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ПРЕДГОВОР

Уз нове погледе и тумачења што одликују
савремену историографију, не губи се потреба
за проверавањем основе на којој они почивају
– самих извора. У том смислу се њихова тешко
доступна стара издања поново објављују и до
дају вредни коментари. Упоредо се публикују
нове збирке систематски обрађене грађе, које
се, с обзиром на обим и разноврсност, односе на
посебне области. Сувишно је, разуме се, у овом
тренутку подсећати на друге савремене видове
приступа изворима и чак могућност да се они
стручњацима визуелно приближе.
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и с временом су губили на читкости, а увек су
делили судбину здања у којима су се налазили.
Свест о променама и могућност да се из
ненада изгубе драгоцени трагови прошлости
наметале су обавезу да се у свакој прилици за
бележи и документује све оно што има вредност
извора. То се нарочито односило на споменике
Свете Горе, који, с обзиром на природу духовне
заједнице, нису били свима приступачни.

Издавање извора који се односе на умет
ничку прошлост сложено је на особен начин. Ос
новни путоказ је, разуме се, прастари обичај да
се довршетак посла непосредно обележи, у жељи
да се оно што је створено не препусти забора
ву. У питању је, међутим, и друга, разнородна
грађа која сведочи о одређеном споменику, при
чему посебан изазов чине подаци о променама
из каснијег времена, а они захтевају различите
прилазе и дијахроно праћење његовог изгледа и
карактера.

С прикупљањем и обрадом епиграфске
грађе у Хиландару отпочело се још седамдесетих
година прошлог столећа. У промењеним усло
вима, када су посете Хиландару постале лакше,
уз могућност да стручњаци у њему дуже бора
ве и раде, нагло је почело да се шири дотад још
скромно познавање његове уметничке прошло
сти. Приступило се непосредном проучавању
сложене градитељске целине, а посебно главне
цркве и параклиса. Уз мноштво других открића,
опажани су и нови натписи – са оним раније за
бележеним, они данас проширују основу на коју
се истраживачи могу ослонити.

Манастир Хиландар, најсложенија и нај
значајнија целина нашег средњовековног на
слеђа, чува не само разноврсне изворе о свом
животу од краја XII века него и оне што сведоче
о непрекидној градитељској делатности која је,
унутар бедема и ван њих, поред главног храма,
оставила низ параклиса и других здања. Ако
се томе додају и келије у Кареји и њеној око
лини, добија се широка слика манастира чији
су живот пратили натписи различите садржи
не – од најједноставнијих, неретко само једне
године, до веома опширних, махом у оквиру
зидног украса. Последњи, исписивани на мање
постојаној подлози, лакше су бивали оштећени

Судбина је показала да су од значаја окол
ности што је грађа која се овде представља саби
рана током дужег времена и што је основна до
кументација о њој у највећој мери начињена још
пре двадесетак година. Поновило се, наиме, оно
што се често догађало у прошлости Свете Горе, а
у више махова и самог Хиландара: у марту 2004.
године, у једној ноћи, пламен је однео половину
манастирског комплекса, с неколико параклиса
и келија са зидним сликарством и једним бројем
натписа. За судбину епиграфских споменика
није при томе од значаја – иако је вредно шире
пажње – то што су приликом рушења поједине
површине зидова прекривених малтером откри

ле своје лице и изнеле на светлост неке друге по
датке који до тада нису били познати.

рима, чине основну садржину ове књиге, која у
том виду има свој пуни значај и смисао.

Раније обрађена грађа и новија сазнања
сада, заједно, чине целину за коју сматрамо да је
време да буде објављена. Свестрано претражи
вање комплекса након пожара учинило је мало
вероватном појаву значајнијих нових налаза,
које би, иначе, у другим условима, могла да пру
же једино археолошка истраживања.

Издавање збирке је наишло на пријатељ
ску подршку професора Мирка Ковачевића, који
сложени градитељски корпус манастира Хилан
дара најбоље познаје и, након несрећног пожа
ра, обнавља. Уз драгоцене опаске, он је уступио
сјајне снимке, који су допринели одличном илу
стровању грађе. Упоредо, нашој молби се одазвао
и врсни стручњак Виктор Савић, виши научни
сарадник Института за српски језик, који је осо
бену филолошку грађу прегледао и драгоценим
примедбама допринео да се она стручној јавно
сти представи на одговарајући начин. Са своје
стране, Драгослав Боро је с разумевањем обли
ковао садржину на начин који омогућује да текст
прате читке илустрације документарног каракте
ра. На свему им дугујемо топлу захвалност.

Збирка епиграфских споменика манасти
ра Хиландара овде се доноси тако да непосред
но представи градитељско или сликарско дело
на које се натпис односи, да га тачно одреди и
протумачи. То подразумева документацију која
садржи не само опис и изглед него и шири при
каз целине у којој натпис има своје место. Ово
је брижљиво, у великој мери пред самим спо
меником, на особен графички начин и са иску
ством представио архитекта Никола Дудић, који
је и сам свој дуги живот посветио истраживању
прошлости, посебно проучавању споменика са
епиграфским порукама. Објављивање ове збир
ке, нажалост, није доживео.

На крају ћемо рећи оно што је, с обзиром
на место у историографији, требало да буде на
почетку. Остало је незапажено да је крајем XIX
столећа образовани јеромонах, потоњи архи
мандрит, саборни старац и митрополит скопски
Викентије (Крџић), родом из Ушћа, прикупљао
податке о прошлости манастира Хиландара и да
је оставио рукопис који показује како је у натпи
сима око себе видео вредне изворе. На десетак
страна преписао је неке од њих. Било је то у духу
столетне праксе писара и учених монаха који су,
свесни вредности писаних сведочанстава, пре
писивали значајне документе чија нам је садр
жина, захваљујући томе, често сачувана само у
копијама.

Вишестрани значај епиграфских споме
ника, различитих по обиму и садржају, и када су
најбоље документовани, не открива сама њихова
појава. Пун смисао показују објашњења о томе на
шта се натписи непосредно односе и она о окол
ностима у којима су настали. Примера ради, сама
по себи, година на једном великом здању које
има и друге белеге на себи и које је током сто
лећа мењало изглед и чак сам карактер није јасна
ако нису познатe околности у којима је манастир
С поштовањем према вредном малом ру
приступио његовој обнови или доградњи. Вели
ки труд да утврди место сваког натписа у живо копису и самој личности Викентија, који је два
ту манастира уложио је, са себи својственом по десетак година касније, на почетку Великог рата,
свећеношћу, Бојан Миљковић, непосредно про као архијереј на скопском трону, доживео траги
веравајући документацију, којој је додао и један чан крај, овде се у прилогу објављују садржина и
број натписа из келија у околини Кареје. Његови изглед листова с његовом збирком натписа ма
описи, праћени темељним и опширним комента настира Хиландара.
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САБОРНИ ХРАМ ВАВЕДЕЊА БОГОРОДИЦЕ (око 1315, 1321)

пуњен мозаиком од црних и белих каменчића,
везаних за мермерну подлогу малтером од креча
и измрвљене лапорасте земље црвене боје. Ова
смеса је имала јака везивна својства, због којих
је употребљена и за израду подног мозаика у наосу.1 Мозаик на порталу данас је готово сасвим
ишчезао, с тим што се на довратницима, по средини канелуре, још налазе два камена крстића.
На леви је урезано ΙС ΧС ΝΙΚΑ. У жлеб надвратника, по средини мозаика, уметнуте су плочице,
вероватнo начињене од пасте коришћене за испуну рељефа на надвратницима главних, западних портала старе припрате. На плочице широке
тек нешто више од једног сантиметра – од којих
је сачувано укупно седам почетних и крајњих –
оштрим предметом био је урезан запис. Дужина
надвратника, који се косим спојницама ослања
на довратнике, износи 110 cm, ширина пролаза
између њих je 79 cm, а првобитна дужина текста,
са средишњим делом урезаним на плочице којих
данас нема, износила је 69 cm.
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Мермерни оквир врата на јужној фасади
унутрашњег нартекса, ширине петнаест сантиметара, једноставно је профилисан равним
површинама које се секу под правим углом и
једном косом површином, ширине седам сантиметара, у коју је готово читавом дужином урезан жлеб широк три сантиметра. Он је био ис-

У непосредној близини јужног улаза старе
припрате, на њеном источном зиду, изнад јужних врата која воде у наос, на готово квадратном
пољу димензија 78 × 73 cm, исписан је ктиторски
натпис који прецизно одређује време завршетка
радова на украшавању католикона зидним сликама. Првобитни натпис чине слова висине око
два сантиметра, исписана црном бојом на белој
позадини; он је данас само делимично читљив
испод кречног премаза који је 1804. нанет као
подлога за нов натпис.2
Чанак-Медић, О плочнику, 167–174. Она се, иначе,
због непорозности користила и за облагање унутрашњих
површина цистерни за воду.
2
Када се, током неких будућих конзерваторско-рестаураторских радова на живопису католикона, буде укло1

Н. Цар, 1984;
Н. Дудић, 1996

ИЗД: Ђ. Бошковић, О неким нашим гради
тељима и сликарима из првих деценија XIV века,
Старинар 9–10 (1959) 130; idem, De nouveau sur la
construction du catholicon de Chilandar, ХЗ 7 (1989) 98;
Марковић, Хостетер, Прилог хронологији, 207.
ЛИТ: Djurić, Fresques médiévales, 79; С. Ненадовић, Подни мозаик цркве краља Милутина у Хи
ландару, ЗЛУ 3 (1967) 83; исти, Архитектура, 114;
Богдановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 74–76;
ИСН I, 477–478; Бабић, Михаило Проелевсис, 59; Петковић, Хиландар, 29–30; Ђ. Бошковић, Манастир
Хиландар. Саборна црква. Архитектура, Београд
1992, 33, 54; Ненадовић, Осам векова, 67; Chilandar,
42; Ђ. Трифуновић, Ктиторски натпис краља Ми
лутина у саборној цркви манастира Хиландара,
Зборник Матице српске за књижевност и језик 50/1–
2 (Нови Сад 2002) 28–29 (= Са светогорских извора,
Београд 2004, 124–125); Чанак-Медић, О плочнику,
167; иста, Нека питања развоја хиландарског като
ликона, Седма казивања о Светој Гори, Београд 2011,
167–168.

† Κ(ύρι)εa βοήθηb τῶν δομ(ητόρ)ωνc Μιχαήλ, ... † Βαρνάβα[ς]d ... δοῦλ(ος)e
Χ(ριστο)ῦf
κ(ύρ)ιε; b βοηθῆτι; c τ(ῷ) δομ(ήσαντι); τ(οῖς)
δομ(ησᾶσιν); τ(ῷ) δολλ(ήσαντι); τ(οῖς) δολλ(ησᾶσιν);
d
Βαρναβᾶ; e Δούλ(ῳ); Δούλ(οις); f Χ(ριστ)οῦ.3
a

† Господе, помози градитељима Ми
хаилу … † Варнава … слуга Христов

%... nedokonq;anq&na] isplqniti eliko bU
detq hotenE tvoE h(rist)e b(o/)e ...} ...noti...
...rko... ...ah... ...U...a ...v... blag(ody)t] tvoE%go&
...stva %... sr&qpskQh(q) ... v%q ...& qw# indikta 8go
... недовршено испунити, колико буде
воља твоја, Христе Боже ... благодати твоје
...ства ... српских ... у ... 6830. индикта осмог
По материјалу и месту на које је урезан запис је јединствен у византијском свету. Садржавао је имена градитеља и мраморника који су, на
позив краља Стефана Уроша II Милутина, сазидали и украсили нову саборну цркву манастира
Хиландара.4 У питању су били грчки мајстори,
а писар Варнава, који се вероватно налазио на
челу тајфе, трага је о себи оставио на крају записа. Ако се има у виду то да световна лица са овим
именом из доба Палеолога нису позната,5 може
се закључити да је он вероватно био монах и да
је на почетку записа најпре побројао своје сараднике, од којих је данас по имену познат само
Михаило, а свакако их је било више.6 Време њиЖивоти, 132.
PLP 2, 28–31, nos 2286–2317.
6
Њихова имена су била исписана на средишњим
плочицама, које данас више не постоје. Ширина лакуне
између Михаиловог и Варнавиног имена износи нешто
више од тридесет сантиметара. Протомајстори су могли
бити и из монашких редова. Тако је пола столећа раније,
убрзо по уласку у престоницу 15. августа 1261, автократор Михаило VIII Палеолог обнову олтара, амвона и солеје Велике цркве поверио монаху непознатог имена из
породице Ῥουχᾶς – Pachymérès I, 233.9–11.
4
5

- ων

нио премаз између редова новијег натписа, оригинални
ктиторски натпис моћи ће да се сагледа у целини.
3
Наведене варијанте су читање професора Фрање Баришића, уступљене Ђурђу Бошковићу да их објави у наведеним радовима.
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ховог рада у Хиландару може се доста прецизно
одредити. Наиме, поред тога што су преузели камену пластику са старог, порушеног католикона
с краја X века, обновљеног под Симеоном и Савом крајем XII столећа,7 грчки мајстори су сведочанства о сопственом клесарском умећу оставили на мермерним оквирима портала и прозора, на двема парапетним плочама с трифоре
северне певнице и на два капитела на трифори
олтарске апсиде, а пре свега својим ремек-делом
– мермерним подом у наосу. Тај под је украшен
раскошним мозаиком, који је без правих паралела у свом времену, а рађен је по узору на сличне
подове у старијим католиконима најугледнијих
атонских манастира – Велике лавре, Ватопеда и
Ивирона.8 За украшавање спољашњости цркве,
међутим, ови мајстори су искористили и делове
сувременог пластичног украса који није био дело
њихових руку. Реч је о осам конзола с људским и
животињским главама, од којих су три уграђене
у западни портал храма.9 Стилске подударноУп. Миљковић, Житија, 89–90.
8
Ова сличност је неке ауторе навела на претпоставку
да су сви подови настали у исто време, односно да и под
у хиландарском католикону потиче с краја X столећа – cf.
P. M. Mylonas, Remarques architecturales sur le catholicon de
Chilandar, ХЗ 6 (1986) 7–38. Због уске повезаности зидарске и клесарске вештине, оне су могле бити спојене и у
личности једног мајстора. Блажени Теодор из средине VI
века био је високи дворски чиновник и црквено лице, а
у исто време вичан резбар, градитељ и клесар – cf. John
of Ephesus, Lives of the Eastern Saints III, ed. E. W. Brooks,
Patrologia Orientalis XIX/2, Paris 1925, 200–201.
9
Преосталих пет је касније, у секундарној употреби,
украсило фасаде спољне припрате, што указује на првобитно постојање још неког постројења испред западне
црквене фасаде, вероватно у облику ниског отвореног трема на стубовима – В. Кораћ, Археолошка опажања о при
7
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сти недвосмислено указују на то да су их извели
клесари који су у Србији у исто време радили на
украшавању манастирске цркве Светог Стефана
у Бањској код Звечана.10 Изградња тог храма поуздано се може сместити у године између 1312.
и 1316,11 а њоме је руководио бањски епископ
Данило, духовник од највећег поверења ктитора
Стефана Уроша II Милутина.12 Пре хиротоније
за архијереја, пошто је напустио положај игумана Хиландара, Данило је неко време провео у
карејској испосници Светог Саве, где је започео
своју књижевну делатност.13 Према сопственом
казивању, Данило је на епископском трону у
Бањској био у време смрти владареве мајке Јелене 8. фебруара 1314,14 али је недуго затим напустио Србију, вратио се у Хиландар и, узишавши
на пирг, посветио најстрожем виду аскезе.15 На
повратку из Бањске Данило је у Хиландар довео
мајстора који је исклесао осам камених конзола
за манастирски католикон, чија је градња око
прати кнеза Лазара у Хиландару, ХЗ 4 (1978) 75–98 (= Из
међу Византије и Запада, Београд 1987, 114–130).
10
М. Шупут, Пластична декорација Бањске, ЗЛУ 6
(1970) 37–51.
11
В. Кораћ, Градитељска школа Поморја, Београд
1965, 102.
12
Животи, 149–151; М. Јанковић, Данило, бањски и
хумски епископ, Архиепископ Данило II, 83–85.
13
Животи, 46–47, 338–357; Мошин, Пурковић, Хи
ландарски игумани, 24–34; М. Живојиновић, Светогорски
дани Данила II, Архиепископ Данило II, 76–80.
14
Животи, 88.
15
Исто, 359 – tou na;etq bezmlqvqstvovati – по речима
његовог настављача, па се може закључити да Данило
није, као у Бањској, узео учешћа у изградњи хиландарског католикона. Њу је вероватно надгледао потоњи
српски архиепископ Никодим, његов ученик и наследник
на игуманском трону.
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Д. Боро, 2019

1315, по свему судећи, такође била у завршној
фази.16
Варнава и Михаило нису једини именом
познати уметници који су почетком XIV века
сарађивали с хиландарским братством. У купопродајном акту од 9. новембра 1322, којим
су Хиландарци стекли три куће у Солуну, међу
сведоцима и потписницима, угледним грађанима, наводе се један до другог познати солунски
уметници тог времена – сликар Георгије Калиергис и архитекта Георгије Мармарас.17 Први, за
кога су савременици тврдили да је целе Тесалије18
За овакво датовање в. Б. Тодић, Време изградње ка
толикона и ексонартекса манастира Хиландара, ХЗ 14
(2017) 147–155.
17
Actes de Chilandar I, 180, no 84.63–64.
18
Ваља подсетити на то да је у средњем веку солунски
16
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најбољи сликар19 и чије је дело слављено у Цариграду,20 није, судећи по једином његовом сачуваном и тачно датованом делу – живопису храма
Васкрсења Христовог у Верији (из 1314/5) – радио у Хиландару. Други, Георгије Мармарас, који
се крајем истог месеца, 26. новембра 1322, опет
нашао у истој улози, као сведок и потписник договора између солунског монаха Јована Караве
и наведене петорице представника српског манастира, био је носилац јединственог звања τοῦ
πρωτομαΐστορος τῶν οἰκοδόμων,21 што упућује
архијереј називан митрополитом Тесалије, а онај у Лариси митрополитом Хеладе.
19
Σ. Πελεκανίδης, Καλλιέργης, ὅλης Θετταλίας ἄριστος
ζωγράφος, Ἀθῆναι 1973, 7.
20
Икона Богородице од Извора, Manuelis Philæ Carmina
II, ed. E. Miller, Parisiis 1857, 25–26.
21
Actes de Chilandar I, 183, no 85.46, 21–22.

на то да је у Солуну постојао еснаф градитеља.22
Георгије Мармарас је затим, у истом својству и
са истом титулом, посредовао и у солунским пословима још двају атонских манастира – Ивирона и Зографа – 9. марта 1326. и марта 1327,
с тим што се у зографском акту његово звање
помиње у варијанти τοῦ πρωτομαΐστορος τῶν
δομητόρων.23 С доста вероватноће може се претпоставити да је он као члан Варнавине тајфе учествовао у градњи хиландарског храма јер се као
сведок потписник први пут појављује 21. јануара
1309. у Солуну, приликом куповине трију кућа
за манастир Богородице τ(ὴν) Ἱη(ρουσα)λ(ὴ)μ
ἐπικεκλημέν(ην), који је припадао царевом зету
краљу Милутину.24 Потом је, у трећој деценији
XIV века, већ као најугледнији градски архитекта, посредовао између својих светогорских познаника и суграђана.25
Нису позната имена грчких сликара који
су, по жељи краља Милутина, осликали главну
T. Teoteoi, Remarques sur le travail manuel à Byzance au
XIVe siècle, Études Byzantines et Post-Byzantines I, Bucureşti
1979, 60.
23
Actes d’Iviron III, 300, no 84.6–7, 33; Pavlikianov, The
Mediaeval Greek and Bulgarian Documents, 285, 287, no 27.6–
7, 21–22.
24
Chilandar, 192–195, no 25.
25
Треба додати да је Варнавином потпису на крају
хиландарског записа по формули најсличнији био у камен урезани запис мраморника Никите на олтарској
прегради разрушене цркве Светог Георгија у селу Брики на Пелопонезу (Мани) – ΝΗΚΗΤΑС МАРМАРАС ΔΟΥΛΟ(С)
Х(ΡΙСΤΟ)Υ. Овај мајстор из друге половине XI столећа
оставио је нешто другачије потписе у још четири цркве
у истој области – Ν. Β. Δρανδάκης, Νικήτας μαρμαρᾶς
(1075), Δωδώνη 1 (Ἰωάννινα 1972) 19–44; исти, Ἄγνωστα
γλυπτὰ τῆς Μάνης ἀποδιδόμενα στὸ μαρμαρᾶ Νικήτα
ἢ στὸ ἐργαστήρι του, ΔΧΑΕ 8 (1976) 19–27; исти, Δύο
βυζαντινὲς ἐνεπίγραφες πλάκες ἁγίας Τράπεζας σὲ ναοὺς
τῆς Μεσσηνιακῆς Μάνης, Μνήμη, Ἀθῆναι 1980, 179–185;
D. Feissel, A. Philippidis‑Braat, Inventaires en vue d’un recueil
des inscriptions historiques de Byzance, III – Inscriptions du
Péloponnèse (à l’exception de Mistra), TM 9 (1985) 304–306,
nos 45, 46; 380, nos 31, 32. Да ли је и Варнава на сада изгубљеној плочици иза свог имена себе означио на исти
начин – остаће непознато. Та реч се испрва јавља само као
ознака професије (Ἠοάνις μαρμαρᾶς – X/XI век) – cf. H.
Grégoire, Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d’Asie
Mineure, Paris 1922, 21, no 78 – да би касније, у доба Палео
лога, најчешће представљала патроним који је указивао
на занимање родоначелника породице – PLP 7, 126–128,
nos 17097–17112.
22

24

хиландарску цркву и који су, судећи по непре
сликаним и очишћеним деловима фресака, припадали најнапреднијим токовима византијског
сликарства у свом времену. Посао на изради
зидних слика завршили су на самом крају лета
или почетком јесени 1321, између 1. септембра
и смрти ктитора 29. октобра.26 Натпис који о
томе сведочи исписан је на српскословенском
испод ногу краља Милутина из ктиторске композиције;27 она приказује ромејског автократора
Андроника II како свом зету и манастирском
ктитору уручује три хрисовуље у присуству Стефана Првомученика, светог имењака свих Немањића. Целину с ктиторском композицијом
чине и представа Мајке Божије на престолу, са
Сином у крилу, окружене арханђелима Михаилом и Гаврилом, изнад главног улаза у наос храма и ликови светих Симеона Немање и Саве,
оснивача српског Хиландара. У истој, другој
зони живописа на северном делу источног зида
нартекса насликан је Андроников унук и савладар Андроник III, а лево од њега првобитно су
највероватније били представљени деда и отац
краља Милутина, такође манастирски ктитори – Стефан Првовенчани и Стефан Урош I као
монаси Симон и Симеон.28 С друге стране врата
над којима је ктиторски натпис, у југозападном
углу наоса, особеним избором насликаних фигура главних манастирских ктитора обележено
је место првобитног гроба Симеона Немање. Он
је представљен на западној страни југозападног
пиластра, за њим следе свети Сава и краљ Милутин на јужном зиду, док им са западног зида
благослов упућује свети Стефан Првомученик.29

Марковић, Хостетер, Прилог хронологији, 201–217.
Према данас читљивим деловима првобитног натписа може се закључити да је приликом исписивања новијег, из 1804, коришћен текст старијег натписа, али он
није у целини поновљен.
28
В. поглавље Трпезарија, стр. 59. До средине треће деценије XIV века уместо њих су, на новом слоју малтера,
насликани Милутинови наследници на српском престолу и нови ктитори Хиландара – син Стефан Дечански и
млади краљ Душан, Милутинов унук, cf. V. J. Djurić, Les
portraits de souverains dans le narthex de Chilandar, ХЗ 7
(1989) 105–132; Војводић, Ктиторски портрети, 251–
257.
29
Исти, Хиландарски гроб светог Симеона Српског и
његов сликани програм, ХЗ 11 (2004) 27–58.
26
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Н. Цар, 1984;
Н. Дудић, 1996

Натпис се налази у аркосолију који је нак
надно призидан у висини парапетних плоча са
унутрашње стране бифоре на северном зиду
старе припрате католикона. Исписан је белим
словима на зеленој позадини, у три реда, иза ма
лог Христа у Богородичином наручју.

