
Анализа дела „Житије деспота Стефана Лазаревића“ од 

Константина Филозофа     

1. Деспот Стефан, син кнеза Лазара, био је владар великих способности и дара за 

уметност, посебно књижевност. У наследству му је остало пропало српско царство, на 

чијим је рушевинама створио моћну деспотовину. Као владара красила га је мудрост, а 

као војсковођу храброст и витештво. Српска држава је после Косовске битке трајала 

још седамдесет година управо заслугом и умећем деспота Стефана. Писац песме 

„Слово љубве“, градитељ Манасије, поборник књижевности и уметности, Стефан 

Лазаревић учествовао је у више битака него иједан његов претходник на српском 

трону. Колико су државнички успеси били плод његовог политичког умећа и снаге 

великог витеза, толико су његови књижевни домети били резултат његовог дара, 

префињености и високе, немањићке културе. То му је обезбедило да у српској историји 

буде овековечен као храбар, али и мудар владалац, Деспот Стефан се и у историји, а и 

у делу Константина Филозофа приказује као свестрана особа - као човек, ратник, витез, 

државник и дипломата. Деспотови успеси се не објашњавају божјом помоћи него 

мудрости, личном храброшћу и вештином војевања. Житије - најпопуларнји и 

најразвијенији жанр српске средњовековне књижевности. Житије је инспирисано 

античким биографијама. Оно приказује живот и подвиге светитеља. 

2. Овим делом Константин Филозоф чини прекретницу у нашој средњовековној 

књижевности - оно представља новину у писању житија, што је и основна разлика у 

биографијама - житијама које смо до сада обрађивали. „Житије Светог Саве“ у центар 

свог описивања ставља лик и дело свеца. Као сведок догађаја које описује, он верно 

приказује виђено и доживљено. Његов спис није само биографија владара него 

мемоари човека који верно и документовано описује време, догађаје и људе. Да би 

реално приказао време које описује он уноси и преглед раније историје, онога што је 

претходило: даје преглед породице Лазаревића, историју Лазареве владавине, јачање 

отоманске империје и надирање Турака на запад, описује Косовски бој, прилике после 

Косова прилике у Европи, итд. У његовом делу можемо прочитати шта се крије у души 

и карактеру личности које приказује. Он описује српске земље, њена природна 

богатстава, друштвене прилике, приказује деспота - као човека, ратника, витеза, 

државника и дипломату, а деспотове успехе не објашњава божјом помоћи него личном 

храброшћу и вештином војевања. 



3. Деспот Стефан Лазаревић је Београд добио од угарског и римског краља Жигмунда 

Луксембуршког и тада је постао његов вазал. Писац је био очаран Београдом, његовим 

положајем, рајским рекама, погледом… Упоређује га са Јерусалимом; а највеће и 

најкрасније узвишење по изгледу је слично ономе у Сиону (узвишење у Јерусалиму). 

Београд лежи на седам брда. Београд је описан сликовито, јасно и живописно као град 

будућности. 

4. Посебну пажњу Деспот је посветио кули и капији на Калемегдану. У средњем веку, 

када се на простору Горњег града налазио велелепни дворац Деспота Стефана, ова 

капија је представљала главни улаз у Београдску тврђаву. Заједно са североисточним 

бедемом представља најбоље очувани сегмент средњовековног Горњег града из прве 

половине 15. века. Она се састоји из две капије, унутрашње и спољашње. Унутрашња 

капија је имала одбрамбени балкон. Самој капији се приступало преко покретног моста 

који је био постављен изнад јарка који је имао одбрамбену функцију. Описана је 

градња болнице, цркве, велики горњи град са четворо врата. 

5. Деспот Стефан је у  Београду из темеља обновио манастир посвећен  Богородици, 

при коме је било смештено седиште  београдског митрополита. Део каменог надвратка 

са његовим уклесаним ктиторским натписом је пронађен у Београдској тврђави и данас 

се чува у Музеју града Београда. Поред тога, он је у Београду подигао и цркве 

посвећене светим Три Јерарха и светом Николи, које су се вероватно налазиле око 

данашње Скадарлије односно Новог гробља, уз коју се налазила и болница. Пошто му 

се престоница готово четврт века налазила у Београду, локална предања му приписују 

да је подигао већину данашњих манастира и манастирских развалина у београдском 

крају. Легенде о београдској грађевини Калемегдан - oно што је ипак одувек највише 

привлачило пажњу су свакако легенде о Римском бунару. Иако међу стручњацима не 

постоји сагласност да су га изградили Римљани нити да је уопште служио као бунар. 

Сматра се да су Римски бунар изградили Аустријанци у периоду између 1717-1731 

године. Могуће је да је добио придев “римски” услед велике жеље Аустрије да нуде 

наследница Римског царства. Овај бунар су неки називали и “пупак света” и веровали 

да је то место одакле је митски јунак Орфеј силазио у подземни свет. Једна од 

најнеобичнијих подземних здања које Калемегдан чува јесте велики барутни магацин 

познат као Барутана. Барутана је вештачка пећина која је саграђена за време 

аустроуграске владавине у периоду између 1719-1739 године. Историчари тврде да је 

укопани део на простору данашње пећине пре два миленијума у античко доба служио 



као светилиште посвећено богу Митри, мало претхришћанско светилиште. Све до XX 

века је Барутана коришћена као барутни магацин. 
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