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 Јелена је дошла у Србију негде око 1250. године како би постала српска краљица, будући 

да је њен супруг Урош I земљом владао још од 1243. године. Пишући житије краља Уроша, 

архиепископ Данило II навео је за његову супругу да је од царског племена, од фрушкога рода, 

док у Јеленином житију исти аутор вели да је од племена фрушкога, кћи славних родитеља, 

који су били у великом богатству и слави, што упућује на закључак да је невеста дошла однекуд 

са Запада. Њено порекло и данас заокупља пажњу историчара и машту народа у коме ће, 

рекло би се, занавек остати упамћена као Јелена Анжујска. Мавро Орбин и патријарх Пајсије 

су још у XVII веку тврдили да је Францускиња, док су историчари раније генерације, пажљиво 

читајући писма напуљских владара Карла I и Карла II Анжујског у којима је они ословљавају 

са предрага наша рођако („consanguinea nostra carissima“), дошли до закључка да је Јелена 

заиста од рода Анжујаца. Пре тридесетак година Гордон Мак Данијел изнео је хипотезу која 

је у науци углавном прихваћена. Јелена је кћер Јована (Калојана) Анђела, господара Срема 

(dux Sirmii), једног од најугледнијих угарских племића, и Матилде де Вијан, грофице Пожеге 

и Ковина. Јеленин отац Калојан био је син византијског цара Исака II Анђела и Маргарите, 

кћери угарског краља Беле III, док је њена мајка Матилда, пореклом Куртен по женској линији, 

била у сродству са латинским царем Балдуином II. Краљичино порекло свакако би требало 

тражити међу владарским родовима Угарске, јужне Италије и латинских кнежевина на тлу Грчке, 

који су припадали свету западног хришћанства. Урошево и Јеленино венчање обављено је 

у Србији по православном обреду, свакако у некој од немањићких задужбина или древних 

катедрала попут Светог Петра у Расу (данас у Новом Пазару). Тим чином Јелена је званично 

постала православна хришћанка, премда је њен живот, како онај јавни у коме је наступала у 

улогама краљеве супруге, краљице мајке и владарке, тако и приватни, био обележен љубављу 

и служењем обема хришћанским вероисповестима. 

На претходној страни: 

Икона Краљица Јелена, наос Богородичине цркве, рад сестара манастира Градац
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 Богородичин храм припада скупини великих рашких цркава XIII века изграђених после 

Жиче, у којој је простор усклађен са литургијским програмом и променама установљеним 

по замисли Светог Саве. Од других истодобних и каснијих цркава разликује се по необичној 

комбинацији решења познатих у Немањином периоду и оних из друге половине XIII века, уз 

примену обележја готике, која је у то време била владајући стил у највећем делу Европе.

Део западне фасаде Богородичине цркве 

На следећој страни:   

Поглед на кровове Богородичине цркве са југозападне стране
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 Сазвучја боја на боље очуваним површинама и широк, мајсторски потез којим су дате 

фигуре, овај живопис сасвим приближавају сопоћанском. Тај утисак подупиру и скоро антички 

лепе главе малобројних сачуваних светитеља. Ипак, и на основу данашњег стања очуваности 

може се закључити да зидно сликарство Благовештењског храма није имало компактност и 

јединство рукописа великог претходника. Док Успење, насликано на северном зиду поткупол-

ног простора, има монументални замах, Рођење Христово на наспрамном зиду више делује 

као рад минијатуриста или иконописаца. На овој слици несразмерно ситне фигуре губе се у 

брежуљкастом зеленом пејзажу, композиција нема наглашено средиште, раштркана је и не-

повезана. Штавише, она се може схватити не као сцена, него као циклус – као низање разли-

читих догађаја у магнетном пољу најважнијег од њих, рођења Спаситеља. Такав приступ као да 

говори да је дошао крај једном периоду, да на сцену ступа другачији модел визуелне наратив-

ности, сложенији, уситњенији и распричанији. 

На претходној страни:

Рођење Христово, детаљ фреске Рођење Христово, 

наос Богородичине цркве

На страни 108–109:

Купање малог Христа, детаљ фреске Рођење Христово

На страни 110–111:

Успење Пресвете Богородице, детаљ, 

наос Богородичине цркве





ЗАШТО
ВОЛИМ
ГРАДАЦ

Никша Барлов



Никша Барлов      ЗАШТО ВОЛИМ ГРАДАЦ

180

 Постоје места на свету где самим доласком постајемо бољи, мудрији, разборитији. Где 

нам ствари постају јасне, мисли бистре, а необјашњива радост коју осећамо уверава нас да 

смо баш тамо где треба да будемо и где ћемо, духом и срцем, увек бити. 

