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КОН СТАН ТИН ФИ ЛО ЗОФ
ЖИ ТИ ЈЕ ДЕ СПО ТА СТЕ ФА НА 
ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА (од лом ци)

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Глав но де ло Кон стан ти на Фи ло зо фа, Жи ти је де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, 
на пи са но је из ме ђу 1433. и 1439. го ди не. Ово де ло ни је на ста ло по кла сич

ној ше ми све тач ког жи ти ја, али има ве ли ку до ку мен тар ну вред ност по што је 
при ступ књи жев ној гра ђи пр вен стве но исто риј ски. Де спо та при ка зу је пре све
га као иде ал ног про све ће ног вла да ра, пле ме ни тог ви те за, гра ди те ља, умет ни ка 
и бор ца за хри шћан ску кул ту ру. Иа ко те жи ка ус по ста вља њу кул та, пи сац вер
но опи су је де спо тов жи вот, па ње го во жи ти је умно го ме под се ћа на све тов ну  
би о гра фи ју. Кон стан тин и сам ви ше пу та ис ти че да не пи ше жи ти је већ хро ни ку 
јед ног вре ме на („Ово, да кле, не на пи са смо са мо као жи ти је, не го као да сам ле
то пи сац, са свим оста лим ства ри ма.“). У ње му су ме сто на шле мно ге исто риј ске 
лич но сти (Ла зар, Ми ли ца, Је фи ми ја, Сте фа нов брат Вук, Бран ко ви ћи, Марко 
Краљевић, мно го број ни сул та ни, вој ско во ђе, кра ље ви и др.), ве ли ке бит ке (на 
Ко со ву, на Ро ви на ма, код Ни ко по ља, код Ан го ре), опи си Срп ске зе мље, љу ди и 
гра до ва. 

О Ко сов ском бо ју

А ка да је умро и Ор кан, по ди же се нај мла ђих син Ор ка нов, зва
ни Аму рат, и по ко ри мно ге кра је ве на за па ду. Нај по сле се по ди же на 
бла го ча сти во га кне за Ла за ра. Овај не отр пе да ви ше че ка и да пре
не брег не сво је удо ве, а уз то још Хри сто ве, да се се ку и ки да ју, не го 
(од лу чи) или да укло ни сра мо ту њи хо ву од сви ју, или сам да умре 

Константин Филозоф
(око 1380 – после 1439)

Ва жна лич ност срп ске књи жев но сти 
пр вих де це ни ја XV ве ка. Назван је по 
месту рођења Костенечки, а по ре клом 
је био Бу га рин. Он је је дан од уче них 
стра на ца ко ји су у де спо то вој Ср би ји 
на шли при бе жи ште и на ста ви ли рад. 
Бе же ћи пред тур ском си лом („од ри чу
ће зве ри“, ка ко сам ка же), по сле про па
сти Бу гар ске (1411. или 1412), до спео је 
у Ср би ју и жи вео на де спо то вом дво ру 
у Бе о гра ду све до смр ти Сте фа на Ла за
ре ви ћа. Ка сни је се Кон стан ти ну гу би 
сва ки траг, па ме сто и да тум ње го ве 
смр ти ни су по зна ти. Све стра но обра
зо ван (име Фи ло зоф до био је због 
ве ли ке уче но сти), био је не ка вр ста 
про фе си о нал ног учи те ља и ди пло ма
те. На пи сао је Ска за ни је (или сло во) о 
пи сме ни ма, пр ву фи ло ло шку рас пра ву 
код Ср ба, у ко јој је из ло жио сво је по
гле де на ре фор му пра во пи са. 