(2007) 85; Миљковић, Житија, 98; Ковачевић, Хиландар, 173, 554.

pr(y)stavIa se rabqb b(o)/Iic rypo[qd dMKqe
iliris%ki&f vq lyt(o) pϡl=Tg
prystavi (П – Петковић; С – Стојановић), pre
stavI (К – Кнежевић), prestavi (Т–Ф – Τουτός, Φουσ
τέρης); b rab' (П, С); c b\i_ (К); d rypo[ (К, Т–Ф); e douK
(П, С); f iliriskIi (П, С), ilirikIi (Т–Ф); g ZclT (П), zc#9
(С), ZalT (К).
a

ИЗД: Петковић, Старине, 15; Стојановић, Записи и натписи VI, 97, бр. 10038; Б. Кнежевић, Аркосолији у Хиландару и у српским средњовековним манастирима, Осам векова Хиландара, Београд 2000,
599; Τουτός, Φουστέρης, Εὑρετήριον, 191, бр. 5.2.
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ЛИТ: A. Belitch, La Macédoine, Paris–Barcelone
1919, 200 (V. R. Petković); В. Р. Петковић, Арбанаски
пирг у Хиландару, Архив за арбанаску старину, језик
и етнологију 1/1–2 (Београд 1923) 197; Р. М. Грујић,
Светогорски азили за српске владаоце и властелу
после Косовске битке, ГСНД 11 (1932) 81; Радојчић,
Уметнички споменици, 181; Γ. Σούλης, Αἱ νεώτεραι
ἔρευναι περὶ Γεωργίου Καστριώτου Σκενδέρμπεη,
ΕΕΒΣ 28 (1958) 457; Djurić, Fresques médiévales, 95;
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века, Београд 1985, 172; Петковић, Хиландар, 34;
Д. Поповић, Сахране и гробови у средњем веку, Ма
настир Хиландар, Београд 1998, 213–214; Ђорђе
вић, Зидно сликарство, 248; B. Bojović, Mont Athos,
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(Arbanaški pirg) dépendance de Chilandar, Balcanica 37

Престави се раб Божији Репош, дукс
илириски, године 6939
Судећи по редоследу којим су 1425/6. да
родавчеви синови набројани у повељи Јована
Кастриота, који Хиландару поклања села Ра
достуше и Требиште североисточно од Дебра,
Репош је био другорођени син тог албанског
велможе,1 господара области у сливу реке Мат,2
Actes de Chilandar II, 561–562, no 81.
Кроз његову земљу је пролазио и трговачки пут
који је из Шуфадаје водио од јадранског приморја, пре
ко Дебра и Полога, до Призрена – уп. његову повељу Ду
бровчанима од 25. фебруара 1420, Старе српске повеље
и писма I/2, пр. Љ. Стојановић, Београд – Ср. Карловци
1934, 213–214, бр. 793; A. Ducellier, La façade maritime de
1
2

Н. Цар, 1984;
Н. Дудић, 1996

северно и источно од Кроје, и суседног Дебра и
околине. У ишчекивању неминовног сукоба с
Турцима, Јован Кастриот је у наредне две годи
не настојао да себи и својој породици обезбеди
сигурно уточиште. Он је пре 17. августа 1428,
уз сагласност игумана јеромонаха Атанасија и
целокупног хиландарског братства, за суму од
шездесет флорина купио четири аделфата у пир
гу Светог Георгија више манастира, с правом до
животног боравка у њему за себе и своја три сина
– Репоша, Константина и Ђурђа.3 Прибежиште
је тражио и на другој страни. Наведеног датума
обратио се млетачком Сенат у с молбом да се у
случају невоље може са породицом склонити на
неки од поседа Сињорије у Приморју и истовре
мено писао да му је најмлађи син примио ис

лам, те да не може сносити одговорност уколи
ко млади Скендербег по султановој заповести
нападне млетачку територију.4 Турска одмазда
над поседима Млечана у јадранском приобаљу
и земљама њихових савезника у залеђу уследила
је после другог и коначног освајања Солуна 29.
марта 1430. Исак-бег, скопски крајишник, опу
стошио је област Јована Кастриота, разоривши
сва утврђења, изузев два, у којима је оставио
турске посаде.5 Ипак, Јован Кастриот је задржао
део својих старих територија које је у тимар, као
хришћански спахија, од султана добио 1431.6
Под таквим околностима, вероватно почетком
исте године, Репош се обрео на Светој Гори, где
је убрзо и умро.7 На основу записа из једног ру
Оригинал је писан на грчком, а сачуван је латински
превод – Радонић, нав. дело, 4, бр. 5; притешњен надмоћ
ном османском силом, Јован Кастриот се још 11. јануара
1410. вајкао млетачком Сенату да су Турци узели једног
његовог сина као таоца и да од њега траже несметан про
лаз својих чета ка млетачким утврђењима на јадранској
обали – исто, 1, бр. 1.
5
Историја Црне Горе II/2, 158.
6
H. Inalcik, Timariotes chrétiens en Albanie au XVe siècle
d’après un registre de timars ottoman, Mitteilungen des Öster
reichischen Staatsarchiv 4 (Wien 1951) 118–138.
7
Он је свакако дошао с намером да се замонаши, али
га је у томе спречила прерана смрт. Пишући почетком
XVI столећа кратку историју своје породице, која је била
у родбинским везама с кланом Кастриота, Јован Музаки
је посебно истакао Репошеву побожност, али му његова
4

la Principauté des Kastriote, de la fin du XIV siècle à la mort
de Skanderbeg, Studia Albanica 6/1 (Tirana 1968) 119–136.
И Јован Музаки у хроници Breve memoria de li discendenti
de nostra casa Musachi, која је настала око 1515, Јована Ка
стриота назива Signor della Matia – cf. Chroniques, 301.
3
Мошин, Акти, 197–199; Ј. Радонић, Ђурађ Кастриот
Скендербег и Арбанија у XV веку (Споменик СКА 95), Бео
град 1942, 3–4, бр. 4; најстарији син Станиша се у овом
документу не помиње, вероватно због тога што му је отац
наменио улогу наследника као господара у области Мата
и Дебра. За положај и историју поменутог пирга, кас
није прозваног арбанашким, в. Π. Ανδρούδης, Ιστορικές
και αρχαιολογικές μαρτυρίες για τον πύργο του Αλβανού
της Μονής Χελανδαρίου στο Άγιον Όρος, Βυζαντιακά 22
(2002) 219–245; Миљковић, Житија, 98–99.
e
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кописа зна се и тачан датум његове смрти – 25.
јул 1431.8
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судбина по напуштању очевог дома није била позната.
Сматрао је да се овај упокојио као монах на Синају – cf.
Chroniques, 295.
8
Стојановић, Записи и натписи III, 74, бр. 5055. Ђу
рађ Репош из записа публикованог на истом месту (бр.
5048) није могао бити иста личност не само због тога
што је terminus post quеm настанка записа 1494. већ и зато
што Репошево име добијено на крштењу није могло бити
Ђурађ. Тако се звао његов најмлађи брат, касније славни
Скендербег.
У сваком случају, судећи по поменутим прилозима и
самом месту Репошевог гроба, Кастриоти су били пра
вославна арбанашка господа, а Јованова супруга је била
Српкиња, што се лако може закључити на основу нара
тивних извора. За Јована Музакија она је Voisava Tribalda,
угледног рода, за Марина Барлетија је ћерка племенитог
господара Трибала, а Димитрије Франко је открио и њену
постојбину: била је ћерка господара Полога – Chroniques,
295, 301; M. Barletius, Historia de vita et gestis Scanderbegi,
Epiratorum principis, Roma 1510, 3; D. Franco, Gli illustri et
gloriosi gesti et vitoriose impresse, fatte contra Turchi, dal Sig.
D. Giorgio Castriotto, detto Scanderbeg, prencipe d’Epirro,
Venetia 1610, 1. Ваља приметити да у делима с почетка
XVI века, а чији су аутори пред турском опасношћу из
бегли у Италију са југоисточне обале Јадрана, као да још
живи историцизам старих ромејских хроничара. У спи
сима тих писаца, почевши од Јована Скилице у XI сто
лећу, преко Хонијата, Григоре и Кантакузина, па све до
Критовула са Имбра и Халкокондила у XV веку, именом
античког народа Τριβαλλοί готово се без изузетка озна
чавају Срби (Tribalda или Tripalda је искварено од грчког

Световног великодостојника, сина углед
ног манастирског приложника, братство Хи
ландара сахранило је у унутрашњој припрати и
његово надгробно обележје украсило фрескама.
У полукружној ниши аркосолија, на плавој и зе
леној позадини, насликана је допојасна Богоро
дица с малим Христом који благосиља светог Ге
оргија, патрона пирга у којем је покојник провео
своје последње дане. Око нише, у доњем делу, на
истоветној позадини, представљени су у попрсју
свети ктитори Симеон и Сава, још два посред
ника у спасењу његове душе; њима одозго, из
рајске вреже на жутој позадини, благослов шаље
допојасни Христос Емануил, коме се клањају два
анђела у медаљонима. Иако се украс Репошевог
гроба не одликује особитим сликарским вред
ностима, у иконографском смислу је у главној
манастирској цркви најбогатији. Своје пошто
вање братство је изразило и самим натписом,
иако Репош, као ни његов отац Јован, није имао
никакву титулу. У оба документа у Хиландару
уз њихова имена стајало је само gospodinq, али
Τριβαλλίδα). Сам Јован Музаки био је готово опчињен
државно-правним традицијама несталог царства, а уз
рок његове пропасти, као и усуда своје породице, којој је
приписивао престоничко порекло, видео је у грађанском
рату између Палеолога и Кантакузина, рату што је Турке
довео на Балкан. Себе је, при томе, у свом кампанијском
егзилу столеће и по касније поносно називао Despoto dell’
Epiro.

је постхумно у натпису истакнуто да је Репош
био δούξ.9 Наручилац натписа је речима dMKq
iliris%ki& учено подсетио и на Репошеву етничку
припадност. Почевши од Георгија Пахимера, за
ромејске полихисторе, учене историчаре, фило

логе и писце, попут Томе Магистра, Нићифора
Григоре или Јосифа Калотета, али и код сувре
мених хроничара и људи од пера, као што су ав
тократор Манојло II Палеолог или Критовул са
Имбра, Арбанаси су били Илири (Ἰλλυριοί).10

У то време господари неких значајних лука на источ
ном Јадрану и пространих области у залеђу били су ти
тулисани као дуке, попут Балше II у Драчу (1385), Хрвоја
Вукчића у Сплиту (1404) или Стефана Вукчића Косаче
(Sancti Sabae dux, 1466) – cf. Monumenta serbica, 202–203,
253, nos 192, 242; Дубровачка акта и повеље I/2, пр. Ј. Ра
донић, Београд 1934, 672, 680, 681, 683, бр. 302, 306–308.
Репош то звање свакако није носио, па чак ни ако је уочи
судбоносног обрачуна с Турцима био војни заповедник
неке од очевих утврда.

Pachymérès I, 271.24; II, 401.17, 641.3; PG 145, 377;
Nicephori Gregorae Byzantina Historia I, ed. L. Schopeni,
Bonnae 1829, 116.8, 247.11, 297.6; III (I. Bekkero, 1855),
557.14; Δ. Γ. Τσάμης, Ἰωσὴφ Καλοθέτου Συγγράματα,
Θεσσαλονίκη 1980, 270, 299; The Letters of Manuel II
Palaeologus, ed. G. T. Dennis, Washington 1977, 43, 211, nos
16.17, 68.107; Critobuli Imbriotae Historiae, ed. D. R. Reinsch,
Berolini – Novi Eboraci 1983, 27.15, 138.6.

9
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ФЛАСКА (око 1525)

Иако најстарија међу бројним хиландарским келијама у Кареји, црква Рођења Богородичиног није оставила трага у изворима.1 Највише
података пружају сама грађевина и зидне слике
у олтарском делу, где је недавно у целости откривен драгоцен натпис у виду поменика на уској
површини зида који одваја нишу проскомидије
од главне апсиде.2 Исписан је црним словима, у
деветнаест редова, на белој правоугаоној површини димензија 122 × 18 cm, уоквиреној црвеном бордуром ширине око три сантиметра; слова су висине око три и по сантиметра.
Први се пут под овим именом среће почетком прошлог столећа у драгоценом спису хиландарског игумана
Методија, и ту само у једној реченици, у којој се, поред
назива келије, наводи да су келиоти грчки монаси који се
баве риболовом – уп. Методије С. Миловановић, Живот
у српској царској лаври Хилендару III, Београд 1909, 10.
Есфигменски јеромонах Герасим Смирнакис пак у свом
познатом опису Свете Горе из приближно истог времена међу хиландарским келијама чији су закупци Грци
у Кареји помиње и келију τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου –
Σμυρνάκης, Τὸ Ἅγιον Ὄρος, 702. Келија је назив добила од
грчке речи φλάσκη, φλάσκα или φλασκί, са значењем боца,
стакленица, али и тиква, поцрпка и путни суд за воду
или вино од осушеног плода тикве Lagenaria vulgaris, нарочитог облика, са издуженим, танким горњим делом и
лоптастим завршетком, код нас познатог као лејка или
врг. Смештена на источном ободу Кареје, келија је вероватно одувек, као и данас, била окружена засадима винове лозе и повртњаком. Фласка вероватно није испрва
носила тај назив. Јеромонах Венијамин из манастира Добруна је у Кареји, у хиландарској келији с храмом Рођења
Богородичиног, званој ko/ina, 1627/8. преписао Пролог за
целу годину, који је наменио манастиру Завали, уп. Стојановић, Записи и натписи VI, 112, бр. 10134.
2
Храм је недавно статички осигуран, а натпис у потпуности ослобођен познијих премаза кречом – в. Баришић, Булајић, Џамић, Хиландарска келија, 101–104.

ИЗД: Subotić, Η καλλιτεχνική ζωή, 74–75;3
Τουτός, Φουστέρης, Εὑρετήριον, 226, бр. 5.14.

ktitori s(ve)t(a)go hrama sego 1 pomeni g(ospo
d)i d(ou)[e rabq svoih(q)a 0 nikolMb 0 erinou 0 dmi
tra 0 marMc 0 dmitra 0 eugenJ} monahI}d 0 manoila
0 Te(o)dwrMe 0 elisavqTM monahJ}f %0 s&tanislavMg 0
ivana 0 gEnadJa (mon)ah(a)h 0 naTanaila Jerodiakona
0 pavla monaha
a

svoih; b nikolou; c marou; d monahJn}; e Te(o)dwrou;
elisavqTou monahJn}; g %...&anislavou; h arh(imandrita)
(према Τουτός, Φουστέρης).
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- монах

Ктитори светог храма овог. Помени,
Господе, душе слугу својих, Николу, Ирину,
Дмитра, Мару, Дмитра, Евгенију монахињу,
Манојла, Теодору, Јелисавету монахињу, Ста
ниславу, Ивана, Генадија монаха, Натанаила
јерођакона, Павла монаха
Заједнички ктиторски подухвати већег
броја лица, који се могу пратити од друге половине XI столећа,4 дуговека су пракса у византијском свету и откривају је управо овакви
натписи. Нарочито су у том погледу занимљива
два натписа из друге половине XIII века јер се у
њима, осим имена приложника, помињу и њихови дарови. Један је из цркве Светих анаргира
Ту је издат само завршни, тада једино видљив део
натписа.
4
S. Kalopissi-Verti, Epigraphic Evidence in Middle-Byzan
tine Churches of the Mani, Λαμπηδών I, Αθήνα 2003, 340–
341.
3

Н. Цар, 1984;
Н. Дудић, 1996;
Д. Боро, 2019

ФЛАСКА (око 1525)

у Кипули (средишњи Мани) на Пелопонезу (6.
јун 1265), а други из храма Арханђела Михаила у
Полемити, у истој области (2. мај 1278).5 Овакви
и краћи натписи у којима се помињу само имена најугледнијих приложника, док остали остају
анонимни, као и натписи у којима једноставно
стоји да је храм сазидан и осликан заслугом целог села или чак више села у једној области, срећу
се у већем броју на млетачком Криту, на Кипру
под влашћу Лузињана и на Родосу у XIV веку и
током прве половине XV века,6 а од средине тог

столећа јављају се и у средишњим областима
Балкана.7 Без изузетка је реч о малим сеоским
храмовима које су, у складу са својим скромним
могућностима, најчешће предвођене својим јерејима, подизале и зидним сликама украшавале
локалне заједнице.
Подигнута на основу исте праксе колективног задужбинарства, келија Фласка је особена
пре свега због места на којем се налази – у Кареји,
Велестово (1444. и 1450/1), Долгаец (1454/5), Лескоец (1461/2), Свети Стефан Панцир – Г. Суботић, Охрид
ска сликарска школа XV века, Београд 1980, 52, 61–64,
76, 95; Света Петка у Побужју код Скопља (друга половина XV столећа) – З. Расолкоска-Николовска, Црквата
Света Петка во Побужје, Зборник 9–10 (Скопје 1983)
35–54 (= Средновековната уметност во Македонија,
Скопје 2004, 483–504); Г. Суботић, Из историје сликар
ства у скопском крају у време турске власти (1), ЗРВИ
38 (1999/2000) 419–422.
7

Eadem, Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in
Thirteenth-Century Churches of Greece, Wien 1992, 67–69,
71–74.
6
Eadem, Painters, 145; eadem, Aspects of patronage in
Fourteenth-Century Byzantium. Regions under Serbian and
Latin Rule, Βυζάντιο και Σερβία κατά τον 14ο αιώνα, Αθήνα
1996, 368–371, 376–378; eadem, Church Foundations by
Entire Villages (13th–16th c.). A Short Note, ЗРВИ 44/1 (2007)
333–339.
5
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управном седишту Атона. Док су у парохијским
храмовима ктитори и њихови потомци кроз генерације држали опела, венчавали се и крштавали, световни ктитори Фласке вероватно никад
нису видели своју карејску задужбину. Средства
прикупљена на подстрек монаха поменутих на
крају натписа њима су и поверена зарад градње
цркве, а заузврат су само очекиване спасоносне
молитве светогорских подвижника за душе приложника. Натпис из Фласке, у којем је наведено
чак четрнаест ктитора, није само најстарији познати натпис ове врсте на Светој Гори већ је и
први на том Полуострву мушкараца8 у којем су
на зиду фреско-техником исписана имена приложница – мирјанки и монахиња.9 Њихова имена и имена осталих приложника јеромонах који
је служио читао је приликом вађења честица из
просфоре на проскомидији.
Невелики храм у два нивоа био је покривен двоводним кровом. Због нагиба терена
у правцу запад–исток доњи део је делимично
укопан и служио је као усипалница у коју су
земни остаци монаха одлагани неколико година после смрти. Горњи део је чинио једнобродни наос са олтарским простором, димензија
7,5 × 4,8 m, и припратом. На источном зиду су
три полукружне конхе, од којих једино главна,
олтарска, споља излази ван равни зида у виду
8

Изворни турски назив за Свету Гору, с краја XV и
почетка наредног столећа – Фотић, Света Гора, 39.
9
Тек су нешто старије иконе са именима владарки –
икона Богородице Одигитрије и Пантанасе из наоса католикона Григоријевог манастира са именом Марије Асанине Палеологине (†1511), господарице τῆς Μολδοβλαχίας,
друге супруге Стефана III Великог, и икона светог Атанасија Атонског коју је велика војвоткиња Ана, владарка
πάσης Οὐγκροβλαχίας, са супругом Јованом Владиславом
III (1523–1525) поклонила Лаври, Recueil des inscriptions,
119, 175, nos 361, 511.
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тростране апсиде. Бочне фасаде су оживљене
троструким слепим аркадама чији су луци изведени од опека, као и удвојени зупчасти венац
којим су испод крова завршена фасадна платна
и лучно засведени првобитни прозорски отвори. Северозападно од цркве подигнут је конак,
који је данас у рушевинама.10
Украшавање унутрашњости зидним сликама никада није довршено. Уочи освећења цркве фреске је добио само источни зид.11 Поред
тројице монаха поменутих на крају листе приложника – Генадија, Натанаила и Павла – који су
вероватно били држаоци келије, познато је и име
сликара. Тај уметник је израдио и фреске у олтару Претечиног параклиса на спрату нартекса
главне цркве у Протату (1525/6), престоне иконе у келији Светог Георгија του Πλάκαρη изван
Кареје, као и зидне слике у параклису Светог
Власија надомак Велике лавре (после 1528/9).12
Претпоставља се да натпис крај светог Николе, лево од нише протесиса у параклису Светог
Јована Претече – Μνήστητι Κ(ύρι)ε Γεωργίου
μοναχ(οῦ) – представља помен сликара.13

Данашње просторије за становање у том иначе напуштеном и оронулом здању дограђене су уз северозападну страну црквице у новије време, када је све стављено под један, заједнички кров.
11
За сликани репертоар в. Баришић, Булајић, Џамић,
Хиландарска келија, 102–104. На профилисаном венцу што одваја полукалоту од доњег дела олтарске апсиде исписани су стихови који се поју у опходу приликом
освећења храма – Utvr(q)/denE na te nady}{im se 0 Utvrqdi
g(ospod)i cr(q)k(o)vq svo} 0 e}/e ste/a ;qs(t)no} si krqvJ} –
Subotić, Η καλλιτεχνική ζωή, 76–77.
12
Исто, 61–100.
13
Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι I, 215; Τουτός, Φουστέρης, Εὑρετήριον, 62; Веленис, Хетеројезичке сликарске
радионице, 221–222.
10

МОЛИВОКЛИСИЈА (1541)

Хиландарска келија с малом куполном
црквом триконхалне основе, посвећеном Успењу
Богородице, налази се у шумовитом крају изнад
Кареје, на двадесетак минута хода северозападно
од хиландарског конака. Назив је добила по олов
ном крову, какав се ретко среће на малим све
тогорским храмовима, па је позната као Оловна
црква.1 У унутрашњости цркве постоје два слика
на натписа из 1541. Оштећени ктиторски натпис
на српскословенском налази се изнад данас зази
даног јужног улаза. Исписан је на белој позадини
црним словима висине око једног и по сантиме
тра. Натпису недостају почеци и завршеци ре
дова, чија се реконструкција предлаже у цртежу;
од завршетка натписа у доњем делу виде се само
врхови изгубљених слова у шестом реду. Текст на
грчком језику, исписан црним словима на белом
правоугаоном пољу између олтарске апсиде и
нише ђаконикона, чита се само у првом, горњем
делу.2 Други натпис до сада није публикован.
ИЗД: Порфирiй Успенскiй, архимандрит,
Письма о пресловутомъ живописцѣ Панселинѣ, Тру
ды Кiевской духовной академiи 4 (1867) 267; Стоја
новић, Записи и натписи IV, 47, бр. 6247; Ж. Та
тић, Из старе српске архитектуре, ПКЈИФ 8 (1928)
201; Суботић, Натпис, 512; Σ. Παντζαρίδης, Οἱ
τοιχογραφίες τοῦ παρεκκλησίου Κοιμήσεως Θεοτόκου
(Μολυβοκκλησιᾶς) Καρυές Ἅγιον Ὄρος, Θεσσαλονίκη
2006, 21–22; Τουτός, Φουστέρης, Εὑρετήριον, 229, бр.
5.16.
Први пут се под овим називом – wlovna cr(x)kovx –
среће у једном запису из 1724 – Рајков, Хиландарска кон
дика, 361.
2
Вероватно је текст исписан на већ осушеној малтер
ној подлози по завршетку сликарских радова, због чега је,
изузев првог реда, натпис било могуће само делимично
прочитати, и то на основу светлијих трагова слова, пре
осталих пошто је одатле отпала њихова тамнија боја.
1
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ЛИТ: Кондаковъ, Памятники, 53; Σμυρνάκης,
Τὸ Ἅγιον Ὄρος, 500–501, 699; Βλάχος, Ἡ χερσόνησος,
212; Никольскiй, Историческiй очеркъ, 26–27; Бог
дановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 140, 148;
Петковић, Хиландар, 79; Суботић, Најстарије пред–
ставе, 177–178; Ненадовић, Осам векова, 183; Фо
тић, Прилагођавање и опстанак, 99; Ненадовић,
Параклиси, 180; Ракић, Зидно сликарство, 263; Κ.
Μ. Βαφειάδης, Τοιχογραφίες στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἀπό τό 15ο ἕως τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα, ΔΧΑΕ
25 (2004) 44; Веленис, Хетеројезичке сликарске ради
онице, 222–225; Ковачевић, Хиландар, 584.