 Такво место је и манастир Градац. Најромантичнија прича српског средњег века, љубав 

српског краља и француске принцезе, подигла је манастир Градац, место јединствене лепоте, 

а вечно живи дух краљице Јелене и данас је свеприсутан на овом светом месту. Да је тако, 

најбоље сведочи манастирско сестринство, које својим бројним активностима наставља 

мисију свете ктиторке и живо доказује лепоту и истину свог позива, преносећи на посетиоце 

јединствени дух овог манастира. 

 Зашто је Градац јединствен? Због историје и традиције, места на коме се налази и 

значаја који има кроз векове, архитектуре и живописа, а пре свега, због онога што данас 

представља у православном свету. Својим јединственим спојем рашког стила и готике, 

својим космополитским духом и просветитељском традицијом, оригиналном иконописачком 

радионицом и најобразованиjим монаштвом, манастир Градац савршени je пример како бити 

савремен, а остати доследан себи, својој вери и традицији. Место где се на најлепши начин 

показује природа хришћанске вере и љубав као њена главна карактеристика. Место које 

својом суштином доказује величину српског културног наслеђа и његову исконску припадност 

европској и светској културној баштини.

 Место на коме ћете чути бројне светске језике, срести најзанимљивије људе,  

разговарати на различите теме, место сусрета и дружења, упознавања и спознавања, 

духовности и  уметности, молитвено и саборно, свечано и свенародно. Место на коме се 

враћате себи и својој природи. И зато, кад год крочим у манастирску порту, поносан на своје 

порекло и место крштења, радујем се сусрету са сестрама, које су створиле ову јединствену  

хармонију и наставиле, трагом оца Јулијана, да својом добротом, љубављу и великим трудом 

враћају значај који је манастир имао у време краљице Јелене у његовим најславнијим данима. 

А онда се умијем лековитом манастирском водом, седнем испод липе у најлепшој  порти и 

осећајући целим својим бићем присуство предака, гледам у ову дивну грађевину и знам да 

смо Градац и ја везани најдубљим везама и да припадамо

један другом заувек. 

Никша Барлов, аутор текста Зашто волим Градац?
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On pages 190–191:

Church of the Most Holy Virgin

 The Serbian Orthodox monastery of Gradac is located in central Serbia on the slopes of 

the Golija mountains. The grounds of the monastery encompass two churches: the larger church is 

dedicated to the Most Holy Virgin and the smaller church is dedicated to St. Nicholas.

 The monastery was built in the last quarter of the thirteenth century.The oldest written 

evidence of the origins of Gradac can be found in the Vita of Queen Helen, written by Archbishop 

Danilo II. All of the endowments for the construction of the monastery are attributed by him to Queen 

Helen, while in some of the later Serbian annals her husband, Uros I, is also mentioned as a patron. 

Uros’s participation in the construction is also confirmed by the side-by-side grave prepared for the 

founders of the church, and the painting depicting the endowers above it. It is probable that the royal 

couple started the construction of the monastery together, and that the queen simply finished that 

work after Uros's death.
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ОЛИВЕРА КАНДИЋ (рођена Марковић) инж. арх. и магистар историје уметности, 

рођена је 1936. године у Београду. Више од 40 година радила је у Републичком 

заводу за заштиту споменика, на истраживању и рестаурацији многих цркава 

и манастира XII–XIV века, од којих су најважнији Градац, Сопоћани, Милешева, 

Стара Павлица, а и других споменика културе. Објавила је више књига и студија. 

КАТАРИНА МИТРОВИЋ (1973, Београд), научни сарадник Центра за историјску 

географију и историјску демографију при Филозофском факултету у Београду. 

Основне и магистарске студије историје завршила је на Филозофском факултету 

у Београду. Докторирала је на Филозофском факултету у Новом Саду са темом 

Бенедиктинци на подручју Барске митрополије и Которске епископије (9. век 

1571). Бави се проучавањем положаја и улоге Римокатоличке цркве у српским 

земљама средњег века и у рано модерно доба. Аутор је више од 30 научних радова 

и три монографије. Такође се бави и превођењем са италијанског језика.  

МИЛЕТА ПРОДАНОВИЋ, сликар и писац, професор на Факултету ликовних 

уметности у Београду.

НИКША БАРЛОВ из Рашке, пореклом из околине манастира Градац, 

професор филозофије по образовању и пријатељ сестринства по опредељењу.

СВЕТЛАНА ДИНГАРАЦ рођена је 1971. године у Београду, где је студирала на 

Грађевинском факултету, Одсек за конструкције. Интересовање према фотографији 

развила је као последицу велике љубави према природи и планирању. Од 1998. 

године излаже радове на групним изложбама, а од 2001. почиње професионално 

да се бави фотографијом, радећи као слободни фотограф. 


