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Аутори широких историјско-уметничких схватања, познати по научним 
раовима и стуијама из историје уметности, научној — а и широј — 

јавности преочии су монографију Манастир Студеница. Аутори, Мика 
Чанак Меић и Бранисав Тоић, минуциозно су, пријемчивим језиком и 
неоптерећујућим саржајем, изожии историју заужине Немањића, о 
њенога настанка па о најновијих ана.

У структури стуије Мике Чанак Меић и Бранисава Тоића извајају 
се: Историја (9–30), Манастирска целина (31–40), Богородичина црква (41–
96), Радослављева припрата (97–112), Црква светог Николе (113–122), Црква 
светог Јована (123–126), Краљева црква (127–150), Савина испосница (151–
154) и Ризница (155–173).

У погаву по насовом Историја изаже се огата и урна историја 
овога манастира, основанога крајем 12. века. Само оснивање манастира тре-
ао и „ставити у гоине посе 1186. ка је Рашкој припојена Зета и каа 
су ии завршени веики ратови који су земи оезеии ’мир и тишину’. 
Изгеа а је Стуеница иа сазиана о 1196, каа се Стефан Немања у њу 
усеио као монах Симеон, маа има наговештаја а је њено поизање трајао 
и посе тога“ (стр. 11). У Стуеницу је, почетком 1207. гоине, Свети Сава 
пренео мошти Симеона Немање и поожио их у припремену гроницу у 
цркви. Урзо пошто је стуеничка Богороичина црква примиа мошти сво-
га оснивача, отпочео је, 1209. гоине, њено живописање. Засугом Светога 
Саве у Стуеницу су позвани најои сикари тога времена, који су Бого-
роичину цркву „украсии фрескама изузетне епоте“ (стр. 14). Свети Сава 
је уожио тру а уреи живот у манастиру: Евергетиски типик превео је 
и приагоио га стуеничкој монашкој среини.

Стуеница је са гроним местом рооначаника инастије „иа пре-
оређена а уе у самом среишту ржавне иеоогије и пажње ваара из 
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куће Немањића, и не само њих“ (стр. 15), те су се они и старао о њој. Већ око 
1230. кра Раосав је са запане стране саграио пространу припрату са 
паракисима посвећеним Светом Никои и Светом Симеону Немањи. Не-
познати ктитор, вероватно из пороице Немањића, поигао је триесетих 
гоина 13. века југоисточно о катоикона засену цркву посвећену Светом 
Никои. Кра Миутин је 1314. гоине саграио Цркву Светог Јоакима и Ане 
коју је мао касније и живописао. По своме ктитору, ова црква је касније по-
чеа а се назива Краева црква, што је анас постао уоичајено. Источније 
о Краеве цркве саграђена је, иже среини 14. века, Црква Светог Јована 
Претече, која је наше време очекаа само у темеима.

„Замишена а уе грона црква свог оснивача, Стуеница је постаа 
вечна кућа и његових најижих сроника“ (стр. 20). Ове је сахрањена Не-
мањина супруга Ана, као монахиња Анастасија; Стефан Првовенчани — мо-
нах Симон ио је сахрањен у Стуеници, мао касније Свети Сава је његове 
мошти пренео у Жичу, а и се, посе много сеења, поново орее у Сту-
еници. Кра Раосав — монах Јован уснуо је у Госпоу и сахрањен у Сту-
еници. У припрати Богороичине цркве ии су гроови Немањиног сина 
Вукана и његовог сина Растка — монаха Теоосија. У катоикону је сахрањен 
и јеан син краа Уроша I, рано преминуи Стефан.