%€ izvolynJe&mqa O(tq)cab 0 i pospy[enJemqc
s(Q)nad 0 i sxvrq[enJemqe s(ve)t(a)go d(ou)ha 0 vx
zdvi/e se i sxZida s%ef sQi s(ve)tQi i bo/q
stvqn&Qig hramqh 0 ouspenJe prys(ve)tQei vl(a)d(Q);(ic)ej na[e b(ogorodi)ce i pr(i)snod(y)vQ
marJek 0 vx lyt(o) zme_ 0 il %popisa se vx lyt(o) z=n
0 i sx&vrq[i se,m m(y)s(e)ca wktovrJan 0 k=v, d(q)nq
0 krougq, sl(q)n(q)cM,o k=v 0 lMnQ,p 1 0 Teme%lJwnq,
d=I 0 zlato ;islo,&q 4 0 jpahta, 6r 0 indikto, e=I 0 O
semqs potroudi se mnogogry[nQit m%... p&is(q)cq
0 vx skuÉmyu pryimenovannQv makarJe i dmitrq
]nEv%acqw ...&
Изволенiемъ (П – Порфирiй Успенскiй),
%izvoleniemq& (С – Стојановић); b oca (С), o(t)ca (Су – Суботић); c поспѣшенiемъ (П), pospy[snIemô (Т – Татић);
d
sina (С); e съвршенiемъ (П), sôverô[enJem (Т); f ozvi/esensô zida o... (Т); g bo/qstavn&Qi (Су); h воздвижесе сей
храмъ (П), hramô (Т); i prstQe (Т); j влче (П), vldce (Т);
k
прнодвы Марiи (П), pr(i)snod(y)vQ (С, Су); priodvQ (Т);
l
I. (Т); m свершисе (П), (s)vrq[i se (С), v[ise (Т); n мца
октоврiа (П), mca wvtovrJa (Т); o кроугъ слцу (П), slqncM
(С), sl(q)ncou (Су); p lu}I (Т), lounQ (Су); q zlato;islo
(Су); r e plhIa z (Т); s семъ (П), sem (Т); t потрудисе (П),
mnogogry[nIi (Т); u скимѣ (П), vô skuty (С), rôaki by (Т);
v
поименованны (П), prIspomnovamnQI (Т); w дмитры]нѥ
(П), dmitr] se (Т).
a

† Вољом Оца и поспешењем Сина и


довршењем Светог Духа подиже се и сазида
се овај свети и божанствени храм Успење
Пресвете Владичице наше Богородице и При
снодеве Марије године 7045. и ислика се године
7050. и доврши се месеца октобра 22. дан, круг
Сунцу 22, Месецу први, основа 14, златоброј
4, епакт 6, индикт 15. О овоме се потруди
многогрешни М… писац, у схими преименова
ни Макарије, и Дмитар Јањевац …

Μνήσθητι Κ(ύρι)ε τὴν ψυχὴν τοῦ
δούλου σοῦ … μνήσθ[ητι] ...μ... [τῶν μον]
αχ(ῶν) …
- ὴν;

- ῶν.

Помени, Господе, душу слуге свога … по
мени …м… монаха…
Храм Успења Богородичиног подигнут је
1536/7,3 а његово сликање довршено је 22. ок
тобра 1541. године.4 Око тога су се потрудили,
наставља се у натпису, многогрешни М..., који је у
схими добио име Макарије, и Дмитар Јањевац,
иза чијег је помена, у наставку, текст уништен.
Макарије, први од њих, према честом обичају,
задржао је у монаштву почетно слово свога ла
ичког имена, док је други био мирјанин. Обе
личности које су се старале о подизању храма
и његовом украшавању зидним сликама бави
ле су се преписивањем књига. У натпису се уз
Макаријево световно име5 наводи да је pis(q)cq,
Ако се има у виду то да су се градитељски радови
приводили крају најчешће у јесен, вероватним се чини да
је црква завршена до краја 1536. године.
4
Изгубљену годину (zn) поуздано одређују помоћне
хронолошке одреднице – круг Сунца и Месеца, епахт и
индикт.
5
Не треба га поистовећивати с добро познатим ста
ријим савремеником истог имена, првим српским и
влашким штампаром – Суботић, Натпис, 513–514.
3
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а Дмитар Јањевац6 се у једном каснијем запису
на његовом рукопису из Руске националне би
блиотеке у Санкт Петербургу помиње као dobrQi
piscq.7 Изгубљени завршетак натписа у Моливо
клисији вероватно је садржавао и друге податке
о њему. Макарије је, чини се, тек нешто раније
примио монашки образ, због чега се у натпису
из 1541. још наводи његово световно име. Дми
тар из Јањева je вероватно до смрти остао лаик.
За преписиваче је карактеристична била
употреба помоћних хронолошких одредница
које су овде наведене.8 Њихов пример је близак
ознакама у ктиторском натпису у цркви Светих
апостола Петра и Павла на метоху Светог Јована
Рилског у Орлици, где се, поред године и индикта,
наводе бројеви темеља и круга Сунца и Месеца.9
Карактер дуктуса у том натпису подсећа на писмо
у књигама, а представе необично малих димен
зија у зидном украсу, као и више остварења истог
уметника у источној Србији и западној Бугарској
Оштећени део имена у натпису (dmitrq ]nEv...) опрез
но је у свом издању допунио већ Љубомир Стојановић, с
разлогом претпостављајући да је стајало Јањевац.
7
Име је, иначе, на занимљив начин сачувано у том
рукопису из Гиљфердингове збирке (број 9): једну греш
ку у његовом препису касније је уочио писар по имену
Иноћентије и на уметнути листић забележио – pogry[Jw
be[e pre/de dobrQi piscq dmitrq ]nEvacq – Стојановић, За
писи и натписи VI, 8, бр. 9377.
8
У српским рукописима то се може пратити од по
четка XIV столећа. У Никодимовом типику из 1318/9.
године (рукопису број 6 Народне библиотеке, изгорелом
приликом немачког бомбардовања Београда 1941), на
крају уводног слова, били су између године 6827. и другог
индикта убележени круг Сунца 23. и круг Месеца 6 – в.
Типик архиепископа Никодима II, прев. Л. Мирковић, пр.
Ђ. Трифуновић, Београд 2007. На сличан начин пажљиво
је забележено и време смрти деспота Стефана у натпису
урезаном у камен – lytM /e togda tekM{M 0z0 mou 0 i 0c0 mM 0 i
0#0 i 5 mM 0 indiktiwnq 050 sl(q)n(q)cM krMgq 0T=I0 i lMnI 0T=I0 m(yse)
ca ioul] 0T=I0 d(q)nq – Г. Томовић, Морфологија ћириличких
натписа на Балкану, Београд 1974, 105–106, бр. 102.
9
А. Божков, Стенописите и църквата от метоха Ор
лица, Изкуство 2 (София 1964) 26.
6
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из око 1490. године, упућују на мајстора који је
сликао иконе и минијатуре. То непосредно по
тврђују његове илустрације у Четворојеванђељу
из збирке Црквеног музеја у Софији, пореклом
из манастира Слепча.10 У питању је била лич
ност из неког скрипторија – највероватније кра
товског – у којем су преписиване и украшаване
књиге и у којем је постојала пракса да се, уз годи
ну, наводе и друге хронолошке одреднице.11
На челу келије у којој су двојица писаца
обитавала свакако је био Макарије, али нам није,
као у неким другим случајевима, сачувана омоло
гија из матичног манастира, од ког су за зидање
храма и живописање унутрашњости њени др
жаоци морали тражити сагласност. Нема сумње
да су у хиландарском братству уживали пошто
вање. Келија је била скрипториј.
У натпису се заједнички труд монаха Ма
карија и Димитрија Јањевца истиче на крају,
након белешке о довршетку живописа, општом
формулом О сем потруди се … Дословно се, да
кле, не каже да су се обојица бринула о грађењу
цркве, али писарски позив који их је везивао
упућује на закључак да су они дуже време бо
равили у келији и настојали да је унапреде. Ве
рујемо да су се обојица бринула најпре о дизању
G. Subotić, La plus ancienne peinture murale au monas
tère Gornjak, Зограф 26 (1997) 107–118.
11
У том смислу, у зидном сликарству вредан при
мер, временски чак ближи, пружа ктиторски натпис у
Лапушњи из 1510, где се наводе круг Сунца и Месеца,
индикт, епахт и темељ – Б. Кнежевић, Манастир Ла
пушња, Саопштења 18 (1986) 89–90. По броју хронолош
ких одредница које прате годину сликања натпис из Мо
ливоклисије заостаје једино за поговорима најстаријих
српских штампаних књига, у којима се, под утицајем За
пада, бележи и година од Христовог рођења – Цетињског
осмогласника и Псалтира из 1494. и 1495. или књига из
штампарије Божидара Вуковића у Венецији: Псалтира
(1520), Молитвеника, Осмогласника и Празничног минеја
из година 1536–1538. и др. – Стојановић, Записи и нат
писи I, 118–119, 139, 153, 157, 162–163, бр. 382, 383, 444,
481, 486, 494.
10
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храма, а затим, пет година доцније, и о његовом
украшавању. Постоје и други примери лаика
који су на Светој Гори дуже боравили и радили
као преписивачи. Довољно је сетити се испове
сти младог Теодора Спана, који је у пиргу Пре
ображења на Спасовој води радио за књижев
ника Доментијана. За Дмитра Јањевца се не зна
када је дошао у Кареју и колико је дуго ту живео,
али се, иако је био мирјанин, с Макаријем старао
о подизању и украшавању цркве у келији у којој
је боравио.
Њихов непосредни удео најбоље се може
видети у натписима, најпре ктиторском, а затим
и свим другим на зидним сликама. Њихову из
раду су поверили мајсторима с Крита, који су на
свом језику оставили наведени поменик, испи
сан између олтарске апсиде и нише ђаконикона,
док су српскословенске натписе, разуме се, ис
писали сами келиоти. Одлике писма особене за
преписиваче рукописа лако се препознају јер их
једноставније писмо сликара нема. У рукописи
ма су то изразите варијанте широког и уског j и
e, начин писања слова o и u, често укошени по
тези знакова q и x или декоративно обликована
слова a, v и Z. У техничком смислу, видно је да се
писар служио каламусом, који је, за разлику од
четкице, облицима давао оштрину, а потезима
уједначену ширину.
Без темељне анализе тешко је рећи да ли
су оба по имену позната келиота исписивала тек
стове на фрескама или је то учинио само један од
њих. Ово отежава и чињеница да нам је познат
само рукопис Дмитра Јањевца,12 а не и монаха
Једна страница у рукопису из Гиљфердингове збир
ке који Дмитар Јањевац није само исписао него и украсио
показује традиционалан преплет и стилизовану биљну
орнаментику на заставици, чија обрада и мотиви изда
лека сећају на дела много старијег, тзв. раскошног стила,
негованог у Византији упоредо у минијатурама и емаљу;
један од мотива, међутим, у средњем делу заставице, пре
вучен само једним тоном, без пластичне обраде пером,
као да је преузет из украса на делима златарског умећа.
12

Макарија. Један део натписа у цркви, укључујући
и онај ктиторски, не може се, међутим, везати за
Дмитра Јањевца,13 па је природно помишљати да
их је извео Макарије. Као преписивачка радио
ница Моливоклисија је у светогорској средини
свакако имала цењено место, па су, попут дела
из других скрипторија, и остварења Макарија
и Дмитра Јањевца откупом и даривањем могла
доспети на разне стране, а познато је да је по
треба за словенским преводима и преписима
постојала и у самом средишту Свете Горе. Из
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Међусобно поређење стилских ткива у рукописној орна
ментици прве половине XVI века негованој у писарским
радионицама на подручју данашње Србије и Македоније
(у Кратову, Јањеву, Охриду и појединим манастирима)
пружиће сигурнију слику кретања у декоративној умет
ности, у којој су мајстори најпре прихватали исламске
елементе.
13
Као и у другим приликама, била је драгоцена помоћ
преминуле пријатељице Биљане Стипчевић. По њеној
оцени, рукопис Дмитра Јањевца из Гиљфердингове збир
ке и натписи на фрескама у Моливоклисији не показују
истоветне одлике писма.

катастиха који је у опоруци 1575/6. саставио ду
ховник Прохор, ретког у својој врсти, види се да
је хиландарска келија Три светитеља у Кареји
имала четрдесет две словенске књиге црквене
садржине.14 О неговању словенске рукописне
и литургијске традиције најбоље је посведочио
сам духовник Прохор усрдно молећи хиландар
ски сабор да се и после његове смрти правило у
поменутој келији непрестано служи на српском
језику. Помишљао је и на могућност да ће у њој
живети, ако дође wt srxb'skoi strany, архиепископ
или митрополит или неки изабрани духовник.15
Све је то подразумевало да ће се у наведеном
духу наставити с прикупљањем богослужбе
них књига на словенском језику. Можда ће се
у даљим археографским истраживањима грађе
наћи рукописи који би одговарали писарској
и правописној пракси Дмитра Јањевца. Нису
у већем броју познати рукописи пореклом из
Д. Синдик, Из Хиландарског архива, ХЗ 5 (1983)
73–79.
15
Исто, 79.
14
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Јањева, али се зна да је 1550. у њему преписан
минеј за новобрдског митрополита Никанора.16
Две године пре тога, 1548, ово богохранимо ме
сто посетио је охридски архиепископ Прохор
и на једном четворојеванђељу, можда делу ло
калних писара, написао да је даровано јањевској
цркви Архистратига Михаила и Гаврила у Пла
каничкој махали.17
Поглед на малу преписивачку радионицу
и њене чланове заслужне за подизање и живопи
сање храма у њиховој келији намеће и питање о
средствима којима је то остварено. Општа знања
о наградама што су их преписивачи добијали за
свој рад тешко допуштају могућност да су монах
Макарије и Дмитар Јањевац сами подмирили све
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16
17

Стојановић, Записи и натписи I, 177, бр. 554.
Исто, 176, бр. 547.

трошкове. То се види и из начина на који се ис
тичу њихове заслуге – каже се једино да су се они
потрудили, без уобичајених израза којима се
наглашава да је дело настало о њиховом трош
ку.18 Познато је, с друге стране, да су искусни и
предузетни житељи карејског насеља успевали
да обезбеде помоћ од дародаваца који су у то
време издашно помагали атонско монаштво. То
су, у првом реду, били влашки и молдавски вла
Карактеристично је то што се и у Протату, у паракли
су Светог Јована Претече изнад нартекса, у натпису само
каже да је исликан године 1525/6, у време прота Гаврила
и монахâ Герасима и Меркурија – Subotić, Η καλλιτεχνική
ζωή, 62–63. Трошкове је свакако подмирио непознати да
родавац. Западни део саборне цркве је пре тога, 1507/8,
обновио молдавски војвода Богдан III (1504–1517) – Г.
Суботић, Припрата Саборне цркве у Кареји почетком
XVI века, Περίβολος II, Београд 2015, 457–465.
18

дари, као и носиоци високих достојанстава на
њиховим дворовима, али и приложници из дру
гих средина. Занимљиво о томе говори нешто
старији поменик исписан српскословенском
редакцијом у хиландарској келији Фласка у Ка
реји, у којем се, поред имена монаха, вероватно
оних што су ту обитавали, наводе и имена дру
гих приложника, и то не само световна мушка
него и женска.19
За Моливоклисију се чини највероват
нијим да су средства за грађење и живописање
стигла из Влашке и Молдавије, чији су господари
од краја XV века помагали Хиландар и карејске
келије.20 У средишту Свете Горе њихову накло
В. поглавље Фласка.
B. Bojović, Le Mont Athos et les Roumains de Petre
Nǎsturel et les documents princiers valaques de Chilandar,
Balcanica 18–19 (1987–1988) 393–402. Исцрпан преглед
даривања румунских владара, са изворима и литерату
ром, доноси V. Cǎndea, Mǎrturii româneşti peste hotare.
Micǎ enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre
români in colecţii din strǎinǎtate I, Bucureşti 1991, 473–474.
Већ је влашки војвода Влад Калуђер Хиландару 1488. и
1492. доделио годишњи приход од 5.000 аспри. То је у
три маха, 1497, 1498. и 1500, потврдио и његов син Раду
Велики, који је 1501. посебно Арбанашком пиргу даро
вао 2.000 аспри. Пирг је и касније уживао наклоност
влашких владара, а годишњу помоћ наставио је да при
ма и манастир. Њу је 1510. потврдио најпре војвода Влад
Млади, други син Влада Калуђера, и то износом од 5.000
аспри, а војвода Неагоје Басараба повећао га је приликом
освећења цркве у манастиру Куртеа де Арђеш августа
1517. на 7.000 аспри. У исто време, 1510, Влад Млади је и
Арбанашком пиргу доделио 5.000 аспри, а 1512. Неагоје
Басараба даровао му је најпре 1.000 и потом, исте године,
чак 10.000 аспри. Помоћ је 1525. године пружао и Раду
Афумаци, трећи син Радула Великог, доделивши Арба
нашком пиргу 1.200 и хиландарском игуману Макарију
1.000 аспри, а затим поново Арбанашком пиргу 1.200 и
Макарију још 1.000 аспри. Најзад, исти владар је 1528.
Арбанашком пиргу даровао 3.000 аспри. За питање које
нас непосредно занима вредно је пажње то што је и хи
ландарској келији Три светитеља Раду Афумаци 1528/9.
одредио годишњу помоћ од 3.000 аспри – Bojović, op. cit.,
397; Фотић, Света Гора, 271. Војвода Влад Задављени је
1530/1. Хиландару потврдио 10.000 аспри и уз њега бол
ници 800 аспри, док је Влад Винтила годишњи оброк
од 3.000 аспри доделио 1532. и испосници Светог Саве
– Фотић, Света Гора, 270. Са своје стране, Хиландар су
помагали и молдавски господари, најпре Петар Рареш,
који му је 1533. потврдио годишњи приход од 3.000 ас
при. Подршку у новцу манастиру је и даље указивао
влашки двор – 1534. војвода Влад Винтила годишњим
износом од 10.000 самом манастиру и одвојеном сумом
од 800 аспри болници. Већ 1536. је и Раду Пајсије потвр
дио Арбанашком пиргу приход од 3.000 аспри. Ни келије
у Кареји при томе нису остале без сталне помоћи: Раду
19
20
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ност рано су задобиле пре свега способне лич
ности које су имале видну улогу у животу Про
тата. Међу њима се у првој половини XVI века
посебно истицао јеромонах Гаврило. Њему је за
келију Капрули, у којој је живео, војвода Раду
Велики још 1500. одредио годишњи приход од
3.000 аспри.21
Дмитар је родом био из старог рударског
насеља Јањева на источном ободу Косова поља,
у брдима југоисточно од Грачанице.22 Јањево се у
изворима први пут помиње почетком 1346. годи
не,23 а снажан развој је, захваљујући налазиштима
гламског сребра,24 доживело у време деспотови
не.25 У актима султана Сулејмана Законодавца из
1536. рудник Јањево налази се на четвртом месту,
одмах иза највећих рударских центара на Балкану
- Кратова, Сидерокапсе и Новог Брда.26
Пајсије је 1536. годишњу суму од 3.000 аспри потврдио и
испосници Светог Саве.
21
P. Panaitescu, D. Mioc, Documenta Romaniae historica,
B. Ţara românească, volumul I, Bucureşti 1966, 486–489, no
298; D. Vamvakas, Note sur l’ancien monastère athonite de
Kaproulis, Byzantion 50 (1980) 625.
22
А. Урошевић, Јањево, антропогеографска испити
вања, ГСНД 14 (1935) 187–200. Градско насеље је било
занимљиво по свом мешовитом становништву, а снажну
колонију у њему чинили су Саси и Дубровчани. Уметнич
ка прошлост самог града није довољно позната. Среди
ном XIX века порушена је и последња стара црква, по
свећена светом Николи, са зидним сликама, да би се на
њеном месту изградила нова − исти, На чијим је развали
нама подигнута садашња римокатоличка црква у Јање
ву?, ГСНД 12 (1933) 264−269.
23
У писму Стефану, краљу Рашке, 7. јануара 1346. папа
Климент VI набраја места с католичким црквама које су под
јурисдикцијом которског бискупа у унутрашњости српских
земаља. Поред старих, оних које су познате већ почетком
XIV столећа и које су служиле религиозним потребама
немачких рудара Саса (Брсково, Рудник, Рогозна, Трепча,
Грачаница и Ново Брдо), средином века латинске цркве
појављују се и у новим рударским средиштима, која су мо
гућношћу добре зараде у све већем броју привлачила тргов
це с приморја, нарочито из Дубровника и Котора. Ове рела
тивно бројне латинске енклаве на најбољи начин сведоче о
општем полету рударства, трговине и занатства у српским
земљама током прве половине XIV столећа – уп. К. Јире
чек, Историја Срба II, пр. Ј. Радонић, Београд 1978, 91; С.
М. Ћирковић, Католичке парохије у средњовековној Србији,
Работници, војници, духовници, Београд 1997, 240–258.
24
И. Воје, Argentum de glama, ИЧ 16–17 (1970) 15–41.
25
Судећи, пре свега, по броју Дубровчана, од којих
неки тада у Јањеву бораве дуже од две деценије – в. Д.
Ковачевић, О Јањеву у доба средњовековне српске држа
ве, ИГ (1952) 121–126 (= Градски живот у Србији и Босни,
Београд 2007, 13–23).
26
F. Spaho, Turski rudarski zakoni, Glasnik Zemaljskog
muzeja u Bosni i Hercegovini 25 (Sarajevo 1913) 166.

МОЛИВОКЛИСИЈА (1541)

Д. Боро, 2019

Да ли је и уз Макаријево световно име
било назначено место из којег је потицао, може
се само претпостављати. На то можда указује
појава лика светог Георгија Новог, младог злата
ра из Кратова, на зиду наспрам ктиторског нат
писа; он је на ломачи страдао 11. фебруара 1515,
а већ четврт века касније насликан је у Моливо
клисији. Пре тога овај нови мученик био је пред
стављен једино у католикону манастира Светог
Николе у Топлици.27 Ако се има у виду то да је
ктитор ове обновљене цркве и њеног сликаног
украса 1536/7. године био угледни кратовски
кнез и богати закупац рудника кир Димитрије
Пепић,28 с разлогом се може претпоставити да се
култ Георгија Кратовца из његовог родног града
брзо ширио,29 па је глас о новом мученику, који
Надомак изворишта Црне реке.
Дарежљивост овог имућног приложника била је по
зната и Светогорцима. Он није био само нови ктитор
топличког манастира – његово име је 1542/3. уписано у
поменике манастира Леснова, Трескавца и Слепча, али и
у поменик руског манастира Светог Пантелејмона − Ј. Ра
донић, Епистолар манастира Продрома (Слепче) из XVI
века, Споменик СКА 49 (1910) 62.
29
Суботић, Најстарије представе, 177−180, 192−202.
27
28

39

је страдао одбивши да прими ислам, рано стигао
и до далеке Русије. Већ 1538/9. у Пскову је јеро
монах Илија саставио Житије Георгија Новог на
основу казивања јеромонахâ Митрофана и Про
хора, који су на архиепископски двор у Великом
Новгороду стигли од Свете Горе Атона, од ма
настира Светог великомученика Христова Геор
гија, који је из Кападокије, g(lago)lemago prwtatJa.30
А. И. Яцимирскiй, Изъ исторiи славянской проповѣ
ди въ Молдавiи, Памятники древней письменности и ис
кусства 163 (С.-Петербургъ 1906) 99−100, 109; последње
две цитиране речи из уводног дела нису узете у обзир
приликом изучавања руске верзије житија, па се сматра
ло да су у питању двојица монаха из бугарског манасти
ра Зографа на Светој Гори − уп. И. И. Калиганов, Повест
о Георгии Новом в русской рукописной традиции XVI–
XVIII вв., Советское славяноведение 5 (Москва 1975) 26;
без сумње је реч о некој од карејских келија посвећених
епониму новог мученика – могла је то бити хиландар
ска келија Светог Георгија, која се граничи са Савином
испосницом и први пут у изворима среће 1652. године
(в. Ἀναστασιάδης, Ἀρχεῖο τῆς Ι. Μ. Χιλανδαρίου, 40, бр. 15),
али и нека од келија других братстава чији су закупци
били српски монаси, попут келије τοῦ Πλάκαρη манасти
ра Пантократора (уп. Subotić, Η καλλιτεχνική ζωή, 78–80).
Разумљиво је, наиме, да су култ новомученика otq korene
30

На Кратово као место порекла монаха Макарија
упућује и преписивачка делатност која је у њему
била веома развијена у XVI веку.31 У том смислу
је вредна пажње и појава оловног крова на ма
лом храму крај Кареје, будући да је из кратов
ских јама, поред сребра, злата и бакра, добијано
и олово. За разлику од племенитих метала, њиме
се слободно трговало, сем када је било потребно
за израду куршума и ђулади уочи ратних похо
да или за препокривање неких великих јавних
грађевина. Олова је – треба такође имати у виду
– било и у коповима Јањева.32 У том светлу везе
srqbqskago − С. Новаковић, Служба и живот светога Ђурђа
Кратовца, Гласник СУД 21 (1867) 115 − првенствено ши
рили његови сународници. У Хиландару се у рукопису
бр. 479 из треће четвртине XVI века налазе најстарији
преписи Службе Георгију Кратовцу и његовог житија,
које је убрзо по мучениковој смрти на ломачи у Софији
написао његов духовник и сведок страдања поп Пеја − Д.
Богдановић, Житије Георгија Кратовца, Зборник исто
рије књижевности 10 (Београд 1976) 206−207. У том ма
настиру је и најстарија икона с његовим ликом, настала
у приближно исто време. На њој је Георгије представљен
поред кнеза Лазара, који је, као и он, пострадао за веру од
безбожних Агарена. Судећи по зидним сликама из друге
половине XVI и из наредног столећа, култ кратовског му
ченика негован је готово искључиво у крилу обновљене
Пећке патријаршије − уп. Суботић, Најстарије предста
ве, 175−177, 180−185.
31
S. Radojčić, Stare srpske minijature, Beograd 1950,
51−52; З. Јанц, Преписивачка школа попа Јована из Кра
това и њени одјеци у каснијем минијатурном сликарству,
Зборник Музеја примењене уметности 15 (1971) 111−127;
Ракић, Српска минијатура, 122−128.
32
Македонија во XVI и XVII век. Документи од ца
риградските архиви (1557−1645), пр. Д. Шопова, Скопје
1955, 68−69, бр. 51; S. Rizaj, Rudarstvo Kosova i susednih
krajeva od XV do XVII veka, Priština 1968, 36−37, 161−162,
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писаца Макарија и Дмитра са овим рударским
средиштима чине разумљивијом у то време рет
ку појаву оловног крова цркве, по којем је келија
добила име.
Данас готово ишчилели текст натписа из
олтара садржи молитву за спас душе особе чије
је име истрвено, а потом и монахâ чија имена
такође нису читљива. За разлику од свих дру
гих натписа на зидним сликама, који су готово
искључиво српскословенски, ове молитве у ол
тару су на грчком језику. Свакако их је исписао
сликар из круга познатог Теофана Крићанина,
који је, након рада на Метеорима (1527), вели
ке целине зидног сликарства и дела иконописа
оставио на Светој Гори. Могуће је да је први део
молитве садржавао име сликара, а други имена
монаха, можда оних који су, као и у више дру
гих манастира, главном мајстору помагали у
раду. Својим изгледом и садржином, иако није
исписан уз протесис, већ с друге стране олтар
ске апсиде, натпис је одговарао поменику који је
свештенослужитеља на проскомидији подсећао
на личности ктитора и приложника.
Фласка и Моливоклисија, с црквама Ро
ђења и Успења Богородичиног, као и испосница
Светог Саве, без сумње су припадале скупини од
четрнаест неименованих хиландарских келија у
средишту Свете Горе које помиње худуднама из
1568/9.33

182−183; С. Ћирковић, Д. Ковачевић-Којић, Р. Ћук, Ста
ро српско рударство, Београд − Нови Сад 2002, 42.
33
Фотић, Света Гора, 267.

