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Ñ
теван Немања је био у зрелим годинама, у 
пуној снази рада и стварања, положио је био 
сигурне и солидне основе својој држави и из-
водио њено унутрашње уређење када му се 
родио најмлађи син, Растко. Можда је тачно 

причање легенде да су Немања и његова жена добили 
своје најмлађе дете после дужег прекида у рађању и да 
им је због тога најмлађи син био особито мио и постао 
њихов мезимац.

Када је Растко дошао у доба у коме дете почиње опа-
жати, пратити догађаје, разумевати и памтити оно што 
уочи и чује, он је имао прилике да види велике напоре 
што их је чинио отац Стеван Немања у борби за неза-
висност, за утврђење и проширење своје власти и ве-
лике необичне успехе који су у тој борби постигнути. 
Циљ чијем су остварењу Немања и његова генерација 
посветили цео свој живот и сав свој напоран рад – да 
створе државу, средиште политичког и народног жи-
вота, која ће сузбити све локалне власти и покрајинске 
тежње и амбиције, ослободити се византијске превласти 
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и утицаја – био је у то доба, после много напорног рада 
и скупих жртава, постигнут. Али ти велики успеси и 
стварање велике и слободне државе, које је извођено 
на његове очи, као да нису занимали младога Растка. 
Растко се није заносио и одушевљавао успесима свога 
оца. Њега су више занимале друге ствари, њега је срце 
вукло на другу страну. Од природе склон верском зано-
су, Растко се још као сасвим млад дечко потпуно предао 
вери и верском утицају. Њега су више занимале легенде 
о старим хришћанским свецима и мученицима него оно 
што се око њега збивало; он је био више склон да се 
предаје молитви, посту и читању Светог писма и светих 
књига него весељу, уживању и разоноди. Од светских 
догађаја њега су вероватно једино занимале и потресале 
вести да је Јерусалим, место у коме је живео, радио и 
страдао Христос и где се налазио његов свети гроб, пао 
опет у неверничке руке (1187. године). Можда га је за-
нимао и пролазак силне и снажне војске немачког цара 
Фридриха I кроз Србију и сјајан дочек, што га је немач-
ком цару и крсташима, који су пошли у Свету земљу да 
ослободе Христов гроб од неверника, приредио у Нишу 
његов отац (1189. године). Али, док је Немања поход 
немачког цара хтео да искористи за остварење својих 
политичких циљева и намера, Растко је и у политичкој 
акцији крсташа без сумње тражио и гледао само њихов 
верски циљ. Политички и државни рад његовог оца  у 
тај мах  њега није занимао и привлачио. Њега су његове 
склоности и идеали водили на други пут и упућивали 
га на рад у другом правцу.

Ускоро после проласка цара Фридриха и његове смр-
ти, Немању и његову државу задесила је тешка несрећа 
поразом на Морави (1190. године). Немања је био при-
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моран да тражи мир, по коме је морао уступити Визан-
тији знатан део својих освајања на југу. Растко је у тој 
несрећи, која је и на Немању без сумње силно деловала, 
налазио доказа да је он на правом путу, да је оправдана 
његова предност вери, као и потврду уверењу о пролаз-
ности и ништавилу свега на свету, сем љубави, наде и 
задовољства што их даје Христова наука.

Због своје повучености, благе нарави и предусретљи-
вости, Растко је био предмет љубави и особите пажње 
не само својих родитеља, који су се и сами, особито у 
старијим годинама, све више одавали искреном вер-
ском заносу, него и целе околине, уже и шире, и свих 
дворана, а без сумње већ у то доба и ширих народних 
слојева, који су са љубављу и заносом слушали о скром-
ном понашању и богоугодном животу младога принца.

После пораза на Морави, Немања је у лепом крају, 
који му се био необично допао због своје романтично-
сти, почео зидати манастир Студеницу, који је одредио 
за место где ће уснити вечни сан. Зидање манастира, 
боравак у томе крају, створеном за занос и за испо-
снички живот, као и општење са монасима, са којима 
је у то доба долазио у додир, утицали су пресудно на 
Растка да створи чврсту одлуку о одласку у манастир. 
Растко је често и много слушао, особито од побожних 
монаха, који су ради милостиње долазили у Рашку и 
на Немањин двор, како тамо далеко на југу иза Солуна 
постоји једна планина одељена од света, која се зове 
Света Гора, како тамо има много манастира, у којима 
живе у великом броју монаси, који су оставили свет, 
отказали се од свега телесног и материјалног и посвети-
ли се Богу, посту и молитви. Њему су причали да тамо, 
сем тога, има много испосника, који живе у шумама и 
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по пећинама, муче своје тело на разне начине и прово-
де, изложени жези и студени, тежак живот у сталном 
посту и молитви, у славу Бога, правде и истине, да би 
себи осигурали вечни живот и блаженство.

Романтичног Растка заносиле су те приче и он је по-
чео сневати о томе да остави своју кућу и родитеље, па 
да и он пође тамо међу испоснике, да трпи жеђ и студен 
и да гладује, мучи своје тело, заборави све земаљско и 
пролазно, преда се само Богу и молитви, па да се тако 
спреми и да заслужи вечни живот.

Растко је сигурно знао да његови родитељи неће 
пристати на то да он оде у калуђере и да своју младост 
закопа у манастиру, а још мање да ће дозволити да оде 
далеко од њих, чак у Свету Гору, да се тамо преда пре-
тераном подвизавању, које може упропастити његово 
здравље. А њега је срце вукло баш тамо. Код куће и у 
Србији он није могао остварити своје жеље и тежње и 
испунити своје идеале. Манастирски и монашки живот 
у Србији у то доба није одговарао његовом располо-
жењу и схватањима и погледима, његовој романтичној 
души и његовим идеалима. Ту није било плодна поља 
за његов религиозни занос. Он је тежио вишем и савр-
шенијем, по његовом мишљењу и уверењу, бољем и 
кориснијем хришћанском животу. Његов је идеал у тај 
мах био да живи и да се подвизава, као што су живели 
и подвизавали се стари хришћански свеци и мученици 
за Христову веру. Њега су заносиле легенде о првим 
хришћанским светитељима; он је хтео да се угледа на 
њих и да као они стекне венац мучеништва за веру. Уве-
рен да то што жели неће постићи у Србији, он је решио 
да оде у Свету Гору, идеално и идеализирано место за 
све који су се у оно доба подавали верском заносу.
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