Кула деспота Стефана на Калемегдану, Београд
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и још да (то) по све до чи му че њем. Об у зет ова квим ми сли ма, уста не 
он и по ђе на Исма иљ ћа не, и су коб је био на ме сту зва ном Ко со во. 
Ме ђу вој ни ци ма ко ји су се бо ри ли пред (вој ском), бе ше је дан ве о ма 
бла го ро дан (Ми лош), ко га оцр ни ше за ви дљив ци пред го спо ди ном 
и осум њи чи ше као не вер на. А овај, да по ка же вер ност, а ујед но и 
хра брост, на ђе згод но вре ме, устре ми се ка са мо ме ве ли ком на чел
ни ку, као да је пре бе гли ца, и пут му отво ри ше. А ка да је био бли зу, 
из не на да по ју ри и за ри мач у то га са мо га гор до га и стра шно га са
мо др шца. Ту и сам па де од њих. У пр ви мах одо ле ва ли су Ла за ре ви 
љу ди и по бе ђи ва ли су. Али већ не бе ше вре ме за из ба вље ње. Сто га 
и син то га ца ра оја ча опет у тој са мој би ци и по бе ди, јер је Бог та ко 
до пу стио да се и овај ве ли ки (Ла зар) и они ко ји су с њим све жу вен
цем му че ни штва. Шта је би ло по сле то га? По сти же (Ла зар) бла же ну 
смрт та ко што му је гла ва по се че на, а ње го ви ми ли дру го ви мо ли ли 
су усрд но да по ги ну пре ње га, да не ви де ње го ву смрт.

Ова бит ка би ла је го ди не 6897 (1389), ме се ца ју на, (у) 15 (дан). А 
он (Ла зар) при ми му че нич ку смрт и ви ди се са да као жив у ве ли кој 
оби те љи зва ној Ра ва ни ца, ко ју сам са зда, јав но узет од њих (му че
ни ка) и с њи ма збо ру је на не бе си ма. А та да, та да не бе ше ме ста у 
чи та вој тој зе мљи где се ни је чуо ту жни глас ри да ња и ва пај, ко ји се 
не мо же ни са чи ме упо ре ди ти, та ко да се ва здух ис пу нио, та ко да је 
у сви ма овим пре де ли ма Ра хи ла пла ка ла и не хте де се уте ши ти – не 
са мо због (по би је не) де це сво је, не го због бо го и збра ног го спо ди на, 
јер га (Ла за ра) не ма и јер их (де це) не ма.

За пис о смр ти Кра ље ви ћа Мар ка

По сле ово га за ми сли овај гор ди и ве ли ча ви (цар Ба ја зит) рат 
про тив Угро вла ха; и по ди гав ши се са сви ма си ла ма сво јим до ђе и 
пре шав ши Ду нав 6903 (1394) су ко би ше се у бит ка ма са ве ли ким 
и са мо др жав ним вој во дом Јо ва ном Мир чом, у ко ји ма је би ла не
ис ка за на мно жи на кр ви про ли ве на. Та да по ги бо ше краљ Мар ко и 
Кон стан тин. А ту се, у овој би ци, на ђе са овим го спо да ри ма и кнез 
Сте фан о ко ме ми го во ри мо. Јер сви ови бе ху са Исма иљ ћа ни ма, 
ако и не по (сво јој) во љи, а оно по ну жди, та ко да ка жу за бла же ног 
Мар ка да је ре као Кон стан ти ну: „Ја ка жем и мо лим Го спо да да бу де 
хри шћа ни ма по моћ ник, а ја не ка бу дем пр ви ме ђу мр тви ма у овом 
ра ту.“ Вра тив ши се цар (Ба ја зит) сво јој ку ћи, из ми ри се са њи ма.

Пре вео Лазар Мирковић, Из вор: Константин Филозоф, Повест о словима 
(сказаније о писменех) – житије Деспота Стефана Лазаревића, приредила 
Гордана Јовановић, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига једанаеста, 

Просвета – СКЗ, Бе о град, 1989.