КАМЕНИ НАТПРОЗОРНИК (1554/5)

Профилисани тесаник са урезаном годи
ном пронађен је током рашчишћавања рушеви
на после пожара у ноћи између 3. и 4. марта 2004,
када је страдала цела северна половина манасти
ра. Судећи по димензијама (62 × 17,5 cm), прво
битно је могао бити смештен само изнад неког
прозорског отвора. Слова су висине око шест и
по сантиметара.
431.

ЛИТ: Ковачевић, Конак, 17; исти, Хиландар,

€ vx lyt(o) 7z4^536
† Године 7063
Овај камени натпрозорник, уз хуџет који
су хиландарском старешини Зосиму потписале
7. и 16. фебруара 1552. кадије Солуна и Сидеро
кавсије,1 данас je најстарије сведочанство о гра
Реч је о санирању зида у параклису Светог Николе,
напуклог приликом земљотреса – Фотић, Света Гора,
110, 151.
1
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дитељској обнови средњовековних манастир
ских здања под турском влашћу. О зарушеним
келијама и потреби да се оне, као и зидине и
stryl(q)nici манастира, обнове пише у грамоти
коју је хиландарско братство с проигуманом Ге
надијем јеромонахом на челу упутило 1549/50.
руском цару Ивану IV Васиљевичу.2
О тешком материјалном положају у који је братство
запало средином XVI века сведочи и чињеница да је ма
настир због дугова морао да заложи код турских и јев
рејских каматника златне и сребрне црквене сасуде, кр
стове, јеванђеља са оковима, кадионице и рипиде за суму
од пет стотина рубаља. Ову грамоту, којом се руски цар
моли да прихвати ктиторство над манастиром, уз дра
гоцене поклоне (икону светих Симеона и Саве са сребр
ном оплатом украшеном бисерима, сребрни крст с делом
Часног дрвета и украсом од бисерја и полудрагог камења,
икону светог краља Милутина и светог кнеза Лазара,
службе тим светима и део моштију светог првомучени
ка Стефана обложен сребром), на аудијенцији код цара у
Москви 28. августа 1550. предала је четворочлана мона
шка делегација из Хиландара. Чинили су је протопсалт
Анастасије, јеромонах Прохор и ђакон Висарион, а нa
челу им је био игуман Пајсеј јеромонах – нав. дело, 208;
Россия и греческий мир, 181–186, бр. 64, 65.
2

СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ (1558/9)

Мермерна плоча с натписом, димензија
48 × 8 cm, узидана је између олтарског прозора
и прозора ђаконикона параклиса Светог Дими
трија, у нивоу потпрозорника. Величина уреза
них слова износи близу пет сантиметара.
ЛИТ: Богдановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 140–142; Фотић, Света Гора, 130, 137–138; Кова
чевић, Хиландар, 246.

€ vq lyt(o) 0zKz_Ê0 igMmen(q) 0 gEnadJe 7
† Године 7067. игуман Генадије
Генадије се у два наврата налазио на челу
манастирског братства. Први пут је био игуман
нешто пре 1550,1 а о његовом другом старешин
ству сведочи овај натпис. За манастир је обављао
и друге послове, попут убирања стонског дохот–
ка. У два маха се тим поводом обрео у Дубровни
ку, где је с јеромонахом Данилом, игуманом Све
тог Павла, касније проигуманом, преузео двого
дишњи износ za sve{M monastiremq од 292 златна
дуката и 28 сребрних динара најпре 6. јуна 1556, а
затим четири године касније, 10. јуна 1560. У ста
ријој исправи о примању свеће он је означен као
јеромонах, док се у млађој назива proigMmenq, што
јасно указује на то да је у међувремену дужност
манастирског старешине још једном обављао.2
В. претходно поглавље.
A. Vučetić, Pisma kalugjera srpskih manastira na Svetoj
Gori knezu i vlasteli Dubrovačkoj (god. 1510 do 1792), Starine
1
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2

Параклиси Светог Димитрија и Саве Срп
ског данас су најстарија датована здања сакрал
не намене на Светој Гори изграђена као састав
ни део стамбених објеката – конака с монашким
келијама.3 Из претходних векова у архитектури
Свете Горе познати су само параклиси подизани
уз главне манастирске цркве и на врховима пир
гова или као самостална здања унутар зидина
пространијих манастира. У каснијим времени
ма се чешће, као у овом случају, срећу на најви
шим спратовима конака, на трећој и четвртој
етажи. Највеће сличности по начину градње и
општем изгледу ови параклиси имају са триде
сет година млађом Претечином црквицом коју
је над пролазом између трпезарије и јужног кри
ла Велике лавре подигао њен пређашњи игуман
Силвестар.4
JAZU 17 (1885) 14–16, br. 12, 14; Живојиновић, Светогорци и стонски доходак, 194.
3
О томе да су обе црквице, скупа с куполом над оном
горњом, биле део једног градитељског подухвата сведо
чи њихов истоветан начин зидања, видљив на источним
фасадама, који их јасно разликује од суседних конака из
наредног столећа.
4
Година z ú z од постанка света изведена опеком на
источној фасади, испод три олтарска прозора, а изнад
ктиторског натписа ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟС СΙΛΒΕСΤРОС ΚΑΙ ΚΤΗΤωΡ,
начињеног на исти начин, до сада је читана као 1757. од
Христовог рођења – Π. Θεοχαρίδης, Σ. Μαμαλοῦκος, Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία και την αρχιτεκτονική
του κτηριακού συγκροτήματος της τράπεζας της Μεγίστης
Λαύρας, ΔΧΑΕ 32 (2011) 40–41, 48–49.

Вреди напоменути да је уочи почетка
градње поменутих параклиса у Хиландару на
московски царски двор стигло његово треће по
реду посланство за непуних десет година.5 У грамоти која је Ивану IV Васиљевичу уручена 6. ав
густа 1558.6 братство се поново жали на урушене
манастирске зидине, куле и овештале келије које
изискују обнову, а као најугроженији помиње се
пирг на манастирском улазу, на чијем је врху био
распукли параклис Светог Николе, склон паду.
Ово сведочанство упућује на закључак да се с
радовима на градњи новог конака могло започе
ти најраније средином исте године, тек пошто је
хиландарско посланство кренуло пут Москве с
јеромонахом Теодоритом, духовником од вели
ког царевог поверења, који је претходно имао
задатак да се упозна с начином живота и стањем
у манастиру чијег се ктиторства прихватио први
руски цар.7 Његова издашна помоћ несумњиво
Хиландарску делегацију је предводио архимандрит
Прохор. Судећи по расположивим изворима, њему је то
током осам година био трећи боравак у Русији – уп. Фо
тић, Света Гора, 208–210. С њим је, као и девет година
раније, био старац Анастасије (в. претходно поглавље),
а делегацију су чинили још јеромонах Венијамин, ђакон
Генадије и монах Артемије. Они су и том приликом но
сили скупоцене дарове за царску породицу – за владара
панагијар од позлаћеног сребра са честицом Часног кр
ста и представама светог Николе и Распећа Христовог,
царици Анастасији је била намењена икона Мајке Божије
Скоропомоћнице са оплатом од позлаћеног сребра, која
је некада припадала српском патријарху Спиридону, док
је царевић Иван добио иконицу од стеатита с ликовима
Христа и светог Георгија, у окову од злата украшеног би
серјем.
6
Димитријевић, Документи, 27–31.
7
Хиландарци Ивана IV називају v'torQ ktitorq и у тексту
посланице наводе његове дарове манастиру – подворје у
Москви, богослужбене одежде, иконе, прекривач за час
ну трпезу, катапетазму и богослужбене књиге намењене
хиландарском католикону, као и у два наврата исплаћену
суму од петсто рубаља, а потом бележе и поклоне члано
ва царске породице – уп. Миљковић, Повест, 227. Новац
је искоришћен за откуп заложених сасуда – в. претходно
поглавље. Хиландарско братство је том приликом замо
лило цара да посредује код султана у добијању олакши
ца за манастир, а затим и одобрења за пренос моштију
светог краља Милутина из Софије у његову светогорску
задужбину, као и да по угледу на пређашње ктиторе Хи
ландару приложи села, царине и млинове у руској земљи.
Иван IV се ктиторства над манастиром прихватио још
приликом првог боравка хиландарских монаха на њего
вом двору 1550, јер га је братство подсетило на то да је у
међувремену завладао казањском (1552) и астраханском
облашћу (1554) у средишњем и доњем току Волге.
Архимандрит Теодорит је из Москве кренуо крајем
зиме 1557. у друштву с митрополитом Кизика Јоаса
фом, члановима другог хиландарског посланства на мо
5

СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ (1558/9)
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је допринела материјалном опоравку самог ма
настира,8 што се већ током шесте деценије ис

пољило у градитељској обнови о којој сведочи
овај натпис, као и претходни.9

сковском двору, које је предводио еклисијарх јеромонах
Силвестар, у пратњи јеромонаха Прохора и још три са
брата, а с њима је путовао и трговац Матјушка Волков.
Бившег архимандрита Спасовог манастира из Суздаља
Иван IV је оправио на пут првенствено са задатком да у
Васељенској патријаршији издејствује признање његовог
крунисања за цара, а тек потом да посети Хиландар и, ако
сам то буде желео, да оде на ходочашће у Јерусалим – Россия и греческий мир, 210–228, бр. 86–100.
8
Хиландар је средином пете деценије остао без оброка, редовне годишње помоћи коју је добијао од влашких
војвода у износу од 10.000 аспри за манастир (по сведо
чанству старешине атонског манастира Светог Пантелеј
мона Јоакима, том износу је 1561. одговарала вредност од
100 рубаља), 800 аспри за болницу и 500 аспри за путне
трошкове – Фотић, Света Гора, 198–199. С друге стране,
молдавски војвода Александар је тек од 1557. почео Хи
ландару годишње давати по тридесет три рубље, и то када

је видео богате поклоне које су Хиландарци носили из
Москве, а пре свега катапетазму. Поређења ради, послан
ство је већ тада код себе имало десетоструко већу суму
добијену на руском двору. Осим царевог новца, ту је било
и педесет рубаља које је поклонио његов брат кнез Јуриј
Васиљевич. Због тога се братство наредне године писмом
захвалило и царевом брату, а на поклон му је послало део
моштију светог мученика Лупа, обложен златом. За раз
лику од посланице цару, у том писму се међу рушевним
објектима, сем манастирских зидина, кула и келија, наво
де још и болница и трпезарија, а сам кнез се домишљато
позива да у Хиландару обнови параклис Светог Георгија,
свог светог имењака, на истоименом пиргу – Димитрије
вић, нав. дело, 29–31, бр. 21, 22.
9
О томе да је она ипак текла постепено и споро најбоље
сведочи пример параклиса Светог Николе, који ни после
шест година од добијања дозволе турских власти 1558.
још није био обновљен, уп. претходну главу.

БЕЛИ КОНАК (1598)

Камена плоча (51 × 21 cm) са урезаним
натписом узидана је између треће и четврте ар
каде (гледано са севера) у приземљу конака. Сло
ва су у првом реду висока шест и по сантимета
ра, док су у доњем знатно мања и њихова висина
износи око два сантиметра.
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ЛИТ: Первое путешествiе II/1, 8; Сава Хилан
дарац, Историја и опис, 48; Бошковић, Светогорски
пабирци, 73; Радојчић, Уметнички споменици, 181;
Дероко, Ненадовић, Конаци, 23, 27; исти, Одбрана
манастира Хиландара, 95, 109; Богдановић, Ђурић,
Медаковић, Хиландар, 142; Петковић, Хиландар, 70;
Сава Хиландарац, Историја, 61; Ненадовић, Осам
векова, 55, 222, 225, 245–249, 287, 296–297, 303–305,
317–318, 375; Ковачевић, Бедеми и пиргови, 139; Фо
тић, Света Гора, 113–115; Кораћ, Ковачевић, Манастир Хиландар, 15, 63–65; исти, Конак, 15–22; исти,
Хиландар, 426–430.

vx ly(to) z i r61 m(y)seca IMlq ZI d(q)nq
prwtoma(i)st(o)rq nik(ol)a (mon)a(hq) g(e)w(rqgiE)
- монах.

Године 7106, месеца јула 16. дан, протомајстор Никола монах, Георгије
Судећи по распореду истовремено подиг
нутих зиданих стубаца на првом спрату, прво
Натпис се налази на висини нешто већој од три ме
тра, па је био познат још првим модерним истраживачи
ма. Препознавши у везнику и словну ознаку за десетлеће,
а z као последњу цифру, заслужни архимандрит Порфи
рије је годину погрешно протумачио као 1649. Исту гре
шку поновио је и Сава Хиландарац. Исправно ју је кас
није – као 1598 – прочитао тек Ђурђе Бошковић.
1

битна замисао дворишне фасаде није понављала
изглед четрдесет година старијег конака с па
раклисима Светог Димитрија и Саве Српског,
који је и на вишим етажама имао зидане аркаде.
Радови на подизању овог објекта, из данас непо
знатих разлога, врло су брзо обустављени.2 Из
О томе да ли су на прекид градње утицале вести из
Русије, одакле је манастиру пре тога пристизала највећа
материјална потпора и где су после смрти Феодора I Ива
2
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записа насталог 19. августа 1598. сазнаје се да је
игуман тада био јеромонах кир Георгије.3
новича, последњег сина Ивана IV, у јануару 1598. уследи
ли немири и борбе око престола, може се само нагађати –
Фотић, Света Гора, 212–213; в. даље, поглавље Бели конак
(1615).
3
Белешка је настала приликом предаје Савине испо
снице јеромонаху Антонију – Синдик, Карејска проскомидија, 282.

КАПИЈА (1602/3)

Година је била урезана са унутрашње стра
не левог крила средишње манастирске капије.1
Масивна капија од храстовине, дебљине око
петнаест сантиметара и висине два и по метра,
с крилима широким око 140 cm, споља је у пот
пуности била обложена плочама од кованог гво
жђа. По средини доњег дела левог крила налазио
се отвор с вратницом, димензија 86 × 48 cm, који
је служио за улазак намерника што би се пред ка
пијом нашли по њеном затварању у смирај дана.
Година се налазила изнад тог отвора, између ку
шака, на другој талпи (гледано здесна). Висина
словних ознака износила је осам сантиметара.
ЛИТ: Дероко, Ненадовић, Конаци, 23, 32; Бог
дановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 142; Ненадо
вић, Осам векова, 55–56, 224–225; Ковачевић, Бедеми
и пиргови, 143; Фотић, Света Гора, 115; Кораћ, Кова
чевић, Манастир Хиландар, 29; Ковачевић, Хиландар, 147, 196–197.

zraI_
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1

Капија је изгорела у пожару марта 2004.

71112
О томе да су сви атонски манастири има
ли слична гвоздена врата3 сведочи анонимни
шпански путописац средином XVI столећа. Дра
гоцен је и његов податак да се на хиландарском
улазу изнад свих врата4 налазио Богородичин
лик, под којим су поклоници најпре морали да
се помоле, па су тек онда ступали у манастирску
порту. Јасно је да су још почетком 1555. на ула
зу у манастир постојале најмање две капије, од
којих су крила једне пола столећа касније била
замењена новим. Реч је о најстаријој датованој
капији на улазу у један светогорски манастир.
Први истраживачи који су запазили урезану годину
погрешно су је израчунали као 1503.
3
Павловић-Самуровић, Хиландар, 273–274; њихова се
спољна оплата састоји од подужних гвоздених плоча ши
рине око петнаест сантиметара и дебљине два-три мили
метра; доње плоче су делимично подвучене испод горњих
и за дрвену подлогу причвршћене јаким кованицима чији
су шиљати врхови посувраћени и у дрво тако закуцани да
је споља немогуће скинути овај оков од кованог гвожђа.
4
… todas las puertas – исто, 267.
2

БЕЛИ КОНАК (1615)

Запис с годином и датумом, урезан у свежу малтерну спојницу између опека, oткривен је
на преградном зиду другог спрата конака 2002.
године, приликом припремања санације коју је
две године касније осујетио пожар.
426.

ЛИТ: Ковачевић, Конак, 20; исти, Хиландар,

zrkg_ J}n(q) ZI
7123. јун 16
Хуџет сидерокавсијског кадије из августа
1612. дозвољава манастиру да обнови странопријемнице које су се налазиле лево од манастирских врата и које су почивале на седам старинских лукова.1 Хиландарски монаси су очигледно
успели да грађевину, започету петнаест година
раније,2 надлежним турским властима представе као доста старију и да доврше њену изградњу.
Тада су засигурно подигнута прва два спрата, са
двадесет одаја намењених смештају поклоника,
док је приземље с јаслама служило као стаја за
јахаће и товарне животиње. На неким собама
били су сачувани првобитни прозори с дрвеним или металним решеткама, као и врата, а у
унутрашњости чак и делови мобилијара, попут
долапа израђених средином друге деценије XVII
века. Међуспратна конструкција је била дрвена,
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1
2

Фотић, Света Гора, 115.
Уп. овде поглавље Бели конак (1598).

као и тремови, отворени према дворишту, које
су носили зидани ступци.3 У питању је најстарија позната зграда ове намене на Светој Гори,4 а
може се приметити да је била мање солидно изведена од објеката за становање братства.5
Потреба за дизањем странопријемнице речито сведочи о новој појави: Света Гора је
под Турцима постајала место ходочашћа. Први
познати описи Атона и његових манастира настали су два века раније из пера руских путописаца – Игњатија из Смоленска (1405) и ђакона
Зосиме (1420).6 Ходочаснике на полуострву први
помиње шпански путописац Перо Тафур (1435–
1439), али се његово сведочанство мора узети с
резервом јер он сам није посетио Свету Гору.7
Далеко је у том погледу значајнији опис његовог
сународника непознатог имена, настао стотинак
година касније.8 Занимљиво је то што он Атон –
свакако мало претерано – пореди са Сантјагом
де Компостелом, једним од највећих центара ходочашћа на Западу. Из наведеног хуџета види
Ковачевић, Конак, 15–38.
Осим приземља, цео конак је страдао у пожару марта 2004.
5
Судећи по записима са оловног покривача главног
кубета католикона из исте, 1614/5. године, у време када
је конак довршен манастирски игуман био је Димитрије
(Љумезовић) – Петковић, Старине, 16.
6
B. de Khitrowo, Itinéraires russes en Orient, Genève 1889,
147–149, 208.
7
Andanças é viajes de Pero Tafur, Madrid 1874, 188.
8
В. овде поглавље Капија.
3
4

се да се на полуострво могло стићи копненим
путем и морем, па су аноним и његов сапутник,
прерушени у грчке монахе, допловили бродом
на који су се укрцали у Кавали, а искрцали су се
код пирга у Хрусији. Ту су их најпре угостили
монаси пирга – путници су с њима обедовали, па
су кренули у Хиландар. По доласку у манастир,
где су се представили као προσκυνητές, најпре су
отишли на поклоњење у цркву, да би потом били
послужени пићем и изведени пред игумана. После вечерње службе одлазило се на обед у трпезарију, а путописац помиње мермерне столове у
њој. Следи опис смештаја, крајње некомфорног
и поприлично нехигијенског, при чему помен застора од паучине у гостинским собама указује и
на чињеницу да оне нису биле често коришћене.
Драгоцено је сазнање да су се ходочасници у свакој од атонских обитељи могли задржати по три
дана.9
Од краја XV столећа познати су и детаљнији описи Атонског полуострва, настали по казивањима самих Светогораца. Три таква састава
сачувана су у руским рукописима, а писана су
с двоструким циљем – да подстакну дарежљи9
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Павловић-Самуровић, Хиландар, 264–270, 272.

вост и жељу за ходочашћем. Хиландарски монах Исаија (1489) и старешина руског манастира
Јоаким (1561),10 поред имена, посвете и положаја манастира, помињу и највеће манастирске
светиње и чуда везана за њих, а посебно ктиторе појединих обитељи и број монаха у њима.
Истовремено, уз приказе целе монашке заједнице, настајали су и описи највећих драгоцености
и светиња појединих манастира, попут хиландарске Повести, која је, по казивањима архимандрита Прохора и старца Анастасија, 1558/9.
забележена на двору у Москви.11 Поклоници су
готово без изузетка били црквени људи, од поглавара до обичних монаха.12
Khitrowo, op. cit., 257–264; Сказанiе о Св. Аѳонской
горѣ, 5–31.
11
А. А. Турилов, Рассказы о чудотворных иконах монастыря Хиландар в русской записи XVI века, Чудотворная
икона в Византии и Древней Руси, Москва 1996, 510–529;
Миљковић, Повест, 219–228.
12
Српски патријарх Јован се надао да ће бити po
klonnikom у Хиландару, о чему сведочи његова својеручна
белешка од 17. новембра 1602. у Октоиху петогласнику
који је 1537. у Венецији штампао Божидар Вуковић и који
је пећки архиепископ, уз годину дана млађи Саборник
(Минеј празнични) из исте штампарије, послао у Хиландар – Богдановић, Каталог, 282, 285, бр. 33, 50; Фотић,
Света Гора, 236–240.
10
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Натпис димензијa 133 × 49 cm налази се са
унутрашње стране источног зида, изнад север
них врата. Исписан је у седам редова, белим сло
вима на тамноплавој основи, и смештен у дво
струки оквир од црвених бордура.
ИЗД: Нићифор Дучић, Разни записи, 131; Сто
јановић, Записи и натписи I, 301, бр. 1106; Николь
скiй, Историческiй очеркъ, 66–67; Стојановић, Запи
си и натписи IV, 117, бр. 6615, 6616; Кајмаковић, Ге
оргије Митрофановић, 59–60, 257; Сава Хиландарац,
Историја, 64; Τουτός, Φουστέρης, Εὑρετήριον, 193, бр.
5.3.
ЛИТ: Первое путешествiе II/1, 31; Иларијон
Руварац, архимандрит, О пећким патријарсима од
Макарија до Арсенија III (1557–1690), Задар 1888, 61;
Сава Хиландарац, Историја и опис, 46; Стојановић,
Записи и натписи I, 15, бр. 31; Βλάχος, Ἡ χερσόνησος,
210; Никольскiй, Историческiй очеркъ, 66; В. Р. Пет
ковић, Легенда св. Саве у старом живопису српском,
Глас СКА 159 (1933) 6; Бошковић, Светогорски па
бирци, 73; Радојчић, Уметнички споменици, 181–182;
исти, Мајстори старог српског сликарства, Београд
1955, 85; Ненадовић, Једна хипотеза, 3, 11; Petković,
Zograf, 238; Дероко, Ненадовић, Конаци, 26; Кајмако
вић, Зидно сликарство, 208–211; Ненадовић, Одбра
на манастира Хиландара, 95; Богдановић, Ђурић,
Медаковић, Хиландар, 88, 156; Петковић, Хиландар,
39; исти, Српска уметност, 139–140; Ненадовић,
Осам векова, 204–205, 217; исти, Трпезарије, мађуп
ница и успреме, Манастир Хиландар, Београд 1998,
182–183; Ђорђевић, Зидно сликарство, 243; Војво
дић, Ктиторски портрети, 257–258; Ракић, Зидно
сликарство, 263, 278; Фотић, Света Гора, 127; Кораћ,
Ковачевић, Манастир Хиландар, 22; Тодић, Српски
сликари, 133, 137–139; Ковачевић, Хиландар, 272,
280, 284, 289, 297.
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† bl(a)govolynJemq w(tq)caa i pospe[ynJemq
s(Q)nab i sxvrq[enIemqc prys(ve)tagod d(ou)ha.e

wb'novif se i popisa se sJag trapezarJa,h povy
lenJemqi wt(q)cqj i bratiek i vasego sqboral hi
len(q)dar'skago,m pri w(tq)cUn igMmenou, kVÉr(q)o
IlarJwnUp IeromonahM.q trUdomqr /e i nakladomqs
man'[agot i houdago vau inoceh(q)v Ubogagow va do
brodetelix bogatago va gryseh(q) rykouy /e, gewrgJaz
zografa mVÉtrofanoviîaα trMdiviα1 se wβ semqγ
delM. va le(ta).δ z.r.#.l=a.ε i sqvrq[iζ se, m(y)
s(e)caη noemqvrJa0θ Z=I, d(q)nq.ι togda sxdrq/e{Mκ
prystolq srqb'skihλ zemqlx,μ ar'hJepiskMpU,ν kVÉr(q)ξ
paJse},ο grqCqskoeπ /e skVÉptroρ prydrq/e{Uσ vy
lJkomMτ sUl'tanxυ mUstafeφ 7 r'ciχ w lMbJmiCeψ
veCna pamet'ω smerynomUа1 star'cMб mJtrofanMв pre
stavlq[omM se,г let(a).д zrk=T
blagovolenJemx otca, (Н – Нићифор Дучић; С1
– Стојановић, Записи и натписи I; Са – Сава Хилан
дарац), Благоволѣнiемь отца (Ни – Никольскiй), bla
govolynJemq Wca (С2 – Стојановић, Записи и натписи
IV), w(t)ca (Т–Ф – Τουτός, Φουστέρης); b pospy[enJemx
sina, (Н, С1), поспешѣнiемъ сына (Ни), pospe[ynJem sQna
(С2), pospy[enJemq sina (Са); c sxvr'[enJemx (Н, С1), съврь
шѣнiемъ (Ни), sxvrq[enJem (С2), sqvrq[enJemq (К – Кајма
ковић), sqvr[enJemx (Са); d prevstago (Н), presvetago (С1, Са),
прѣсвятаго (Ни), prysvetago (С2); e dMha (Н, С1, Са), духа
(Ни), douha (С2); f wbnovi (Н, С2, К, Т–Ф), obnovi (С1, Ни,
Са); g sJ] (Н, С1); h trapezarJ] (Н, С1, К); i povelynJemx (Н,
Са), povelynJem (С1), повѣленiемъ (Ни), povylenJem (С2);
j
otqcq (Н, С1, Са), отець (Ни), wcq (К), wt(e)cq (Т–Ф);
k
bratJü, (Н), bratJi, (С1), братiе (Ни, Са); l vsego sobora (Н,
С1), всего сьбора (Ни); m hilendarskago (Н, С1, К), хилен
даръского (Ни), hilendar'skago (С2, Т–Ф), hilandarskago
(Са); n otcM (Н, С1, Са), прi отцу (Ни), WcM (С2), w(t)cM
(Т–Ф); o JgMmenM kVrq (Н, С1), игуменоу кVр (Ни), igMmenM
kVrx (Са), kVr (С2, K, Т–Ф); p Iлѣрiону (Ни), JlarJwnM (С2,
К), ilarJonM (Са), IlarJwnou (Т–Ф); q eromonahu (Н), eromonahou
(С1), iеромонаху (Ни), JeromonahM (С2, К), EromonahM (Са);
r
trMdomx (Н, С1, Са), трудом (Ни), trMdom (С2), troudom
(Т–Ф); s nakladomx (Н, С1, Ни, Са), nakladom (С2, Т–Ф);
t
malyü[ago (Н), malyi[ago (С1), млишаго (Ни), man[ago
a

