ДУХОВНИ БИСЕР КРАЈ ИБРА

И

ако ,вероватно, потиче из
преднемањићког доба, као
и оближња Стара Павлица
манастира Кончул је мање познати споменик културе на територији општине
Рашка. Први пут се помиње у Студеничком
типику, који је Свети Сава написао између
1207. и 1215.године. Неки историјски извори говоре да се у њему замонашио будући
архиепископ и писац Данило II (1324—1337), а током владавине краља Милутина
(1282—1321) манастир је постао седиште новоосноване Кончулске епископије. Свој
највећи успон доживљава у XIV и XV веку, док за владавине Ђурђа Бранковића
(1427—1456) у склопу манастира столује митрополит. Сматра се да је целокупан
манастирски комплекс уништен након Великог бечког рата 1689. године и Велике сеобе
Срба. На остацима старе цркве, подигнута је 1861. године нова црква која се махом
држала основа првобитне цркве, изузев мале капеле на северном делу и параклиса.
Црква Светог Николе у Кончулу једнобродна је грађевина са апсидом на источној
страни, која је споља и изнутра полукружна. Унутрашњост њеног пространог брода
издељена је ступцима на одељења која су сва засвођена полуобличастим сводом, сем
једног у средишту.где је изграђена купола. На јужној страни наоса постоји капела, док
су на северној страни у току археолошких ископавања нађени темељи сличне
просторије , а уз средишњи део на обе стране остаци параклиса. У току археолошких
ископавања, која су вршена од 1975. до 1979.године, нађени су неки делови првобитне
манастирске цркве. Манастир Кончул је Решењем о стављању под заштиту закона
цркве Светог Николе у Кончулићу број 123/70 од 14. априла 1970. године донетог од
стране Завода за заштиту споменика културе Краљево и Одлуком о утврђивању
непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја утврђен за
непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник
СРС, бр. 28/83) и од тада ужива заштиту државе.
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Године 2000. сестринство манастира Свете Тројице, у
Мушутишту на Косову и Метохији, разрушеног у најезди
Албанаца, прелази у манастир Кончул и тада почиње, после
310 година , духовна и матријална обнова ове старе светиње
па је тако 2007. године завршена градња новог манастирског
конака. Данас манастиру Kончул постоје радионице за
шивење и иконописачка радионица. Манастир је, слободно
можемо рећи, својеврсни духовни бисер смештен на левој
обали Ибра у непосредној близини Рашке и завређује труда
и пажње да се обиђе и ужива у његовом обиласку и
прелепом крајолику.

Пише: Зоран Николић

Овај текст је један од садржаја медијског пројекта „Богатство градитељског наслеђа општине Рашка" кога
спроводе „КВ Новости-он лине" а кога је подржала општина Рашка.Ставови изнети у тексту су искључива
одговорност „КВ Новости-он лине" и ни на који начин не представљају ставове и мишљења општине Рашка.
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