Ра хи ла – лич ност из Би бли је, оми ље на Ја  ко в
ље ва же на; по сле ду ге без дет но сти ро ди ла је 
Јо си фа и Ве ни ја ми на; по ми ње се као пра мај ка 
Изра и ља 

Исма иљ ћа ни – по том ци Исма и ло ви, Тур ци

Кнез Лазар, фреска, манастир Љубостиња, 
1402–1405. година



ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Именујте тему и значајне мотиве у одабраним одломцима. 
d Упо ре дите опис Ко сов ске бит ке у Жи ти ју Деспота Стефана Лаза-

ревића и у на род ној епи ци. Ка кве слич но сти опа жа те? Ко ји сми сао ко сов
ском под ви гу при да је пи сац жи ти ја? 

d Пре ма сред њо ве ков ном схва та њу, вла дар је ода бран од Бо га да шти
ти на род на зе мљи и да бу де ње гов за ступ ник на не бе си ма. Ис пи тај те мо
ти ве Ла за ре ве од лу ке. У ка квом је од но су Ла за рев из бор пред бој опи сан 
у на род ној еп ској пе сми и у да том од лом ку?

d Кон стан тин Фи ло зоф у свом де лу по ми ње под виг „бла го род ног“ ју
на ка, али га не име ну је. Опис тог ју на ка од го ва ра ли ку Ми ло ша Оби ли
ћа у на род ној тра ди ци ји. Се ти те се пе са ма ко сов ског ци клу са; по ве жи те 
ли ко ве са од лом ком из Жи ти ја и уо чи те пу те ве и ве зе усме не и пи са не 
књи жев но сти.  

d Ока рак те ри ши те лик кне за Ла за ра и ју на ка (Ми ло ша Оби ли ћа) ко ји 
је убио тур ског ца ра. Пра ти те мо тив окле ве та ног ју на ка у умет нич кој и 
еп ској књи жев но сти ко сов ског кру га.

d Ана ли зи рај те сли ку Ср би је по сле ко сов ског по ра за, јед но од сна жних 
лир ских ме ста у Жи ти ју. Осим ин те ре со ва ња за исто ри ју, шта уо ча ва те 
као ва жну од ли ку пи шче вог сти ла?

d Иако је Марко Краљевић постао турски вазал, народна епска песма 
га слави као највећег јунака. Потражите у одломку могући узрок његове 
епске популарности. 

d Размислите о међусобним утицајима писане и усмене књижевности. 
Какав су одјек историјски догађаји и личности добијали у писаној, а какав 
у усменој књижевности?

d Кон стан тин Фи ло зоф је био де спо тов са вре ме ник ко ји је жи ве ћи 
на ње го вом дво ру до бро упо знао лич ност оно га о ко ме ће ка сни је пи са
ти. Ка ко при сту па књи жев ној гра ђи? У че му се ње го во де ло раз ли ку је од 
стан дард ног жи ти ја све тог? 

d Шта сте са зна ли о дру штве ноисто риј ском кон тек сту у ком жи ви ју
нак овог жи ти ја? За што пи сац те жи да осли ка вре ме, љу де и до га ђа је ко ји 
су зна чај ни за де спо то во до ба? 

Кра ље вић Мар ко, кти тор ски пор трет, Мар ко в 
ма на сти р, 1376. или 1377. година

СТВА РА ЛАЧ КА РА ДИ О НИ ЦА

Злат но до ба вла да ви не Сте фа на Ла за ре ви ћа обе ле жио је књи жев ни рад 
јед ног стран ца ко га су вла дар и Срп ска зе мља при ми ли као сво га. Упо знав
ши бо го у год ни жи вот де спо тов и „ка ква је то зе мља ко ја је ње га от хра ни ла“, 
Кон стан тин у жи ти ју ве о ма хва ли де спо та и Срп ску зе мљу. Јед но од нај леп
ших ме ста је опис Де спо то ве пре сто ни це Бе о гра да. По тра жи те у Жи ти ју та 
ме ста и спре ми те се за са же то из ла га ње на ча су син те зе сред њо ве ков не 
књижев но сти. 
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УТВР ЂУ ЈЕ МО ПО ЗНА ТО И УСВА ЈА МО НО ВО ГРА ДИ ВО

Житије деспота Стефана Лазаревића говори о догађајима и лич
ностима који заузимају централно место у српској историји тога доба, али 
и у народној епици. У одабраним одломцима налазимо најстарији пода
так у нашој књижевности о јунаштву Милоша Обилића (без помињања 
јунакова имена), као и опис смрти Краљевића Марка у бици на Ровинама. 
То нам омогућава да пратимо транспоновање значајних историјских до
гађаја у књижевност, као и међусобне утицаје писане и усмене речи. Осим 
што је драгоцен извор поузданих података о Србији деспотовог времена, 
ово житије има и значајне књижевне квалитете, пре свега сликовитост и 
добру организацију текста. 