С. Пејић, 1986

(С2, К), men[ago (Са); u hMdago vo (Н, С1), hMdago (Са), во
(Ни); v inocyhq (Н, С1), иноцехъ (Ни), inoce (К), inocehq
(Са); w oubogagw (Н, С1), убогаго (Ни), oubogago (Са, Т–Ф);
x
dobrodyteleü (Н), dobrodytelei (С1, Са); y vo gresyhx rekM (Н,
С1), грѣсехъ (Ни), grysehq. rekM (Са); z Георгiа (Ни, Са),
gewr'gJa (С2); α mitrofanovi;a. (Н, С1, Са), МVтрофано
вича (Ни); α1 трудив (Ни); β ο (Ни, Са), W (С2); γ semx (Н,
С1, Ни), sem (С2, Т–Ф); δ dylM vx lytM (Н, С1), дѣлу ва
ле(то) (Ни), let(o) (С2, К), lyta (Са); ε z.r.l. (Н, С1), z0r0l0l0a0
(Ни, С2); ζ sqvr[i (Н, Са), сьвръши (Ни); η myseca (Н, С1),
м(ѣся)ца (Ни), meseca (С2), mesyca (Са); θ noemvrJa (Н, С1,
Ни, С2, К, Са, Т–Ф); ι denq (Н, С1, Т–Ф), dqnq (С2), dqnx
(Са); κ soder/a{M (Н, С1), съдрьжещу (Ни), sqdrq/a{M (К),
sqdr/e{M (Са); λ serbskih (Н, С1), срьбсскихъ (Ни), srb'skih
(С2), srqbskih (К), srqbskihq (Са); μ zemlq (Н, С1), земълъ
(Ни), zemqlq (К, Са); ν arhJepiskopM (Н, С1, Са), аръхiепiску
пу (Ни), arhJepiskMpM (К), ar'hJepiskMpou (Т–Ф); ξ kVrq (Н, С1),
kVr (Ни, С2, K, Т–Ф), kVrx (Са); ο elise} (Н),1 paise} (С1),
paJse} 3. (Са); π greCeskoe (Н, С1), grqCskoe (С2); ρ skiptro (Н,
С1, Са); σ pryder/a{M (Н, С1), прѣдрьжещу (Ни), prydrq
/e[M (К), prydr/e{M (Са), prydrq/e{ou (Т–Ф); τ velikomM
(Н, С1), вѣлкому (Ни), vylJkomq (К), vylikomM (Са); υ sMl
tanM (Н, С1, Са), Султану (Ни), sMl'tanM (С2), sMltanq (К),
soul'tany (Т–Ф); φ Мустафе (Ни), moustafe (Т–Ф); χ rqci
(Н, С1), rci (Ни, С2, К, Са, Т–Ф); ψ wslMimenitM (Н, С1),
ослу им… (Ни), w lMbJimi;e (С2), oslMimenitM (Са); ω vy
Cna] pametx (Н, С1), vy;na (Са), pamet (С2); а1 smirenomM
(Н, С1), смерѣному (Ни), smyrenomM (Са); б starcM (Н, С1,
К, Са), старцу (Ни); в mitrofanM (Н, С1, С2, Са, Т–Ф),
Мiтрофану (Ни); г prestavlq[emM s] (Н, С1), престав
льшомусе (Ни), prestavlq[emM se (С2), prystavq[omse (К),
prestavl[emM se (Са), prestavlq[omMse (Т–Ф); д vq leto (Н,
С1), ле(то) (Ни), let(o) (С2, Т–Ф), lyto (Са).
Иако је објавио уступљени препис београдског ми
трополита Михаила, архимандрит Нићифор је у нап. 2 на
стр. 130 име исправио у Паисеи. Нешто касније, прили
ком издавања својих сабраних дела, учени архимандрит
је у напомени донео читање Паисею – Књижевни радови
Нићифора Дучића II, Београд 1892, 262.
1
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† Благовољењем Оца и поспешењем Си
на и довршењем Пресветог Духа обнови се и
ислика се ова трпезарија, заповешћу отаца
и браће и целога сабора хиландарског, при оцу
игуману кир Илариону јеромонаху. Трудом и
издатком најмањег и најпонизнијег међу мо
насима, сиромашног у доброчинству, богатог
у гресима, званог Георгија зографа Митрофа
новића, који се старао о овом делу. Година
7130/31. и сврши се месеца новембра 16. дан.
Тада је престо српских земаља држао архи
епископ кир Пајсеј, а грчки је скиптар држао
велики султан Мустафа. Реци, о љубимче,
вечна памет смерноме старцу Митрофану,
који се упокојио године 7129
Највећа обнова хиландарске трпезарије
још од доба краља Милутина уследила је тачно
три столећа касније,2 у време када је на челу брат
ства био јеромонах Иларион.3 Ктитор обнове је
истовремено био и сликар који је фрескама укра
сио трпезарију. Нису у византијском свету били
непознати уметници који су се бавили и задуж
О томе да је трпезарија изискивала обнову дуже од
пола столећа сведочи текст посланице коју је манастир
ско братство 1558. године упутило Јурију Васиљевичу,
брату руског цара Ивана IV – Димитријевић, Документи,
31, бр. 22.
3
На основу једног хуџета с краја пролећа 1613. зна се
да су у манастиру била двојица монаха овог имена и да су
обојица у више наврата обављала дужност манастирског
старешине – Фотић, Света Гора, 140–141; према запису
из једног хиландарског рукописа, први се као бивши
игуман упокојио 1622/3, док је други као манастирски
старешина умро 24. априла 1627. године – Богдановић,
Каталог, 157–158, бр. 403.
2
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бинарском делатношћу. Златар Григорије са су
пругом и децом био је средином X столећа кти
тор једне цркве у Транију,4 док је сликар Михаи
ло Проелевсис пре децембра 1304. из темеља об
новио католикон малог манастира Богородице
Кехаритомени код села Алмира, надомак Солу
на.5 Било их је и међу атонским монасима. Један
од светогорских манастира носи назив по свом
оснивачу – Зограф. Био је то сликар Георгије,
који је као двадесети од педесет седам потписни
ка у првој половини 972. оверио Цимискијев ти
пик.6 Вардас Јоаница је у Селади, двадесетак ки
лометара северозападно од Јериса, обновио Белу
цркву подигавши је од основе и осликавши, а 11.
априла 1285, као јеромонах Јосиф, са имањем и
околним зградама, поклонио ју је свом манасти
ру Великој лаври.7 Овакви примери су ипак били
реткост. Иако је њихово умеће хваљено од са
временика, сликари у Византији нису припада
Натпис је данас у катедралној цркви тог града на
југозападној обали Јадрана, између Барија и Барлете, cf.
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit 2, Berlin–Boston
2013, 587, no 22412.
5
Бабић, Михаило Проелевсис, 59–60; Chilandar, 182–187,
o
n 22; за поменуто село, које данас не постоји, cf. J. Lefort,
Villages de Macédoine. 1. La Chalcidique occidentale, Paris 1982,
72–73.
6
Actes du Prôtaton, 214, no 7.167; Папахрисанту, Атон
ско монаштво, 172; Pavlikianov, The Mediaeval Greek and
Bulgarian Documents, 35, 61.
7
Actes de Lavra II, 43–45, no 78.
4
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ли имућним слојевима, оним који су себи могли
приуштити градњу задужбина.8
Сликари монаси се као ктитори на Ато
ну срећу и међу Георгијевим савременицима.
Зограф Δανιήλ је на северозападу полуострва
сазидао и 1614/5. осликао невелики параклис
Светих анаргира на метоху Дионисијевог мана
стира званом Μονοξυλίτης.9 Царске двери за ол
тарску преграду главног храма, настале 1615/6.
године, своје најстарије тачно датовано дело у
Хиландару, Георгије је манастиру поклонио с је
ромонахом Филипом.10 Исте године Георгије је,
Kalopissi-Verti, Painters, 139–158; сликари су сматра
ни занатлијама, попут столара, зидара, клесара или кова
ча, cf. Das Eparchenbuch Leons des Weisen, ed. J. Koder, Wien
1991, 138–142.
9
На основу сачуваних потписа зна се да је исти сликар
израдио фреске и у параклисима Светог Јована Теолога
(1607/8) и Светог Георгија (25. маја 1609), а приписује
му се, према стилским одликама, још и живопис јужног
крила и трема трпезарије унутар његовог матичног, Дио
нисијевог манастира – уп. Κ. Βαφειάδης, Ἡ ζωγραφικὴ στὸ
Ἅγιον Ὄρος στὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰώνα. Ὁ ζωγράφος Δανιήλ,
Θεσσαλονίκη 2008; Τουτός, Φουστέρης, Εὑρετήριον, 260–
262, 266–277, 292–294.
10
Јеромонах Филип је, почевши од маја 1619, током
две деценије више пута обављао дужност игумана, а
био је и ктитор двери између припрате и наоса главне
цркве, украшених интарзијом од белокости и седефа и
завршених уочи храмовне славе Ваведења Богородичи
ног, 20. новембра 1631. године – Стојановић, Записи и
8

потписавши се као зуграф, насликао икону Свете
Тројице и даровао је истоименом манастиру код
Пљеваља.11 Већ септембра 1616. године овај мо
нах сликар W monastira hilen'dara завршио је рад
и на фрескама у Морачи по жељи њеног игумана
јеромонаха Макарија, а затим је у истом манасти
ру, по Вуксановој наруџбини, године 1616/7. на
сликао престону икону Богородице са Христом
у крилу.12 Крајем пролећа 1619, о трошку мана
стирског братства и кујунџије Николе Марија
шевића, окончао је живопис у Завали недалеко
од Требиња, а већ 1619/20, на позив патријарха
Пајсеја, радио је у седишту Српске цркве у Пећи,
где је украсио трпезарију, насликао лик бившег
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натписи IV, 109, 135, бр. 6561, 6723; Фотић, Света Гора,
423–427.
11
З. Кајмаковић, Ново дело Георгија Митрофановића,
ЗЛУ 4 (1968) 265–271.
12
Петковић, Морача, 57–70; В. Ј. Ђурић, Иконе из Ју
гославије, Београд 1961, 124, бр. 80.

патријарха Јована у цркви Светих апостола и об
новио фреске у цркви Светог Димитрија.13 Сле
I. Zdravković, A. Skovran, Manastir Zavala, Naše sta
rine 6 (Sarajevo 1959) 37–61; Кајмаковић, Зидно сликар
ство, 200–219, 357–360; Petković, Zograf, 237–249; А. Ско
вран, Фреске XVII века из цркве св. Димитрија у Пећи и
портрет патријарха Јована, Старине Косова и Мето
хије 4–5 (Приштина 1971) 331–347. Боравак и рад Геор
гија Митрофановића у Завали несумњиво су утицали на
успостављање нарочитих веза овог манастира са Светом
Гором, а он је, као и Хиландар, био посвећен Ваведењу
Богородице. Зна се да су током наредних десет година на
Светој Гори боравила тројица завалских пострижника –
они су у Кареји и vx podkrilJe s(ve)tQe gorQ aTona наручили
и платили преписивање већег броја рукописа намењених
манастиру близу Требиња, у којем су се замонашили; то
су били јеромонах Максим 1621/2. године (типик si ry;q
pravitelq cr'kov'ni), јеромонах Јоаникије 1626/7. године
(пролог од септембра до фебруара) и монах незнаног
имена 1627/8. године (пролог за целу годину у више томо
ва) – В. Ћоровић, Херцеговачки манастири. Завала, Ста
13
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деће, 1620/1. мајстор је поново у свом матичном
манастиру Хиландару, где је, по жељи сабраће је
ромонаха Михаила и јерођакона Исаије, сликао
царске двери и престоне иконе Сведржитеља,
Богородице Благодетељнице са Христом и све
тог Трифуна за иконостас истоименог параклиса
изван зидина, у манастирској башти.14
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ринар 1 (1923) 228–230; уп. овде поглавље Фласка, нап. 1;
рукописи данас не постоје јер је збирка манастира Завале
страдала током Другог светског рата – в. Богдановић, Ин
вентар, 225.
14
Радојчић, Уметнички споменици, 177; Кајмаковић,
Георгије Митрофановић, 37–44, 48–64, 172–189, 267–271,
281–294. Јеромонах Михаило, један од наручилаца, чије
је име Георгије исписао уз фигуру патрона параклиса све
тог Трифуна, познат је и из других извора – о његовом је
трошку јерођакон истог имена с руског предлошка пре
вео коментаре Матејевог јеванђеља из пера Јована Злато
устог и завршио их априла 1622; као старац Михаило се, с
јеромонахом Андрејем, појављује и десет година касније,

Георгије је пет година, највероватније
од јесени 1615, провео у српским земљама сли
кајући за разне наручиоце и на тај начин успео
је да прикупи средства потребна за обнову трпе
зарије свога манастира. Пре њеног живописања
било је потребно извести на грађевини одређене
поправке. Врата су смањена по висини, а стари
прозорски отвори једним су делом зазидани и
отворени су нови.15 Измене су биле неопходне
због слабог светла у унутрашњости, узрокова
ног доградњама уз источну, дворишну фасаду
здања, једину на којој су били прозори. Пре тога
2. септембра 1632, у Путивљу на руској граници, одакле
је намеравао да отпутује у Москву и трајно се настани у
неком руском манастиру; четири године потом, 1636, мо
лио је да му се дозволи да оде на ходочашће у Јерусалим
и на Свету Гору – уп. Богдановић, Каталог, 161, бр. 414;
Димитријевић, Грађа, 119.
15
Уп. Ненадовић, Једна хипотеза, 1–11.

је испред трпезарије већ био подигнут трем,16
који је знатно смањио осветљеност, а како је
над његовим јужним делом постојала и спрат
на конструкција, у горњој зони су већ раније
била зазидана три прозора. Пре сликања зидног
украса у унутрашњости затворени су и прозор
ски отвори које је у приземној зони заклањао
трем. Пет преосталих, полукружно завршених
горњих прозора на северном делу је продужено,
а пробијена су и три издужена прозорска отвора
изнад конхе на јужној страни. По завршетку тих
радова изведена је касетирана дрвена таваница
са иконом Христа Сведржитеља у средишту.

довршен пет дана пре манастирске славе Ваве
дења Богородичиног, 16. новембра 1622. године.
Натпис доноси имена још трију личности, од
којих су прве две добро познате. Патријарх Пајсеј
је у то време већ осам година био на пећком пре
столу, док је Мустафа I други пут, нешто дуже
него раније, био султан, али и тада само непуних
годину и по дана (1617/8, 1622/3). О старцу Ми
трофану, који се упокојио 1620/1,17 пре почетка
радова на обнови трпезарије, нема других пода
така, сем што се с разлогом може сматрати да је
био у блиским породичним или духовним веза
ма с њеним ктитором и живописцем.

Необично забележеном годином, у којој
су тачкама одвојене словне ознаке за бројеве 30
и 31, ктитор и сликар је хтео да истакне дужину
трајања радова на обнови овог здања. Грађевин
ски захвати су отпочети 1621, а зидни украс је

Целокупан зидни украс, изузев оног на
северном зиду и у апсиди, дело је Георгија Ми
трофановића. Оштећеност старих фресака сва
како је била додатни разлог да се унутрашњост
трпезарије поново ослика, при чему су неке сце
не могле бити преузете из претходног сликаног

Почетком јуна 1623. Хиландарци су од сидерокав
сијског кадије тражили дозволу за обнову крова над тре
мом испред улаза у трпезарију – Фотић, Света Гора, 128.
16
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Кајмаковић, Георгије Митрофановић, 26–28.
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програма. Реч је о jужном зиду и представама
Храма сведочанства и Божићне стихире, које
прекидају наративни ток Богородичиног акати
ста и сцена из Житија светог Саве, а делимично
су могле да буду сачуване и представе владара
из јужне апсиде.18 Источно од њеног прозора19
насликана је представа краља Милутина који
од цара Андроника II Палеолога прима хилан
дарске повеље,20 док су западно приказани Сте
фан Првовенчани као монах Симон21 и краљ
Стефан III Урош.22 Иако су Митрофановићу као
узор за поменуте представе могле послужити
оне из друге зоне на источном зиду унутрашње
припрате католикона,23 међу њима нема првог

српског краља, па је на избор сигурно утицало
старије сликарство трпезарије. Оно је довршено
на почетку владавине Стефана Дечанског,24 када
је он и у припрати главне цркве, на новом слоју
малтера, насликан са сином Душаном.25 С разло
гом се може претпоставити да су том приликом
уништене монашке представе Милутиновог деде
и оца у нартексу католикона,26 те да су оне биле
насликане у трпезарији. Разлог због којег је зо
граф Георгије три столећа касније насликао само
једног од њих може бити двојак: или Урошев лик
због оштећености није био препознатљив, или је
пресудила потреба за тим да простор буде боље
осветљен.

Мала полукружна апсида, као и полулук с њене дес
не стране, испод којег је данас излаз на стрелницу најста
ријег дела бедема, усечена је у јужни манастирски зид ве
роватно тек у време Милутинове обнове, cf. Theocharidis,
The Byzantine Fortified Enclosure, 65–66.
19
Прозор је касније проширен, в. Натписи манасти
ра Хиландара II, поглавље Трпезарија.
20
Обојица су означенa као htitorq (s(ve)tago) hrama sego.
21
s(ve)tQ sVÉmonq 0v0 je до сада у науци поистовећиван с
краљем Стефаном I Урошем, својим сином, у монаштву
Симеоном; словна ознака за број два Симона монаха нај
пре одређује као другог владара из дома Немањића.
22
Георгије натписом око нимба последњег јасно од
ређује да је реч о светом краљу i/e va de%;&anoh.
23
V. J. Đurić, Les portraits de souverains dans le narthex de
Chilandar, ХЗ 7 (1989), 105–121; Андронику и Милутину
на заједничкој представи у трпезарији замењена су ме
ста. Јединствене представе владајућих суверена Ромеја и
Срба – с доста разлога се то може тврдити – не јављају се
у хиландарском зидном сликарству тек на прелазу између
друге и треће деценије XIV века. Наиме, може се прет

поставити да су још око 1200. у обновљеном манастир
ском католикону, ако не и у трпезарији, били насликани
велики жупан Стефан и његов таст автократор Алексије
III Анђео.
24
Ђорђевић, Зидно сликарство, 243–244.
25
Младалачки безбради лик на северу овог низа пре
познат је почетком XIX века као Јован Кантакузин.
26
Њих двојица су свакако били у манастиру поштова
ни као ктитори. Хиландар је више од једног столећа ра
није обновљен средствима која је из Србије слао управо
велики жупан Стефан, а у архиву манастира сачувана је и
његова повеља којом Хиландар стиче језгро својих посе
да у Хвосну, док је за његовог сина краља Уроша познато
да је подигао пирг Преображења на Спасовој води изнад
манастира, уп. Миљковић, Житија, 83–98. Као почивши,
били су одвојени црвеном бордуром од Андроника III,
док је на новом слоју малтера та разлика била укинута из
међу савременика – ромејског василевса и српског краља
Стефана Дечанског са сином Душаном.

18
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УЛАЗ (1628/9)

Изнад треће манастирске капије, у темену двоструког лука од опека, налази се узидана
омања камена плоча у облику издуженог полукруга, са урезаном годином.1
ЛИТ: Петковић, Хиландар, 26; Ковачевић, Бедеми и пиргови, 143; Кораћ, Ковачевић, Манастир
Хиландар, 30; Ковачевић, Хиландар, 147, 196.

† lyto z=r0l=z

† Године 7137

Доњи ред опека чини полукруг, док је горњи због камене плоче у врху преломљен.
1
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Хиландар је крајем маја 1628. године од
сидерокавсијског кадије добио хуџет да може,
између осталог, да обнови и шест лукова изнад
трећих врата.2 Један од њих је лук над којим се
налази наведени натпис.3
Фотић, Света Гора, 116.
Из исте, 1628/9. године је и запис грешног Панкратија
са оловног покривача куполе над наосом хиландарског
католикона. Велики број записа на кровном покривачу
главне цркве, који су настајали у дужем периоду – двадесет девет датованих, исписаних током 120 година, од
1605/6. до 1725, с највећим временским размаком између
настанка појединих записа од петнаест година (уп. Петковић, Старине, 16–18) – сведочи о непрестаној бризи
хиландарског братства о главној цркви, чему треба захвалити за то што је зидно сликарство из времена краља
Милутина и данас у највећој мери сачувано.
2
3
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† Године 7143, проигуман Филимон
У градитељству Свете Горе хиландарски
портик је најстарији датовани пример ове врсте. Био је са три стране отворен широким, полукружно завршеним луцима, а четвртом, западном страном везан за зид око манастирског
улаза. Слепу куполу над њим преко пандантифа
носе четири масивна зидана ступца.

