цр кве на и вла да ју ћа ели та ни је пред очи ма има ла уз о ре ко ји су по ти ца ли из Све те зе мље.

С дру ге стра не, без об зи ра на свој „не га ти ван ре зул ти ра ју ћи ис ход“, ова књи га ће по слу жи ти 
као од ли чан, ва жан и по у здан пу то каз да љим ге не ра ци ја ма ис тра жи ва ча, ука зу ју ћи им не са мо на 
све по те шко ће са ко ји ма се озби љан и ми ну ци о зан из у ча ва лац сред њо ве ков не умет но сти су сре ће 
у свом ра ду и ука зу ју ћи на на чи не на ко је се оне ре ша ва ју, већ и пре све га ука зу ју ћи на, ква ли тет ном 
из у ча ва њу пре ко по треб ну, „на уч ну сум њу“ са ко јом се при ла зи јед ној та ко зах тев ној, раз у ђе ној, 
ши ро кој и, ре кло би се, не та ко за хвал ној, те шкој те ми.
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