Од ха ги о гра фи је ка би о гра фи ји – На у чи ли смо да жи ти је ни је би о  
 гра фи ја, иа ко је реч о два до не кле срод на жан ра. Ипак, срп ска жи ти ја че сто 
се на зи ва ју би о гра фи ја ма, не без раз ло га. Књижевни историчари уочили су 
да срп ска жи ти ја по ка зу ју тен ден ци ју да се од спи са ха ги о граф ског ка рак те
ра раз ви ја ју у спи се ко ји има ју ка рак тер све тов не хро ни ке. Она од по чет ка 
има ју осим ре ли ги о зне и ја сну исто риј ску и на ци о нал ну тен ден ци ју, ко ја 
то ком вре ме на ра сте, да би код не ких пи са ца, као што је Кон стан тин Фи
ло зоф, пре ра сла у ши ро ко за сно ва ну хро ни ку јед ног вре ме на.

О Ко сов ској би ци Кон стан тин го во
ри оп шир но и озбиљ но, као исто ри
чар, а о по сле ди ца ма бит ке лир ским 
то ном и сна жном по ен том... До га ђа ји 
се ре ги стру ју бри жљи во и, по пра ви
лу, са под јед на ким ин те ре со ва њем. 
Умет нич ком екс пре сив но шћу из два
ја ју се опис Бит ке на Ро ви на ма (због 
на ве де них чу ве них ре чи Мар ка Кра
ље ви ћа), опис по хо да на Бо сну (са 
нео бич ном сли ком зим ског ам би јен
та), опис Бит ке код Ни ко по ља и Бит ке 
код Ан го ре (због суд бо но сног зна ча ја 
за Сте фа на, ње го ве хра бро сти) и др. 
При по ве дач не скри ва ди вље ње Де

спо ту и по што ва ње, а ис ти че и ње го
ве хри шћан ске вр ли не. 

Ме ђу на ро чи то ус пе ле де ло ве спа да 
опис Де спо то ве пре сто ни це; ме сти
мич но се чи не упо ре ђе ња Бе о гра да са 
све тим гра дом Је ру са ли мом. Ка же се, 
на при мер, да је град сме штен на се
дам бр да и да нај ви ше и нај леп ше од 
њих на ли ку је Си о ну; исто вре ме но је, 
као и по ме ну то све то бр до, пра сли ка 
Ви шњег, тј. Не бе ског Је ру са ли ма (ра
ја). Пре део крај ре ка, где је град ско 
при ста ни ште, сли чан је „ни жњем Је
ру са ли му“, а уме сто Је ле о на има рај
ску ре ку (Ду нав) ко ја те че ка ис то ку. 

Опи су ју ћи срп ску пре сто ни цу, Кон
стан тин по себ но ис ти че Сте фа но ве 
за слу ге у по ди за њу гра ђе ви на, али и 
у ор га ни за ци ји це ло куп ног жи во та, 
и на ро чи то у ства ра њу од ре ђе не ду
хов не кли ме. 

Иа ко те жи на ра тив ном пред ста вља
њу зби ва ња, пи сац не ли ша ва де ло 
по ет ских и лир ских еле ме на та. Они су 
по себ но кон цен три са ни у за вр шном 
де лу, где је дат сна жан опис жа ло сти 
за пре ми ну лим Де спо том, као и у по
хва ли ње му.

(Љи ља на Ју хас Ге ор ги ев ска,  
Ста ра срп ска књи жев ност)

АКО ЖЕЛИТЕ ВИШЕ

Адам Стефановић, Косовски бој, детаљ, 1870. година