С. Пејић, 1986;
Д. Боро, 2019

На чеоној, источној страни улазног портика
у горњем десном углу налази се узидана мермерна
плоча димензија 34 × 25 cm, са урезаним натписом.
ИЗД: Стојановић, Записи и натписи IV, 140,
бр. 6755; Сава Хиландарац, Историја, 60.
ЛИТ: Бошковић, Светогорски пабирци, 73; Радојчић, Уметнички споменици, 182; Дероко, Ненадовић,
Конаци, 30; Богдановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар,
142; Петковић, Хиландар, 25; Ненадовић, Осам векова,
56, 224–225, 343; Ковачевић, Бедеми и пиргови, 143; Фотић, Света Гора, 115; Кораћ, Ковачевић, Манастир Хиландар, 30; Ковачевић, Хиландар, 147, 196, 205.1

† v(q)a lyt(o)b zrmg_ 0 pr(o)JgMm(enq)c fJ

l(i)m(o)nqd

v (С – Стојановић), vx (Са – Сава Хиландарац);
lyto (Са); c pri igM(menM) (С), pri igMmenM (Са); d fJlimonq
(С), filimonM (Са).
a

b
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Понекад је у литератури година погрешно читана
као 1636/7.
1

У време када је портик грађен манастир
је био дариван с разних страна. Исте године је
о трошку херцеговачког митрополита и хаџије
кир Симеона саборна црква добила велики дуборезни иконостас, а кир Исаија, босански митрополит и такође хаџија, поклонио јој је игумански престо украшен интарзијом и два певничка аналогија.2 Јеромонах Филимон је у више
наврата био на челу хиландарског братства у
четвртој деценији XVII века. Године 1632. наручио је велику икону светог Димитрија, предИконостас је непуно столеће и по касније замењен
новим, а његови делови искоришћени су за олтарске преграде параклисâ Светог Ђорђа у истоименом манастирском пиргу, Светог Јована Претече на врху пирга Светог
Саве, Четрдесет мученика на последњој етажи Белог конака и Светог Трифуна у башти, као и у цркви Благовештења на гробљу и Светом Василију на мору. Игумански
престо и данас служи својој првобитној намени – Стојановић, Записи и натписи IV, 140, бр. 6754, 6756; М. Ћоровић-Љубинковић, Средњовековни дуборез у источним
областима Југославије, Београд 1965, 117; иста, Дуборезни
иконостаси XVII века на Светој Гори, ХЗ 1 (1966) 129–
130; Хан, Интарзија, 102–105; Богдановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 160; Петковић, Две хиландарске цркве,
151. Петнаест година раније, при поменутом херцеговачком архијереју, хиландарски монах и зограф Георгије живописао је манастирски католикон Завале код Требиња,
в. овде поглавље Трпезарија.
2
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стављеног у пуној ратној спреми,3 а те године су
о трошку јеромонаха Гаврила начињена и трпеИкона је димензија 120 × 60 cm, а у њеном доњем
делу, на тамној позадини, лево од ратниковог копља,
црвеном бојом изведен је натпис: molenJe igUmena filimona
eromonah(a) 0 vq lyt(o) 0zr$0 – Петковић, Иконе, 44; икона се
чува у наосу главне манастирске цркве, на јужној страни
северозападног стуба. Познато је и име сликара те иконе
– реч је о Јовану зографу, који се исте године потписао на
малој икони свете Петке – исто, 43.

заријска врата, за чију је израду крајем маја од
сидерокавсијског кадије дозволу издејствовао
претходни игуман Филип.4 Време завршетка

3
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4

sqgradi[e vrata sJa pri igMmenM filimonM eromonahM maz
dovqzdanJemx gavrJla eromonaha lyt(a) 0zr$0 – уп. Стојановић,
Записи и натписи IV, 135, бр. 6729; за разлику од наручиоца, чији је ово једини помен, о јеромонаху Филипу, Филимоновом претходнику на игуманском престолу, говоре
бројни извори, в. овде поглавље Трпезарија.

градње портика може се доста тачно одредити.
Било је то у лето 1635,5 јер је већ на његовом почетку, 28. јуна,6 манастирски старешина поново
био Мардарије.7 Филимон је, иначе, у звању арИзмеђу прва два Филимонова старешинства дужност игумана обављала су чак тројица манастирских
угледника – Теодосије, Мардарије и Филип – Фотић, Света Гора, 426.
6
Судећи по натпису у врху наслона – sJi stolq sxtvori
mitropolitq bosanskQ kVÉrq Jsaia v lyt(o) zrmg pri igUmena fili
mona Jeromonah(a) – игумански трон је завршен пре овог датума.
7
Поменуту личност је само двадесет дана касније за
архијереја у Пећи рукоположио патријарх Пајсеј; Мардарије је носио јединствену титулу – митрополит Хиландара и свих Срба – исто, 94–95, 141–142, 214.
5
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химандрита у име братства Хиландара на руски
двор упутио посланицу која је Михаилу Феодоровичу Романову уручена 1. маја 1638,8 а дужност игумана обављао је још једном, 1640/1, када
је у Хиландару преписан Апостол, касније чуван
у манастиру Житомислићу.9
Димитријевић, Грађа, 119–122. Петочлану делегацију
су чинили митрополит Мардарије, јеромонаси Дамаскин,
Христофор и Макарије, као и архиђакон Мојсеј, који су
донели и поклонили царској породици три иконе – Христову цару, Богородицу с Младенцем царици и Христа
коме се клањају Богородица и Претеча царевићу Алексеју.
9
Стојановић, Записи и натписи I, 343, бр. 1345; у
међувремену су хиландарски игумани поново били Филип
(1638/9) и Теодосије (1639/40) – Фотић, Света Гора, 427.
8

ТЕОДОСИЈЕВ КОНАК (1639/40)

С. Пејић, 1986;
Н. Дудић, 1996

Натпис изведен опекама изнад два лука на
јужној страни првог спрата дужине је готово пет
и по метара, с висином слова око двадесет пет
сантиметара. Конак је призидан са северне стране параклисâ Светог Димитрија и Светог Саве.
ИЗД: Ненадовић, Осам векова, 279.
ЛИТ: Первое путешествiе II/1, 8; Богдановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 142; Петковић,
Хиландар, 64, 70; Фотић, Света Гора, 130; Кораћ,
Ковачевић, Манастир Хиландар, 39–41; Ковачевић,
Хиландар, 238–242, 246.

† Ἔτους ͵ζρμη εἱγουμενέβοντοςа Θεω-

δοσίου
а

вог
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142.

Лако читљиви натписи од опека на фасадама врло су добро познати у византијском свету, па и на Атону. Од хронолошки и територијално блиских примера, поред натписа из 1588/9.
бившег игумана Лавре Силвестра са источне фасаде Претечиног параклиса у овом манастиру,3
ваља поменути и натпис охридског архиепископа Прохора испод кровног венца трпезарије у
Дохијару, са самог краја прве половине XVI века,
као и онај из 1426/7. на северној фасади ватопедског звоника.4

eIgMmeneV(on)tos (Ненадовић).

† Године 7148, за игуманства Теодосије-

Градњи из времена игумана Теодосија са
сигурношћу се може приписати само први низ
аркада, изнад којих се натпис и налази. Реч је
о шест полукружних лукова неједнаке ширине, изведених опеком, која превлађује у обради
фасадних површина. Између лукова су била и
четири прозорска отвора. У време изградње конака Теодосије је четврти пут обављао дужност
манастирског старешине, почев од 1630.1 По
1

угледу на јеромонаха и игумана Филипа, свог
старијег савременика, наручио је 1632/3. израду врата између двеју припрата у главној манастирској цркви.2

Уп. претходно поглавље и Фотић, Света Гора, 141–

Стојановић, Записи и натписи IV, 136, бр. 6738; исте
године када је грађен конак, 1640, у Хиландару је преписан и један псалтир pri Jgoumenou kVr TewdosJe, који је касније
Теодосијев млађи савременик архимандрит Виктор поклонио манастиру Житомислићу код Мостара, где је примио монашки постриг – исто, I, 342–343, бр. 1339, 1340.
3
В. овде поглавље Свети Димитрије.
4
С. Кисас, Светогорски дани Прохора Охридског, ЗЛУ
27–28 (1991/2) 289–290; Δ. Χ. Πάντος, Ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Ἀχρίδας Πρόχορος (;–1550) καὶ οἱ σχέσεις του μὲ τὴ μονὴ
Δοχειαρίου, Ἀθήνα 2009, 73–74; Recueil des inscriptions, 35–
36, no 115.
2

ЈУЖНА МАЛА (1645/6)

† 0vq letoa 0z0r0%041 3 prJ igoumenUb kVÉrq0

TeodosJ}0c

lyto (Н – Нићифор Дучић; С – Стојановић;
Са – Сава Хиландарац); b igMmenM (Н, С, Са); c TewdosJ}
(Н, С).1
a

сију
Натпис у два реда урезан је у камену плочу чије су димензије 55 × 23,5 cm и која се налази
у југоисточном углу манастира, на другом спрату источног крила конака, где је узидана између
два последња лука према југу. Висина слова износи око пет сантиметара.
ИЗД: Нићифор Дучић, Разни записи, 132;
Стојановић, Записи и натписи I, 355, бр. 1409; Сава
Хиландарац, Историја, 63.
ЛИТ: Первое путешествiе II/1, 8; Σμυρνάκης,
Τὸ Ἅγιον Ὄρος, 485; Бошковић, Светогорски пабирци,
73; Радојчић, Уметнички споменици, 182; Ненадовић, Одбрана манастира Хиландара, 95; Богдановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 142; С. Ненадовић, Хиландарски конаци у јужној мали пре и после
пожара 1722. године, ХЗ 5 (1983) 228–236, 240, 242,
244, 246; Петковић, Хиландар, 70; Ненадовић, Осам
векова, 216–217, 219, 267–272, 332–333; Фотић, Прилагођавање и опстанак, 99; Ненадовић, Трпезарије,
мађупница и успреме, Манастир Хиландар, Београд
1998, 186; Фотић, Света Гора, 120–121; Кораћ, Ковачевић, Манастир Хиландар, 55–56; Ковачевић, Хиландар, 331, 347–348.
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† Године 7154 – при игуману кир Теодо-

Свакако највећи Теодосијев градитељски
подухват било је зидање конака у југоисточном
углу манастирског комплекса; конак је изграђен
за његовог петог и последњег старешинства у
хиландарском братству.2 Од грађевине која се
некада простирала од пирга Светог Ђорђа до
звоника данас постоје по два реда аркада првог
и другог спрата источног крила, као и суседног
приземља и првог спрата јужног крила.3

Заслужни Сава Хиландарац и Герасим Смирнакис
годину су погрешно читали као 0z0r0!0%1, односно 1610. од
Христовог рођења.
2
Као игуман се последњи пут среће у једном турском
документу од 5. августа 1647, уп. Фотић, Света Гора, 428;
за време градње конака Хиландар стиче свој први метох у Влашкој, cf. R. G. Păun, Le premier métochion valaque
du monastère de Hilandar (1646), Ἡ ἐξακτίνωση τοῦ Ἁγίου
Ὄρους στὸν ὀρθόδοξο κόσμο: τὰ μετόχια, Θεσσαλονίκη
2015, 275–281.
3
Претежна употреба опеке јасно разликује ову фазу
градње од старије, у приземљу источног крила, где су опеком изведени само лукови, док су остали делови фасаде
од ломљеног камена.
1

ИГУМЕНАРИЈА (1651/2)

161, 162, бр. 6873, 6878; Сава Хиландарац, Историја,
67; Ненадовић, Осам векова, 279.
ЛИТ: Ненадовић, Архитектура, 165; Богда
новић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 142; Петковић,
Хиландар, 70; Сава Хиландарац, Историја, 67; Нена
довић, Осам векова, 216–217, 279, 281, 286–287; Фо
тић, Прилагођавање и опстанак, 99, 186; исти, Света
Гора, 130; Ковачевић, Хиландар, 246, 260–261.

† vx ly(to)a 0zr^0 ponovi seb IgUmenarJac 0
pri IgUmenUd viktor(U)e Eromonah(U)12
lyto (Н – Нићифор Дучић; С1 – Стојановић,
Записи и натписи I); b ponovis] (Н), ponovi s] (С1); c igM
menarJ] (Н), igMmenarJa (С1), IgumenarJa (С2 – Стојановић,
Записи и натписи IV); d Jgumenu (С2); e viktorM (Н, С1),
viktora (С2); J(e)romonaha (С2).
a

† Године 7160. обнови се игуменарија
при игуману Виктору јеромонаху

† ktitorqa 0 Tewd(o)sJeb 0 proIgUm(e)n(q) zrK 5_ c
ktitor (С – Стојановић; Н – Ненадовић); b Tew
dosJe (С), TeodosJe (Са – Сава Хиландарац); c proigMmenx
(Са), /070r0^010 (С).
a

Две плоче са урезаним натписима узидане
су у дворишни зид овог здања. Прва, мермерна,
димензија 53 × 21 cm, с натписом у два реда и
словима висине око четири и по сантиметра, на
лази се на спољној, фасадној страни, између јуж
ног и средишњег лука прве етаже. Друга, камена,
величине 59,5 × 16,5 cm, с натписом такође у два
реда и словима приближно исте висине, узида
на је уз параклис Светог Димитрија, у висини
горњих делова прозора, са унутрашње стране
зида на трећем спрату.
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ИЗД: Нићифор Дучић, Разни записи, 132;
Стојановић, Записи и натписи I, 371, бр. 1484; IV,

† Ктитор Теодосије проигуман 7160
Игуменарија обновљена у време јеромо
наха Виктора јасно сведочи о томе да је зграда
намењена становању манастирског старешине и
раније била на том месту. Сам настојатељ се мо
жда при крају радова и није налазио у манастиру
будући да је њиме предвођено четворочлано по
сланство на путу у Русију 13. априла 1652. било
на граници у Путивљу. Оно се у Москву упутило
како би, између осталог, од цара Алексеја Миха

С. Пејић, 1987;
Н. Дудић, 2004

иловича добило златопечатну хрисовуљу за хи
ландарско подворје у престоничком подграђу.1
Чланови посланства су се на Свету Гору врати
ли почетком јесени, носећи са собом седамдесет
рубаља и цареву /alovalna} gramotM из септембра
1652, као и naprestolnoe јеванђеље које је цар ма
настиру поклонио 18. дана истог месеца.2 У по
сланици хиландарског братства која је цару на
писана још 17. јануара 1652. јеромонах Виктор
се први пут помиње са звањем архимандрита.
Виктор је тада већ три године, од 1648/9, био
старешина братства. На основу једног познијег
недатованог записа зна се да је постриг примио
у манастиру Житомислићу. У Хиландару се као
јеромонах среће 1643/4, када је свом манастиру
на Неретви послао Роман о Варлааму и Јоасафу
у препису начињеном десетак година раније у
карејском пиргу.3 Као игуман Виктор је прису
Делегацију су, осим игумана Виктора, чинили келар
Макарије (који је шест дана касније умро у Москви), До
ротеј јеромонах и архиђакон Михаило са слугом Нико
лом. Ту су, као и увек, били дарови намењени владарској
породици – за цара Христова икона и део моштију светог
Теодора Стратилата, за царицу икона Богородице с Мла
денцем и за царевића дрвени панагијар.
2
Димитријевић, Грађа, 123–124; Kämpfer, Die russischen
Urkunden, 290–292; Стојановић, Записи и натписи IV,
161, бр. 6872.
3
Исто, III, 169, бр. 5659, 5660; в. такође поглавље Теодосијев конак. Хиландар је с херцеговачким манастиром
неговао посебне везе током највећег дела XVII века. Још
два хиландарска игумана била су у том столећу постри
жници манастира Житомислића – најпре, на самом по
четку века, један од двојице Илариона, родом из Требиња
(в. поглавље Трпезарија), а затим јеромонах Мисаило, ста
рији Викторов савременик, који је у Русији умро 1645/6
– Петковић, Старине, 16–17. У Требињу је рођен и јеро
монах Јеремија, даскал и хаџија, млађи Викторов савре
меник, који је био на ходочашћу у Јерусалиму 1678, када
се, почетком те године, упокојио игуман Виктор. С њима
се тада у Хиландару подвизавао и поп Гаврило, још један
/itomisli:]ninq, који је, по жељи игумана и архимандри
та Виктора, 1669/70. преписао један празнични минеј –
Стојановић, Записи и натписи I, 421, бр. 1749, 1750; Бог
дановић, Каталог, 118, бр. 250; поменути угледни духов
ници су све време одржавали везе са својим завичајем и
манастиром у којем су се замонашили – као манастирски
старешина Иларион је 1605/6. у Херцеговину упутио про
игумана Јоакима са Часним дрветом крста Господњег у
писанију, године 1673/4. Виктор је у Житомислић послао
зборник Слова, док је хаџи Јеремија, најмлађи, за свог бо
1
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ствовао примопредајама дужности типикара у
испосници Светог Саве, а према једној исправи,
у Кареји је био и 31. марта 1649, када је потпи
сао исправу којом је Хиландар вратио манастиру
Светог Павла њиве на Превлаци. Поред игумана
Виктора, документ је тада, као други с хиландар
ске стране, потписао проигуман Теодосије.4 Ка
сније, 1. априла 1652, када је Виктор већ био на
домак Русије, у Преображенској келији на Светој
Ани јеромонах Антоније довршио је, по његовој
наруџбини, препис Златоуста цветног.5
За разлику од Виктора, који је, с мањим пре
кидима, још четврт столећа био на челу манасти
ра, натпис с трећег спрата последњи је Теодосијев
помен.6 Натпис је такође сведочанство о томе да
равка у Сарајеву 1684. израду петохлебнице за овај мана
стир платио четрнаест аспри – в. Стојановић, Записи и
натписи I, 413, 435, бр. 1701, 1831. Манастир на Неретви
је у новије доба страдао два пута, 1941. и јуна 1992, када
је разорена манастирска црква Благовештења из дру
ге половине XVI столећа, пошто су претходно већ били
уништени сви рукописи и драгоцености који су у њему
чувани до почетка Другог светског рата – уп. В. Ћоро
вић, Херцеговачки манастири. Манастир Житомишљић,
Старинар 10–11 (1935/6) 3–36; Кајмаковић, Зидно сликарство, 226–231; Љ. Којић, Манастир Житомислић, Са
рајево 1983, 32–33, 36, 44–45.
4
Синдик, Карејска проскомидија, 283; Димитријевић,
Документи хилендарске архиве, 28.
5
Богдановић, Каталог, 160, бр. 411; рад овог марљивог
преписивача подно Атона може се пратити у распону ду
жем од три деценије на основу седам сачуваних рукописа:
Србљак, најстарији, из 1642/3, налази се у хиландарској
збирци, потом је радио за игумана Виктора, два његова
рукописа наручена су за манастир Хопово, а Типик из
1674, најмлађи, преписан за манастир Рачу на Дрини, да
нас је у Савини – исто, 192, бр. 509; Стојановић, Записи и
натписи I, 375, 403, 413, бр. 1503, 1650, 1699; Д. Медако
вић, Манастир Савина, Београд 1978, 92.
6
Уколико то није потпис на омологији којом јеромо
наху папа-Димитрију, проигуману Русика, Протат даје
под закуп келију Архангела. Теодосије је ову исправу пот
писао 1. априла 1652. као трећи по реду саборни старац.
Документ се чува у хиландарском архиву јер је та карејска
келија девет година касније продата манастиру Светог
Пантелејмона, а потом ју је од руског братства откупио
Хиландар – Ἀναστασιάδης, Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου,
39–40, бр. 15; Д. Џелебџић, Две неиздате омологије о хиландарској Келији Светих Архангела у Кареји из друге половине XVII века, Περίβολος II, Београд 2015, 527–539.

ИГУМЕНАРИЈА (1651/2)

је Теодосије сопственим средствима обновио игу
менарију. Здање је, разумљиво, било далеко мање
од конака за становање монаха, грађевина чијим
је подизањем или, боље речено, обновом Теодо
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сије као манастирски старешина претходно руко
водио. Његовом последњем градитељском подух
вату са сигурношћу се могу приписати аркаде на
прва три спрата игуменарије.

МАРУДА (1652/3)

Д. Тодоровић, 1979;
С. Пејић, 1987;
Н. Дудић, 2004

Хиландарска келија Маруда налази се
изван Кареје, удаљена пет минута хода од Мо
ливоклисије.1 У северни зид црквице, лево од
улаза, узидана је полукружно завршена камена
плоча, димензија 25 × 22 cm, с натписом уреза
ним у четири реда; висина слова износи око три
и по сантиметра.
Назив келије је хипокористик од грчке речи μαρόν,
кестен, којег и данас има у изобиљу око Кареје. Под тим
именом келију први помиње прота Стеван Димитријевић
почетком прошлог века. Десетак година раније забележе
но је предање по којем је оснивач келије био митрополит Мардарије, због чега се по њему звала Мардаратска
келија – Сава Хиландарац, Историја, 82; за ту личност
в. поглавље Улазни портик. Владика Мардарије се по
следњи пут помиње у једном турском документу 22. јану
ара 1641. године – Фотић, Света Гора, 427.
1
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ИЗД: Стојановић, Записи и натписи IV, 162,
бр. 6879.
ЛИТ: Петковић, Хиландар, 20083, 124; Коваче
вић, Хиландар, 582.

sxz(i)daa se sJa cr(q)kov(q)b ro/(dqstva)
d
È
b(ogorodi)cic 0 vx lyto . zrK_1 pri igUmenM vIktorU
ἔτει 0 ζρξα
a

sqzda; b sJ] crqkovx; c bogorodici; d viktorM (Стојановић).

Сазида се ова црква Рођења Богородице
године 7161, при игуману Виктору, годинe 7161
Виктор је био игуман и наредне године,
по обнови игуменарије, када је више Кареје са

грађен параклис посвећен Богородичином ро
ђењу. Реч је о малој спратној грађевини право
угаоне основе, димензија 6,8 × 5,4 m, са слепом
куполом. Следеће, 1653/4. године храм је добио
и олтарску преграду настојањем јеромонаха Си
лоама и сабраће која су ту живела, о чему сведо
чи натпис исписан црвеном бојом на полеђини
дрвеног епистила:

† ∆έησης τοῦ δούλου τοῦ θ(εο)ῦ
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Συ
λοὰμ ἱερομονάχ(ου) καὶ τῆς συνοδίας
αὐτοῦ ἔτους ͵ζρξβ
- δέ;
- υν;

- ας;

- ης;

- ερ;

- καὶ;

- ῆς;

- ους.

† Молба раба Божијег Силоама јеромонаха и сабраће његове, година 7162
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Камена плоча дужине тридесет шест и
ширине двадесет сантиметара пронађена је почетком седамдесетих година прошлог века у
пиргу Светог Ђорђа. Натпис са словима висине мање од три сантиметра уклесан је у четири
реда.
ИЗД: Петковић, Црква светог Николе, 126.
ЛИТ: Ненадовић, Архитектура, 155–156,
194; Петковић, Две хиландарске цркве, 147–148; Ненадовић, Осам векова, 139; Ракић, Зидно сликарство,
274–275; Фотић, Света Гора, 112; Ковачевић, Хилан
дар, 205.

† proizvolEnJem(q)a b(o)/Jim(q) sxzda se
sx hram(q)b s(ve)t(a)go nJkolQ ;}dotvorca 0 pri
igUmenUc kVÉr(q) vJktorU IeromonahUd 0 ktitor' /ee
kVÉr(q) petronJe haNi sxbornQ star'cqf 5 vx lyt(o)
0z.r0^090 sep(qtemqvri]) 0Z=I0 1661 5
a

e

proizvolEniem; b hramx; c igoumenM; d vIktorM EromonahM;
ktitor \e; f starcq (Петковић).