О свога постанка па о руге поовине 14. века Стуеница је имаа по-
часно место међу српским манастирима. Посе „гашења“ озе Немањића 
1371. гоине, настају страања манастира Стуенице. Та страања „онеа су 
у неповрат огате арове које су Стуеници аваи Стефан Немања, његови 
насеници на престоу и нови стуенички ктитори; онеа су у неповрат и 
цеу манастирску архиву с аровним повеама, ииотеку с рукописима 
и са књижевним и огосуженим еима ове ствараним ии преписива-
ним, као и све остае писане оказе о животу манастира и његових житеа“ 
(стр. 22). Стуеница је страаа и у току аустријско-турских ратова вођених 
током 17. и 18. века. Током Првог српског устанка ратство је с моштима Сте-
фана Првовенчаног напустио манастир, у који се вратио тек 1839. гоине.

Стуеница никаа није иа сасвим пуста, у њој је увек оравио понеки 
монах. Посе 1833. гоине, каа је стуенички крај званично припојен Срији, 
у манастиру су преузимани и оимнији граитески поухвати. У ругој 
поовини 20. века у манастирском компексу започети су археоошки, кон-
зерваторски и рестаураторски раови, који још увек трају и „који Стуеници 
враћају првоитни сјај, какав и оикује првом међу српским манастирима“ 
(стр. 29).

Посе овог историјског пресека живота манастира Стуенице, у сеећем 
оеку — Манастирска целина — аутори ају физички опис манастирског 
компекса. Тај компекс са црквом Богороице Доротворке опасан је кру-
гом еема и монашких зграа, чинећи круг у који је уписан крст. На тај на-
чин, како се у монографији истиче, „стуеничка просторна цеина сеи тип 
византијских манастира у којима исти поожај има гавна црква, зог чега 
је у житију Светог Атанасија Атонског упоређивана са оком које сагледава 
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из свих праваца“ (стр. 31). У овом оеку орађене су све зграе које постоје 
ии су постојае у оквиру манастирског компекса а о којима се зна на осно-
ву откопаних грађевинских остатака. Међу откопаним остацима наазе се 
и, примера раи, остаци јене военице што се вии и на цртежу Стуенице 
из 1689. гоине, која је порушена на преазу у 20. век.

Цркве манастирског компекса, свака понаосо, орађене су у ва пона-
сова: Архитектура и скулптура и Фреске. За сваку цркву ат је етаан 
физички опис са описом зине орнаментике и историјатом настанка фресака 
у њима. О овог пана оступа опис Цркве Светог Јована, о које су сачува-
ни само зиови висине око поа метра.

Десетак киометара о манастира, ко сеа Савова, наази се Савина ис
посница. Састоји се из Доње и Горње кеије. Аутори ају опис фресака како 
цркве у Доњој испосници, која је посвећена Покрову Пресвете Богороице, 
тако и Горње испоснице, која је о Доње испоснице уаена поа сата хоа. 
Према сачуваним фрескама закучено је а је ое пећинске цркве живописао 
Георгије Митрофановић, најои српски сикар раног 17. века.

У оеку Ризница ат је опис сачуванога ага манастира Стуенице које 
има историјски, кутурни и уметнички значај не само за Стуеницу већ и за 
српски наро уопште. У њој нема икона, књига, сасуа и тканина старијих 
о 14. века, аи има повеа које су Стуеници ароваи каснији руски и ру-
мунски ваари, затарских раова, црквених сасуа о метаа, икона. О 
раскошнијих рукописних књига у ризници се наази само Четворојеванђее 
из 16. века. Остае рукописне књиге, поменици и моитвеници имају пре-
тежно историјску важност. Ризница је огата и окументима, важним како за 
историју Стуенице, тако и ругих манастира и цркава, писаним на српском, 
турском, немачком и руском језику.

Лепоти и значају ове монографије оприноси изајн и пратећи иустра-
тивни материја. Дизајн није наметив, већ је у функцији текста, визуе-
ни материја и текст чине јеинствену цеину. Текст је, ругим речима, 
визуеизован.

Монографија Манастир Студеница на 173 стране, уз огат иустративни 
материја, престава синтетизовану историју овога манастира кроз осам 
векова његова постојања. Стога је свесрно препоручујемо свима који жее 
а се са овим манастиром упознају на јеан јеноставан, аи свеоухватни 
начин.
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