† Промислом Божијим сазда се овај храм
Светог Николе Чудотворца при игуману кир
Виктору јеромонаху, а ктитор кир хаџи Пе
троније, саборни старац. Године 7169, сеп
тембра 16, 1661
Плоча је првобитно била узидана поред
допојасне представе светог Николе у лунети изнад портала некадашњег параклиса Четрдесет
севастијских мученика.1 Овај се мали храм налазио на северном крају четвртог спрата Белог ко
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Петковић, Две хиландарске цркве, 147–152; параклис
је потпуно уништен у пожару 2004. године.
1

нака. У већ помињаном хуџету с краја маја 1628,2
поред осталог, дозвољава се и обнова просторије
на два спрата, две странопријемнице,3 из чега
се може закључити да је за петнаестак година
удвостручен смештајни простор за ходочаснике,
којима је овај конак био намењен.4
О првобитном параклису Светог Николе
говоре само писани извори. У посланици руском цару Ивану IV из 1558, једном од најстаријих, наведено је и где се налазио – на пиргу
изнад улаза у манастир.5 Цело здање је претрпело оштећења приликом земљотресa, због чега
је постојала опасност да се оно уруши и падне
В. овде поглавље Улаз.
Фотић, Света Гора, 116.
4
Ово је јасно сведочанство о томе да се у Хиландару
током прве половине XVII века знатно повећао број поклоника – уп. овде поглавље Бели конак (II). Међу њима је
био и патријарх српски Максим, који је 16. јануара 1658.
манастиру приложио рукописно четворојеванђеље с почетка претходног столећа – Богдановић, Каталог, 55, бр.
5. Било је и великих приложника, попут попа Мартирија
из Лехије, који је 1616/7. манастиру дао шест стотина
златника (/lqtici), како је забележено у зборнику изабраних беседа преписаном у Тројице-Сергијевој лаври
надомак Москве – исто, 161, бр. 412; записи у рукописима најчешћа су сведочанства о ходочасницима. Писац
Никодим, преписивач једног псалтира који је припадао
храму Светог Николе, католикону манастира Хопова,
пише за себе 22. августа 1622. да nykogda bQvi pMtnikq hi
landara monastira – Стојановић, Записи и натписи I, 302,
бр. 1114. Велика атонска монашка заједница привукла је
и пажњу Папске курије, па језуита Николо Роси у свом
извештају од 5. јануара 1638. за Congregatio de Propaganda
Fide у Риму помиње и нарочит израз гостопримства и
скрушености светогорских монаха, који су имали обичај
да ходочасницима перу ноге – G. Hofmann, Rom und der
Athos, Roma 1954, 60.
5
nq i pa;e /(e) stryl'nica ;to e M vratyh(q) monastirqskJih(q),
i na nEi cr(q)kva s(ve)tQ nikola...
2
3

У време изградње поменутог параклиса јеромонах Виктор је на челу манастира био
већ више од једне деценије, дуже но било који
до тада познати хиландарски игуман из времена
турске власти.10 Као челник манастира угостио
је крајем пролећа 1654. Арсенија јеромонаха (Суханова), који је током боравка на Светој Гори по
налогу руског патријарха Никона, уз позамашну
накнаду у рубљама, откупљивао древне списе
зарад исправљења вере у руским земљама.11 У
Викторовом присуству у Кареји је, као што је
чињено и раније, два пута током 1654/5. извршена примопредаја Типикарнице. На дуже време он
је манастир напустио само приликом своја два
путовања у Москву.12 Други пут је тамо боравио
од почетка јесени 1657. до почетка лета наредне
године.13 Викторово име се у више наврата среће
9

Д. Тодоровић, 1979

у манастирску порту.6 Седамдесет година касније, у време извођења радова изнад манастирског улаза, 1628/9, ако је судити по натпису на
каменој плочи узиданој изнад треће капије, пирг
с параклисом Светог Николе на његовом врху
није више постојао. Три деценије затим, 1660,
у североисточном углу највишег спрата конака намењеног поклоницима, петнаестак метара
јужно од манастирског улаза, средствима једног
ходочасника изграђен је параклис посвећен светом Николи, заштитнику путника. Био је крајње
сведених димензија и квадратне основе (3,9 × 3,9
m), a према бакрорезу из 1757.7 може се сматрати
да је имао куполу.8
В. овде поглавље Свети Димитрије.
С. Ненадовић, Хиландар на графичким приказима
XVIII и XIX столећа, Zbornik zaštite spomenika kulture
16 (Beograd 1965) 103; Д. Давидов, Српска графика XVIII
века, Нови Сад 1978, 355.
8
Убрзо по изградњи посвета параклиса је промењена (в. наредно поглавље), а камена плоча с ктиторовим
натписом уклоњена је и похрањена у пиргу Светог Ђорђа,
где ју је после више од три столећа пронашао Слободан
Ненадовић. О првобитној посвети сведочила је само фре6
7
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ска светог Николе изнад улаза у овај мали храм, а о новој
посвети икона Четрдесет мученика из средине седме деценије XVII века на јужној страни његовог иконостаса (в.
Петковић, Иконе, 48–50); црквица и све њене иконе страдале су у пожару 2004. године. Параклис није био живописан. Уп. Натписи манастира Хиландара II, поглавље
Бели конак.
9
Реч је о адаптацији последње келије на северном
крају четвртог спрата. Полукружне олтарске конхе биле
су уклесане у манастирски зид, а једини извор светлости,
сем прозора на тамбуру куполе, била су два мала прозорска отвора на северном зиду параклиса.
10
Дужност манастирског старешине у континуитету
сигурно је обављао дуже само игуман Гервасије – скоро две деценије, између 1317. и 1335/6. године (Мошин,
Пурковић, Хиландарски игумани, 45–67) – мада не треба
искључити могућност да је први српски игуман Хиландара Методије био на челу манастира више од двадесет
година, уколико је он као епископ Методије предводио
посланство првовенчаног српског краља упућено код па
пе Хонорија III марта 1220. године – Миљковић, Житија,
85, 94, 146.
11
За безмало пет стотина грчких, највећим делом рукописних књига које је у Русију однео јеромонах Арсеније
код турских власти су потписом сведочили заступници
свих двадесет светогорских манастира; исправу од 10.
јуна 1654. у Протату је на трећем месту, иза представника
Велике лавре и Ватопеда, потписао хиландарски игуман
Виктор – Б. Л. Фонкич, Греческо-русские культурные свя
зи в XV–XVII вв., Москва 1977, 73–77; двадесет рукописа из Хиландара (тринаест словенских и седам грчких),
које је одабрао јеромонах Арсеније, у Москву су годину
дана касније, 18. јула 1655, донели архимандрит Теодор,
јеромонах Теофан и слуга Обрад; истом приликом су патријарху Никону предали и посланицу коју је још 6. новембра 1654. на Светој Гори потписао архимандрит Виктор – Димитријевић, Грађа, 124–126.
12
В. овде поглавље Игуменарија.
13
Реч је о занимљивом покушају Хиландараца да
преправком године у старијем документу омогуће себи
чешће доласке у Русију по милостињу. Ова исправка није
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љубитељ књиге. Први пут се помиње у запису из
Праксапостола довршеног у лето 1643. као јеромонах na troici.16 У наредних петнаестак година
посетио је Свету земљу, а почев од јесени 1658,
током више од једне и по деценије био је манастирски заступник у споровима око метоха на
Каламарији и Касандри.17 Враћао се изнова тиховању у атонским испосницама: 23. октобра 1669,
у присуству игумана Виктора, предао је дужност
типикара хаџи Елефтерију и повукао се у Арбанашки пирг изнад манастира, одакле је наручивао повезивање старијих рукописа – Праксапо
стола из средине претходног (1670/1) и Четво
ројеванђеља с почетка XV столећа (1672/3).18
Д. Тодоровић, 1979

у записима из рукописа чије је преписивање наручивао и плаћао током шесте деценије XVII
века. Раније поменути поп Антоније је пре другог путовања игумана Виктора у Русију na svetoi
annQ, по његовом налогу, преписао Јерусалимски
типик и Октоих, а из 1659/60. потиче и препис
Изборног апостола, украшеног иницијалима, заставицама и минијатурама.14
И живот хаџи Петронија, ктитора параклиса, може се на основу писаних извора пратити дуже од три деценије.15 Чини се да је више
волео скитски устав него општежиће. Био је
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прошла незапажено, али се настојању српских монаха
ипак изашло у сусрет, па је временски распон са десет
смањен на седам година. Посланство са архимандритом
Виктором на челу, које су чинили још један јеромонах
Виктор, келар Михаило и ђакон Теоктист, обрело се у Путивљу 18. септембра 1657, с бившим кратовским митрополитом Михаилом. Са собом је носило уобичајене дарове, попут иконе оснивачâ манастира светих Саве и Симеона, а руску престоницу напустило је 11. јула 1658, са већ
уобичајених седамдесет рубаља и новом грамотом, коју
је 3. јуна 1658. издао цар Алексеј Михаилович – уп. Димитријевић, Грађа, 126; Kämpfer, Die russischen Urkunden,
293–295, no 9.
14
Током претходне две године игуман Виктор је два
старија штампана октоиха – цетињски Првогласник, рад
јеромонаха Макарија из 1494, и Петогласник настао у
штампарији Божидара Вуковића у Венецији 1537. године – поклонио цркви Светог Николе na konakq helandarskQ
у Кареји – уп. поглавље Игуменарија, нап. 6; Богдановић,
Каталог, 83–84, 91–92, 148, 277–278, 282–283, бр. 107, 136,
376, 5, 36; Ракић, Српска минијатура, 164–166. Последњи
поменути записи, из 1657/8. и наредне, 1658/9. године,
представљају најстарији помен конака који је био намењен смештају хиландарских представника у Кареји и у
којем се налазила црквица Светог Николе, чији се остаци
могу видети изнад саме Типикарнице, уп. Натписи мана
тира Хиландара II.
15
Уколико је то иста личност.

Ходочасника је међу хиландарским монасима било већ у првом веку по обнови манастира.
То су у XIII столећу били Доментијан, хагиограф
и ученик светог Саве, првог познатог српског ха
џије, и затим потоњи архиепископи Сава II, Јоа
никије I и Јевстатије I.19 Ипак, звање хаџије, по
угледу на муслиманске вернике који су ишли на
поклоњење у Меку, први пут се уз имена поклоника Христовом гробу појављује тек три века
касније, на једном протатском акту из јуна 1547,
у потпису проигумана хаџи Ефтимија,20 а повремено се среће и у наредном периоду,21 да би тек
стотинак година касније, управо у Петронијево
време, постало широко прихваћено.22 Као зналХиландарска келија у Кареји, уп. Богдановић, Ката
лог, 83, бр. 106; Ракић, нав. дело, 164; за поменуту келију в.
овде поглавље Испосница Светог Саве.
17
Фотић, Света Гора, 147, 429–431.
18
Синдик, Карејска проскомидија, 284; Богдановић,
Каталог, 54, 81–82, бр. 2, 101.
19
Cf. B. Miljković, Serbia and the Holy Land from the 12th
to the 15th century, Routes of Faith in the Medieval Mediterranean, Thessalonike 2008, 160–165.
20
Занимљиво је што ово мировно писмо, предвиђено да
оконча дугогодишње сукобе између манастирâ Пантократора и Кутлумуша око келије τοῦ Ῥαβδούχου, као четврти
по реду, одмах иза бившег игумана Хиландара, потписује
још један српски ходочасник – хаџи Теофил, представник
Ксиропотама – Πάρδος, Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Παντοκράτορος,
110–111, бр. 41.
21
Хаџи Матеј је излазио у два наврата пред солунског
кадију, 15. децембра 1604. и 27. октобра 1609 – в. Фотић,
Света Гора, 422.
22
Један Петронијев савременик и такође хаџија био
је 1667/8. године ктитор обнове улаза у манастир Ксенофонт, о чему је оставио кратак натпис: lyto zroZ ktitorq
ha/I pelagJe, урезан у невелику камену плочу; она се налази на источној страни јужног ступца, поред степеништа
које води у параклис Светих апостола, уп. Ковачевић, Хи
ландар, 77–78. Према сведочанству Јована Комнина, грчког лекара на влашком двору, из 1698. године, у четири
атонска манастира крајем века већину су чинили српски
16

ци турског и грчког језика, поклоници су Хиландар често заступали на османским судовима или
у Кареји, а обитавали су углавном ван манастира, по атонским келијама или на хиландарским
метосима изван Свете Горе.23 Два старија сабрата могла су Петронију послужити као узор за
пут по Палестини – хаџија Атанасије, који се као
трећи манастирски представник потписао на
помињаној омологији издатој Светом Павлу 31.
марта 1649. у Кареји, и духовник хаџи Теодор,
који се ради прикупљања помоћи за манастир
током наредне деценије обрео у крижевачкој
војној крајини и који је средином 1655. боравио
у Москви, где је руском патријарху Никону предао двадесет хиландарских рукописа што их је
претходне године у манастиру одабрао Арсеније
Суханов.24 Сам манастир је био успутна стани-
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и бугарски монаси – у Хиландару, Зографу, Светом Павлу
и Ксенофонту, уп. Ἰωάννης ὁ Κομνηνός, Προσκυνητάριον,
60, 86, 92, 96; српско-бугарска братства у Хиландару и
Ксенофонту осам година потом, 1706, помиње и језуита
Франсоа Браконијер, cf. Omont, Missions archéologiques,
1000–1001; уп. такође поглавље Свети Никола Барбера,
нап. 26.
23
По жељи јеромонаха хаџи Јосифа, 1630/1. на Светој
Ани повезани су Минеј и Пролог за новембар; поп хаџи
Мелентије је током 1635/6. два пута био у Цариграду, док
се хаџи Мина као економ метоха на Каламарији појављује
између 1632/3. и 12. августа 1636. године – Фотић, Света
Гора, 426–427.
24
Р. Веселиновић, Писмо манастира Хиландара војво
ди Гвоздену у Крижевцима око 1660. године, Рад војвођанских музеја 10 (Нови Сад 1961) 149–152; такође в. нап. 12.

ца и за неке хаџије из српских земаља. Хиландар
је на повратку из Свете земље сигурно посетио
херцеговачки митрополит Симеон, што се јасно
види из записа на старом иконостасу: izvoli sy
oubo i mny poslydovati i pokloniti se s(ve)t(o)mou
i /ivonosnomou grwbou g(ospod)n} 0 egda prJidwh' vq
s(ve)tJe lavri hilandara. Исто се може претпоставити и за босанског митрополита Исаију,25 који
је Јерусалим походио пре 1626/7.26 Најугледнији
савременици који су у Светој земљи могли боравити када и хаџи Петроније били су патријарх
Пајсеј (на самом крају свог живота, између октобра и јуна 1645/6)27 и београдски митрополит
Иларион, познати наручилац бројних златарских
радова, помињан у натписима на њима од 1650.
године као хаџија.28 Поред црквених лица, међу
поклоницима из српских земаља било је и имућнијих мирјана. Изградњом храма Бесплотних
сила у Сарајеву од 30. априла 1658. руководио је
одбор на чијем су челу била четворица хаџија.29
В. овде поглавље Улазни портик.
У запису са овом годином у старијем штампаном
Октоиху петогласнику Божидара Вуковића (из 1537) босански архијереј се назива isaJa ha;J] – в. Стојановић, За
писи и натписи IV, 130, бр. 6692.
27
Два записа урезана у зидове Грачанице – Петковић,
Старине, 11.
28
Натпис на дршци ручног крста из Крушедола – sJ
kr(q)stq ha/i ilariwna mitropolita beligradqskago okova se va
leto z0r0n0i ahn0 165[0] – Л. Мирковић, Старине фрушкогор
ских манастира, Београд 1931, 31, бр. 64.
29
Стојановић, Записи и натписи I, 352–353, бр. 1393.
25
26

СВЕТИ НИКОЛА (ЧЕТРДЕСЕТ МУЧЕНИКА – 1660)

Још се у Цимискијевом типику из 972. помињу три сабора (συνάξεις) у току године – на
Ускрс, Божић и празник Успења Богородице, заштитнице полуострва (15. августа) – када су се
атонски монаси окупљали у Кареји и расправљали о свим важним питањима из живота своје
монашке заједнице.30 Учеснике сабора, због уг
леда који су уживали, већ је Трагос означавао
као старце (γέροντες).31 Према потреби, сабори
су од краја XI столећа сазивани и на друге празнике, попут Митровдана или Ђурђевдана.32 Драгоцено је сведочење игумана Русика Јоакима из
средине XVI века о донекле измењеној пракси у
време турске власти. Он пише да је сабор заседао једном или, зависно од околности, чак два
пута месечно, те да је у ту сврху, осим протатске цркве, служила и посебна зграда покрај ње.33
Овако честа заседања неминовно су захтевала
готово стално присуство манастирских представника у средишту Свете Горе. По нестанку
функције прота крајем тог столећа сабор Свештене општине само је добијао на значају.34 Као члан
τ(ῆ)ς Μεγάλης Συνάξεως, Петроније је 1. маја 1659.
на трећем месту, уобичајеном за хиландарске
представнике, потписао омологију којом је келију
Светог Николе у Кареји, некадашњи манастир
τοῦ Κοχλιαρᾶ, сабор дао у закуп јеромонаху папа-Митрофану.35
Година градње параклиса посвећеног мир
ликијском епископу у Хиландару може се сасвим
поуздано одредити. Наиме, Виктор се први пут
повукао са игуманског престола пре априла 1661,
када се на једном саборском акту у Кареји као
хиландарски игуман потписао Силвестар, док се
на друге две одлуке Великог сабора Свете Горе из
истог времена Виктор Хиландарски потписао као
proigUmenx.36 Из тога се види да је година од Христовог рођења – овде први пут арапским бројкаActes du Prôtaton, 209–210, no 7.21–35.
Ibidem, 213, 7.119, 135, 147.
32
О првом сведочи акт прота Павла из октобра 1080,
а о другом исправа прота Исака из средине 1322. године
– Actes d’Iviron II, 139, no 42.11; Actes de Chilandar I, 169,
77.20–21.
33
Сказанiе о Св. Аѳонской горѣ, 9.
34
Калист, последњи познати прот, помиње се септембра 1593. године – уп. Папахрисанту, Атонско монаштво,
216–226, 293; Фотић, Света Гора, 92.
35
Ἀναστασιάδης, Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου, 41–42, бр.
17; с обзиром на то да се акт чува у хиландарском архиву
и да је на његовој полеђини запис на српском: Пирг Све
тог Николе у Кареји, ова келија је касније свакако припала Хиландару – в. поглавље Свети Никола Барбера.
36
Аctes de Kutlumus, 200, no 71.18; AΣ 1 (1985) 29–30,
128–129, 131; Синдик, Карејска проскомидија, 283.
30
31
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ма забележена у једном хиландарском натпису
– била погрешно израчуната.37 У српској традицији као начин рачунања времена аnno Domini
се у најстаријим штампаним књигама јавља при
самом крају XV века,38 али су за бројеве и даље
коришћене словне ознаке. Од почетка наредног
столећа појављује се и у рукописима настајалим
на тлу Угарске, у Приморју или Херцеговини,
неретко с грешкама у рачунању времена које је
протекло од оваплоћења Христовог, што јасно
говори о новоуведеној пракси.39 Натписи на зидовима цркава с годинама израчунатим на оба
начина срећу се од краја XVI века. Такви су натпис попа Страхиње из Будимља, некада на зиду
изнад улаза у главну цркву манастира Архистратига Михаила на Тари (1591), нешто млађи натпис из Свете Тројице пљеваљске (1592) и онај
из Пиве (1606).40 Готово без изузетка исписивана је најпре година от битија, а потом она от
рождества Христова.41 На основу записа које
су посетиоци или сведоци одређених догађаја
урезивали у зидове цркава или предмете у њима
од прве половине XVI века може се пратити постепено увођење праксе исписивања године од
Христовог рођења арапским бројкама.42 ТрадиС обзиром на сведене димензије параклиса, радови
се нису протегли на две грађевинске сезоне.
38
Уп. овде поглавље Моливоклисија, нап. 11.
39
Стојановић, Записи и натписи I, 121–123, 143, 151,
бр. 388, 392, 453, 472.
40
А. Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и
Старој Србији, Сарајево 1972, 284; С. Петковић, Мана
стир Света Тројица код Пљеваља, Београд 1974, 18–19;
Стојановић, Записи и натписи I, 267–268, бр. 949.
41
Доста ретко се у том периоду појављује само друга
година, свега двадесетак пута током једног и по столећа,
од почетка XVI до средине XVII века. Нешто је другачија
била пракса у грчкој епиграфици. На Кипру се, на пример,
најпре под влашћу Лузињана, а затим Млечана, ΕΧΡΟΝΗΑ
ΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ у ктиторским натписима самостално јавља
још од средине XV столећа – А. and J. Stylianou, Donors
and Dedicatory Inscriptions, Supplicants and Supplications in
the Painted Churches of Cyprus, JÖBG 9 (1960) 112; чешће је
исписивана као прва када су коришћена оба начина рачунања времена, као на иконостасу главне протатске цркве,
у подножју крста на епистилиону (1611) – Θησαυροὶ, 268–
270, бр. 8.4. Најстарији познати пример исписивања године од Христа на Атону налази се на вратима која одвајају
унутрашњи нартекс од наоса у католикону Каракала. На
њима је мајстор Теофан после године ζρ од постанка света
урезао и годину 1592. Исти мајстор је пет година касније
извео и врата у Ивирону, на којима је забележена само
anno mundi, cf. Recueil des inscriptions, 103, no 316.
42
Као што је познато, декадни систем води порекло
из Индије, а Арабљани су били само његови преносиоци
на Запад. Треба приметити и да године од постанка света
никад нису исписиване арапским цифрама. С обзиром
37

ционално конзервативна атонска средина такво
писање година почела је да прихвата тек око један век касније. Оно се најпре појавило на печатима појединих манастира, ватопедског (1600)
и Дионисијевог братства (1636), а у исто време
на то да је у питању била новина, у почетку се појављује
и мешовита употреба словних ознака и бројки - уп.
Κ. Ζήσιος, Ἐπιγραφαὶ χριστιανικῶν χρόνων τῆς Ἑλλάδος,
Βυζαντίς 1/1 (Ἀθῆναι 1909) 123, 138, бр. 31, 77; Δ. Τσουγκαράκης, Ε. Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Σύνταγμα (Cor
pus) χαραγμάτων ἐκκλησιῶν καὶ μονῶν τῆς Κρήτης, Ἀθήνα
2015, 96, 119, бр. 20.48, 49.2; од почетка XVII столећа за
године градње храмова или њихових припрата урезиване
у мермер користе се арапске цифре, као што је учињено
на кикладском острву Андрос (Свети Георгије, 1613) или
у католикону тамошње Лавре Светог Атанасија (1628,
1648), уп. Ἰ. Κ. Βογιατζίδης, Χριστιανικαὶ ἐπιγραφαὶ Ἄνδρου,
Βυζαντίς 1/2–3 (Ἀθῆναι 1909) 334; Δ. Πασχάλη, Δώδεκα ἐν
Ἄνδρῳ Βυζαντινὰ Μοναστήρια, ΕΕΒΣ 12 (1936) 23.
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и на манастирским документима који су на тај
начин датовани.43 Арапске бројке су убрзо почеле да се јављају и на атонским иконама, као
што је, на пример, она са загрљеним ликовима
апостола Петра и Павла из манастира Каракала,
коју је 1640. насликао Константин Палеокапа.44
У сваком случају, поменути хиландарски натпис
најстарији је ктиторски натпис с годином исписаном арапским бројкама на Светој Гори и у
српској епиграфици уопште.

Θησαυροὶ, 502–504, бр. 17.2, 17.4; Π. Γουναρίδης,
Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Ξηροποτάμου (ΑΣ 3), Ἀθήνα 1993, 34, 38,
41–50, бр. 19, 25, 30–35, 37–40; Ἀ. Γιαννακόπουλος, Ἀρχεῖο
τῆς Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα (ΑΣ 8), Ἀθήνα 2001, 79–80, бр. 23.
44
Ε. Τσιγαρίδας, Εικόνα του Ασπασμού των αποστόλων
Πέτρου και Παύλου, έργο του Κωνσταντίνου Παλαιοκάπα στη
Μονή Καρακάλου, Θωράκιον, Αθήνα 2004, 309–311.
43

СВЕТИ НИКОЛА (1664, 1667)

Невелики параклис (унутрашњих димензија 5,4 × 4,25 m), надвишен слепом куполом,
на другој етажи изнад простора између друге и
треће манастирске капије на својим зидовима
сачувао је чак три натписа, којa, поред осталог,
сведоче о његовом ктитору, аутору зидних слика
и времену градње и живописања црквице. Први
је натпис у три реда урезан у камену плочу (78,5
× 21,5 cm) која је узидана у западну фасаду параклиса, северно од полукружно завршене нише
с насликаним попрсјем патрона изнад улаза.
Други се налази у ниши проскомидије, такође
урезан у камену плочу (димензија 22,5 × 29,5 cm),
у пет редова. Трећи је изведен фреско-техником
на унутрашњој страни западног зида, изнад врата; на правоугаоном пољу оивиченом црном траком (50 × 56 cm), са црвеним крстом на почетку,
црним словима висине око два и по сантиметра,
натпис је исписан у једанаест редова.
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ИЗД: Стојановић, Записи и натписи IV, 171,
175, бр. 6939, 6962; Петковић, Црква светог Николе,
128, 133; Сава Хиландарац, Историја, 120; Τουτός,
Φουστέρης, Εὑρετήριον, 207, бр. 5.7.

ЛИТ: Никольскiй, Историческiй очеркъ, 67,
108, 115; Бошковић, Светогорски пабирци, 73, 99;
Радојчић, Уметнички споменици, 178, 182; исти,
Мајстори старог српског сликарства, Београд 1955,
93–94; Медаковић, Манастир Хиландар, 29; Ненадовић, Архитектура, 156–158; Богдановић, Ђурић,
Медаковић, Хиландар, 142, 162–163; Χατζηδάκης, Ἕλ
ληνες ζωγράφοι I, 256; Петковић, Хиландар, 50–51;
исти, Иконе, 50–52; Ненадовић, Осам векова, 56,
139–140, 225; Фотић, Прилагођавање и опстанак, 99;
Ненадовић, Параклиси, 168; Војводић, Ктиторски
портрети, 258; Ракић, Зидно сликарство, 266–267;
Фотић, Света Гора, 110–111; Кораћ, Ковачевић, Ма
настир Хиландар, 15, 30; Тодић, Српски сликари,
168–169; Ковачевић, Хиландар, 120, 205–206.

† sJ} cr(q)kovq s(ve)t(a)goa nikolQ sxgradi
proIgUmenqb vJiktorq er(o)monah(q)c 0 pri JgUmenM
gewr(q)gJ} erwm(o)nahqd lyt(a), z rov_, m(y)s(e)ca
m(a)r(qta) !e
crqkovq svetago (С – Стојановић), cerkovx svetago
(Са – Сава Хиландарац); b proigMmenq (С), nikoli sqgradi
proigumenx (Са); c eromonah (С), viktorx Eromonahx (Са); d ge
a

† bl(a)govolEnJem(q)a w(tq)ca,b i pospe[e
nJem(q) s(Q)nac i sqvrx[enJem(q) s(ve)t(a)go d(ou)
had popisa se sx hram(q). vq ime s(ve)t(a)goe ar(q)
hJerea i velikago ;Udotvorca nikolaef0 povelEnJem(q)
wt(q)cqg i bratJi i vqsego sqbora monastQrah
hIlandarai0 trUdom(q)j i podvigom(q) w(tq)cak
IgUmenal kVr(q) vJktora Ier(o)monah(a)m i/e mUn i
bQs(tq)o ktitor(q)p. wt(q) wsnovanJe do sqvrq[enJe0
togda sxdrq/e{Uq prystolq srqbskJEr zemlE0 ar(q)
hJepiskopUs kVr(q) maKimUt0 rUkodelcU /e popUu
danJilM0 sqvrq[i se sJe b(o)gopospe[noev delo1 vqw
letox, zr&5, m(y)s(e)cay IounJa. g=I, d(q)nqz
blagovolEnJemx (С – Стојановић), blagovolenJemx
(Са – Сава Хиландарац); b wca (С, П – Петковић), otca
(Са); c sQna (С), pospy[enJemx sina (Са), s(i)na (Т–Ф –
Τουτός, Φουστέρης); d svetago douha (С), sqvr[enJemx svetago
dMha (Са); e svetago (С), sJi hramx vx ime sv. (Са); f arhJereA
(Са), arhJerea velikago ;oudotvorca nikole (Т–Ф); g Wcq (С),
wtcq (П), povelynJemx otecq (Са), W(e)cq (Т–Ф); h monastira
(С), vxsego (Са), monastIra (Т–Ф); i hilandara (С, П), hilendara
(Са); j troudom (Т–Ф); k wca (С, П), podvigomx otca (Са); l i
igMmena (Са), Igoumena (Т–Ф); m Jeromonaha (С), Eromonah (П),
kurx viktora Eromonaha (Са), Ier(o)monaha (Т–Ф); n mou (Т–Ф);
o
bQ (П), i bQstx (Са); p ktitar (С), ktitorx (Са); q sxdrq/e[M
(С), otx osnovanJe do sovr[enJe togda sqdr/e{M (Са), sxdrq/e{ou
(Т–Ф); r srqbskJe (С, Т–Ф), prystolx srbskJe (Са); s zemlJe (Са),
arhJepiskopou (Т–Ф); t kurx maKimu (Са), maKimou (Т–Ф); u rM
delcM popM (Са), roukodelcou /e popou (Т–Ф); v bogopospe[noe (С),
sqvr[I se sJe bogopospy[noe (Са); w v (С), vx (Са); x lyto (Са),
vqleto (Т–Ф); y myseca (С, Са); z dqnq (С), }nJa g denx sihrenQ
igMmenx viktorx Eromonahx i arhimandritx (Са), d(e)nq (Т–Ф).
a

wrgJ} ermonahM (С), igMmenM georgJ} Eromonaha (Са); e myseca mr.
0!0 d (С), lyto zrov noemvri ! (Са).

† Ову цркву Светог Николе сагради про
игуман Виктор јеромонах при игуману Геор
гију јеромонаху, године 7172, месеца марта 10

† pomen(i)a g(ospod)i d(ou)[eb rab(q) svoIh(q)c
vIktora jromonah(a)d milinka annM ivanna IwannM
katM rado[a
pomeni (С – Стојановић), pomenI (П – Петковић);
gospodi, dou[e (С); c rab tvoih (С), raba tvoI (П); d eromonaha
(С, П).
a

b

† Помени, Господе, душе раба својих,
Виктора јеромонаха, Милинка, Ану, Ивана,
Јоану, Кату, Радоша
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† Благовољењем Оца и поспешењем Си
на и довршењем Светог Духа ислика се овај
храм у име светог архијереја и великог чудо
творца Николе, заповешћу отаца и браће и
целога сабора манастира Хиландара, трудом
и настојањем оца игумана кир Виктора јеро
монаха, који му је био ктитор од оснивања

СВЕТИ НИКОЛА (1664, 1667)

старијем четворојеванђељу,2 ктитор јеромонах
Виктор је у међувремену још једном био на челу
манастира 1661/2. Као проигуман он се бавио и
преписивањем књига; тако је наредне, 1663. године, 15. фебруара, довршио Параклитик Јована Дамаскина.3 У време градње параклиса манастирски старешина је други пут био јеромонах
Георгије.4 Јеромонах Виктор је наложио да се на
камену плочу у протесису поред његовог имена
урежу и имена његових родитеља Милинка и
Ане, као и, по свему судећи, имена његове браће
и сестара Ивана, Јоане, Кате и Радоша, како би
били помињани током проскомидије.5 Три године по изградњи, 1667, параклис је и живописан. Тада је јеромонах Виктор трећи пут обављао
дужност манастирског игумана. У међувремену
и три турска акта Виктора наводе као заступника Хиландара пред османским властима.6
Једино се за патријарха Максима са сигурношћу може тврдити да је посетио Хиландар
као поглавар Српске цркве, први још од времена
њеног оснивача светог Саве. Зна се да је рођен у
Скопљу,7 а у изворима се први пут среће у једном
турском дефтеру као рашки митрополит 3. августа 1649.8 На чело Српске цркве дошао је након

до завршетка. Тада је престо српских земаља
држао архиепископ кир Максим, рукоделац
поп Данило, заврши се ово богопоспешно дело
године 7175, месеца јуна, 13 дан
Не може се до краја одгонетнути прави разлог због којег је само четири године по
градњи параклиса на четвртом спрату страно
пријемнице дошло до промене, па је тада сазидан
нов параклис посвећен мирликијском архијереју
изнад капија манастира.1 Према запису у једном
Може се претпоставити да је превагнуло поштовање
старог култног места јер се првобитни параклис Светог
Николе налазио изнад манастирског улаза – в. поглавље
Свети Никола (Четрдесет мученика) – али не треба искључити ни могућност да је ктитор старије црквице хаџи
Петроније још једном напустио Атон на дуже време. Ње1
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гово име се не среће у манастирским документима готово
пуних пет година, све до 1. јула 1665, уп. Фотић, Света
Гора, 429–430. Хаџијина задужбина је остала недовршена,
без зидних слика у унутрашњости, а до средине седме деценије јој је, изгледа, и посвета промењена.
2
Богдановић, Каталог, 65, бр. 40; Ракић, Српска ми
нијатура, 219–220; рукопис се датује у време око 1570,
а претходно поменуте године је преповезан и израђен
је оков за његове корице по наруџбини београдског митрополита хаџи Илариона; био је намењен Хиландару. О
изради потоњег украса тог четворојеванђеља старао се
dMhovnikq hristoforq ermonahq svetopavlIanskV.
3
Богдановић, Каталог, 92, бр. 139; занимљиво је то
што се на крају записа наводи и цена овог рукописа, који
је исписан на папиру и чији украс чине три заставице –
840 аспри.
4
В. претходно поглавље.
5
Петковић, Црква светог Николе, 128.
6
У последњем од ових докумената, оном од 25. априла 1667, помиње се с Петронијем, уп. Фотић, Света Гора,
430.
7
Дечански споменици, изд. Серафимъ Ристићъ, архимандритъ, Београдъ 1864, 83; М. С. Милојевићъ, Общи
листъ, Гласник СУД 35 (1872) 75.
8
На основу истог документа познате су и ондашње
границе Рашке епархије – почев од Митровице на југу,
обухватала је Нови Пазар с Трговиштем и Сјеницу, на
северу Нову Варош и Брвеник, а тада јој је припојено и
Пријепоље с Милешевом – Тричковић, Српска црква, 106,
122, 156–159; уп. поглавље Свети Георгије (I), нап. 16; судећи по запису насталом 5. априла 1650. у једном руко-

одласка патријарха Гаврила у Русију крајем 1653.9
и као њен поглавар помиње се од 1655. У запису
с том годином у штампаном Пентикостару који
је раније припадао патријарху Пајсеју назива се
пису (в. Стојановић, Записи и натписи IV, 159, бр. 6860),
под духовном влашћу рашког митрополита Максима
била је и Студеница; ова је митрополија, изгледа, још од
времена деспота Ђурђа (1427–1456) звана првопрестоном – исто, I, 96, бр. 316–317; уп. такође Ђ. Слијепчевић,
Историја српске православне цркве I, Минхен 1962, 362. И
његов претходник Гаврило изабран је с рашког трона за
поглавара Српске цркве.
9
После две године проведене у Русији бивши патријарх Гаврило је изразио жељу да иде на ходочашће у
Палестину. Москву је напустио након последње аудијенције код цара Алексеја I Михаиловича, 5. фебруара 1656,
и вратио се у Србију – уп. Димитријевић, Одношаји, 236–
254, 258, 261–270.

%... a&rhJepiskopx pek%ski&.10 Ту годину потврђује и
његов наследник на патријаршијском престолу
Арсеније III записом о Максимовој смрти урезаним 1680. на зид грачаничке припрате – запис, наиме, сведочи о томе да је Максим након
двадесет година проведених на челу цркве, а
шест година пре свог упокојења, дакле 1674, духовни трон због болести препустио Арсенију.11
При томе, још 17. марта 1669. године Максим
је на суду у Сарајеву претрпео мождани удар и
привремено остао непокретан,12 али се брзо опоравио и већ је на јесен био у Панчеву.13 Крајем те
или почетком наредне, 1670. године кренуо је на
поклоњење чак у Свету земљу.14 Последњи пут
ван Пећи поменут је у манастиру Никољу под
Кабларом, где је по снегу 23. априла 1671. прославио Васкрс.15 У писму које је 12. августа 1672.
упутио барском надбискупу Андрији Змајевићу
вајкао се да тешко хода и молио за миро светог
Николе из Барија, непомешано с водом, за које је
веровао да ће му донети излечење.16 У наредне
две године, до 1674. и повлачења с пећког престола, обновио је зид око Патријаршије и изнова осликао параклис Светог Николе, у којем је,
Максим је ту књигу купио у родном Скопљу – Стојановић, Записи и натписи I, 380–381, бр. 1534.
11
Петковић, Старине, 13, бр. 57.
12
… i odniše ga sakata; покушавао је да код турских
власти издејствује право на убирање дажбина од босанских фрањеваца и католика – Иларијон Руварац, архимандрит, О пећким патријарсима од Макарија до Арсе
нија III. (1557–1690), Задар 1888, 78–79; Ć. Truhelka, Die
Klosterchronik von Fojnica, Wissenschaftliche Mitteilungen
aus Bosnien und der Herzegowina 12 (Wien 1912) 320.
13
Стојановић, Записи и натписи III, 176, бр. 5696.
14
Већ 30. маја 1670. за себе у једном аутографу тврди да
је poklonik bo/Ja groba – исто, IV, 179, бр. 6977.
15
Исто, I, 406, бр. 1665.
16
Радонић, Римска курија, 350.
10
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Д. Тодоровић, 1979

у оквиру ктиторске композиције у првој зони
на јужном зиду наоса, сачуван и његов једини
портрет.17 Три године касније, 1677, по његовој
жељи исти сликар израдио је престоне иконе и
украсио олтарску преграду.18 Прикованог за болесничку постељу, времешног бившег патријарха пред смрт је посетио, приликом канонске визитације своје дијецезе, скопски надбискуп Петар Богдани.19 Према натпису с поклопца Максимовог саркофага испред цркве Светог Николе
у комплексу Пећке патријаршије, умировљени
патријарх се упокојио 30. октобра 1680. године.20
Патријархов лик је доста оштећен, а о његовом ктиторском подухвату сведочи натпис у лунети изнад врата
на источној страни западног зида.
18
Ђурић, Ћирковић, Кораћ, Пећка патријаршија, 286,
289, 299–306; З. Ракић, Радул, српски сликар XVII века,
Нови Сад 1998, 29–30, 33, 57, 85–90, 143–150, 172.
19
Радонић, нав. дело, 332.
20
Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији, Београд 2017, 94, бр. I.4; прецизнији је запис у једном рукопису у којем стоји да је хаџи Максим преминуо 29. октобра у
трећи час ноћи, дакле у ноћи између 29. и 30. октобра – в.
поглавље Цистерна, нап. 3; Иларијон Руварац, нав. дело, 76.
17
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Патријарх Максим је први пут посетио
Хиландар 1657, две године после свог устоличења и тачно једно столеће након обнове Пећке патријаршије. У манастиру је највероватније
прославио Божић, Богојављење и празник манастирског ктитора светог Саве, а сведочанство о
његовом боравку јесте својеручни запис на крају
једног старијег окованог четворојеванђеља које
је 16. јануара 1658. поклонио главној манастирској цркви Ваведења Богородичиног.21 На Светој
Гори се други пут обрео приликом повратка из
Палестине крајем зиме или на почетку пролећа
1670, о чему поново говоре његови записи у два
кодекса која је купио на Атону. Руско штампано четворојеванђеље с тумачењима поклонио је
Патријаршији одмах по повратку у Пећ 30. маја
1670,22 док је књигу Тактикон задржао и Великој
цркви даровао годину дана касније, 18. августа
1671.23 Благослов српског патријарха хаџи кир
Максима у својој опоруци од 14. августа 1685.
помиње и Никанор са Спасове воде.24
Поред натписа изведеног фреско-техником више врата насликан је Христос на престолу, како удељује благослов патрону светом
Рукопис се датује у почетак XVI века – Богдановић,
Каталог, 55, бр. 5.
22
Уп. нап. 14.
23
Стојановић, Записи и натписи I, 407, бр. 1666.
24
Синдик, Завештање духовника Никанора, 213; дво
јица духовника су се могла срести једино на Атону, и то
приликом Максимовог другог боравка – уп. поглавље
Цистерна, нап. 3.
21

Николи и ктитору параклиса, уз чији је лик
исписано: smyrennQ IgUmen(q) vIktwr(q) Ieromwnah,
i arhImandrit1. Реч је о најстаријој очуваној ако
не и првој представи неког хиландарског монаха после светог Симеона Немање.25 Свест о
значају свог подухвата наручилац је исказао на
јединствен начин: око ктиторске композиције
насликана су тројица српских владара који су
такође били манастирски ктитори – краљеви
Милутин и Стефан Дечански и кнез Лазар. О
томе да се игуман Виктор руководио оваквом
идејом сведочи натпис уз Милутинов лик,
који гласи: bl(a)go;(q)stivJi kral(q) milotin(q)
ktitorq s(ve)t(a)go monastQra hilandara1, док су
Дечански и Лазар означени само као s(ve)tQ.
Разлог заједничког представљања оца и сина
могао је бити двојак. Наиме, у науци је превладало мишљење да је манастирска целина
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25

Живопис је страдао у пожару марта 2004.

проширена ка северу, до данашњег опсега, у
време краља Милутина, па се може тврдити да
је улазни пирг с првобитним параклисом Светог Николе26 такође био подигнут средствима
која је обезбедио тај српски владар. Будући да
је само главна црква живописана за Милутиновог живота,27 а да су остале грађевине у овој
великој обнови сликани украс добиле за владе
његовог сина,28 они су по жељи игумана Виктора овде могли бити насликани и као ктитори првобитног параклиса.29
В. претходно поглавље.
Марковић, Хостетер, Прилог хронологији, 201–217.
28
Ђорђевић, Зидно сликарство, 243–246.
29
До новог ктитора је могло стићи само усмено предање о евентуалном постојању портрета Милутина и Дечанског у старом параклису јер је тај објекат, по свему судећи, порушен најкасније 1628/9, петнаестак година пре
него што је Виктор ступио у хиландарско братство – уп.
претходно поглавље и поглавље Игуменарија.
26
27
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На основу грчких упадица у неким натписима који прате различите представе у сликарству параклиса за јереја Данила jе с правом претпостављено да је родом Грк.30 Он није познат из
других извора, сем уколико није био аутор списа
Βιβλίον τῆς ζωγραφικῆς τέχνης,31 завршеног 28. августа 1674. у Јерусалиму.32
Петковић, Црква светог Николе, 152–154.
За најновије издање ове ерминије в. М. Медић, Ста
ри сликарски приручници II, Београд 2002, 290–393.
32
Никольскiй, Историческiй очеркъ, 81.
30
31
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Љ. Крстић, 1976;
Н. Дудић, 2004

На источном зиду припрате, изнад улаза у
наос параклиса, налази се с леве стране узидана
мермерна плоча величине 67 × 31,5 cm. На њој је
натпис урезан у четири реда, са словима нешто
вишим од три сантиметра.
ИЗД: Стојановић, Записи и натписи IV, 180,
бр. 6985; Сава Хиландарац, Историја, 117.
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ЛИТ: Первое путешествiе II/1, 8, 29–30; Сава
Хиландарац, Историја и опис, 49; Σμυρνάκης, Τὸ
Ἅγιον Ὄρος, 485; Никольскiй, Историческiй очеркъ,
115; Бошковић, Светогорски пабирци, 73, 84–85; Д.
Кашић, Манастир Хиландар и његов значај у српској
историји, Света Гора и манастир Хиландар, Београд 1961, 29; Djurić, Fresques médiévales, 66; Дероко,
Ненадовић, Конаци, 26; Ненадовић, Одбрана манастира Хиландара, 95, 107; Медаковић, Манастир
Хиландар, 29; Ненадовић, Архитектура, 158–159,

194; Богдановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 142,
162; Петковић, Хиландар, 62, 64; Ненадовић, Осам
векова, 233, 237; Фотић, Прилагођавање и опстанак,
99; Ковачевић, Бедеми и пиргови, 136; Ненадовић,
Параклиси, 165; Ракић, Зидно сликарство, 266–267;
Фотић, Света Гора, 125, 173, 239; Кораћ, Ковачевић,
Манастир Хиландар, 17, 50; Петковић, Фреске XVII
века, 47; Ковачевић, Хиландар, 300, 308.

† vx lyto z roT_ wbnovi sia pJragqb s(ve)t(a)
goc gewrgJad vxses(ve)tyi[ie mitropolJtqf hercy
gova;kQg kVÉr(q)h vasilJe pri IgUmenUi gewrgJ}j Iero
monahUk nasto]nJem(q)l /e i trUdomqm proJgUmenan
kVÉr(q)o vJktorap Ieromonahaq b(og)qr da i prosti 7
obnovi se sJi (Са – Сава Хиландарац); b piragx (Са);
c
svetago (С – Стојановић; Са); d georgJa (Са); e vxsesvetyi[I
(С), vxsesvAtyi[Ji (Са); f mitropolitx (Са); g hercegova;[skJi
a

(Са); h kurx (Са); i igMmenM (Са); j georgJ} (Са); k EromonahM, (Са);
l
nastoAnJemx (Са); m trMdomx (Са); n proigMmena (Са); o kurx
(Са); p viktora (Са); q Jeromonaha (С), Eromonaha, (Са); r bogq
(С), bogx (Са).

† Године 7179. обнови овај пирг Светог
Георгија свесветејши митрополит херцеговачки кир Василије при игуману Георгију јеромонаху, а старањем и трудом проигумана
кир Виктора јеромонаха, Бог да им опрости
Пирг Светог Георгија, најстарије манастирско здање, потиче вероватно из доба оснивања грчког Хиландара, с краја X столећа.1 Старину куле потврђује текст више пута помињане
посланице из 1558, упућене кнезу Јурију, млађем
брату руског владара Ивана IV Васиљевича. У посланици се за ову стрелницу каже да је sxz©an'nM}
pry/©e s(ve)t(a)go monastira, а одмах затим и да пирг
wb'novi i Mkrasi свети Сава.2 Последње наведене
речи без сумње се односе на обнову параклиса
на врху куле и његово украшавање фрескама,
па се ова тврдња може искористити за прецизније датовање првог слоја живописа који је данас делимично сачуван на унутрашњим и спољним зидовима малог храма Светог Георгија.3 По
својим стилским одликама фреске се могу везати
Ковачевић, Хиландар, 298–313.
В. поглавља Свети Димитрије и Трпезарија; Петковић, Фреске XVII века, 42, 44–46.
3
У последњој, најисцрпнијој студији сликарство се
широко датује у прву половину XIII столећа – Б. Тодић,
Фреске XIII века у параклису на пиргу св. Георгија у Хиландару, ХЗ 9 (1997) 35–70.
1
2
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за последњи Савин боравак у манастиру, на повратку с првог пута у Свету земљу, због чега се
највероватнијим чини да су настале око године
1230.4 Покровитељ друге велике обнове куле, после више од четири столећа, био је такође српски
светитељ – свети Василије Острошки.
Веза између области којом је свети Сава
као младић управљао само неколико година и
његове светогорске задужбине била је и после
скоро пола миленија врло жива. Оснивање простране Хумске епископије, са седиштем у Стону
на Пељешцу, године 1220. јасно открива Савину
намеру да и сународнике у Приморју приведе
православљу, па у исто време знатно према западу помера границу између двеју конфесија.5
Двојица угледних хиландарских монаха били
су пре ступања на архиепископски трон хумски
епископи – Савин синовац истог имена између
zlato mnwgo које је у јесен 1229, уз друге поклоне, добио за светогорске манастире од никејског цара Јована
III Ватаца (уп. Доментијан, Житије светог Саве, Београд
2001, 306) једним делом је могло бити утрошено и за живописање раније обновљеног параклиса. По архаичности
нефигуралног зидног украса на два нижа спрата у пиргу,
сачињеног од сликаних крстова и стилизованих биљних
мотива, а нарочито оног на другој етажи, може се тврдити да свакако потиче из претходног периода, пре српске
обнове; то је најстарији очувани живопис у Хиландару,
уп. С. Ђурић, Фреска раја у пиргу Св. Ђорђа у Хиландару,
Књижевност 8–9 (Београд 1989) 1247–1253.
5
Б. Миљковић, Кружни постриг у православној цркви
(στρογγύλη κουρὰ, παπαλήθρα, sve{eni;qsko goumqn'ce), ЗРВИ
50/2 (2013) 997.
4
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четком XVI века појавило и у титули архијерејâ,
па је кир Висарион, ктитор Тврдоша, био митрополит zemlE hercygove.8 Неки од њих су помагали
обнављање манастира и ван граница епархије.
Тако је 12. септембра 1570. у грачаничкој припрати живопис довршен захваљујући старању
vqsews(ve){en'nago mitrwp(o)lita hercegov'skago Антонија, синовца патријарха Макарија и његовог
наследника на челу обновљене Српске цркве,
који је за њено седиште у Пећи наручио и израду
царских двери. Антоније је имао везе и с Хиландаром, којем је 1574/5, као патријарх, поклонио
икону Ваведења Богородичиног (118 × 92 cm).9
Већем броју пострижника из Херцеговине који
су имали значајно место у животу и обнови Хиландара током целог XVII века,10 по угледу на
свог претходника владику Симеона,11 придружио се пред крај живота и митрополит Василије.
Приликом обнове куле Светог Георгија уклоњен
је с последњег спрата пирга стари кров и подигнута је купола која је почивала на луковима
и пиластрима призиданим уз јужни и северни

1254. и 1263. и Данило од 1317. до 1324. године.6 Стефан Вукчић Косача се први пут назвао
херцегом у првој половини октобра 1448, а већ
у пролеће наредне, 1449. године његова титула
гласила је херцег од светог Саве, јер се на крајњем
истоку земаља којима је тада владао налазила
Милешева, други по угледу српски манастир, где
су чуване Савине мошти. Цела област се од краја
тог столећа по титули свог бившег господара почела називати Херцеговином,7 а ново име се поМ. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве
у средњем веку, Београд 1985, 141–142.
7
С. Ћирковић, Херцег Стефан Вукчић-Косача и његово
доба, Београд 1964, 106–108, 271; од немачког Herzog, са
6
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значењем војвода – cf. Lexikon des Mittelalters IV, Stuttgart–
Weimar 1999, 2189–2193. В. такође ИСН II, 265.
8
Стојановић, Записи и натписи I, 143, бр. 453; В. Ј. Ђурић, Дубровачка сликарска школа, Београд 1963, 267.
9
М. Татић-Ђурић, Херцеговачки митрополит и патријарх српски Антоније као ктитор фресака и икона, Милешева у историји српског народа, Београд 1987,
195–203; Б. Тодић, Грачаница, Београд–Приштина 1988,
254; Ђурић, Ћирковић, Кораћ, Пећка патријаршија, 268;
Петковић, Иконе, 35; ваља подсетити на то да је њихов
сродник Саватије такође био херцеговачки архипастир
и да је 1572/3. започео изградњу главне цркве манастира
Пиве, пре него што је ступио на пећки трон као четврти
патријарх из угледног рода Соколовића – Стојановић, Записи и натписи I, 267–268, бр. 949.
10
В. стр. 56, 63, 72, 80.
11
Симеон је био ктитор иконостаса у католикону – уп.
овде поглавља Улазни портик и Свети Никола (Четрдесет мученика); треба напоменути да се од устоличења
патријарха Јована 1592. срећу двојица херцеговачких
митрополита, што сведочи о томе да је дотадашња пространа епархија подељена на два дела – в. Слијепчевић,
Хумско-херцеговачка епархија, 256–257, 276–281. Будући
да је 1622/3, при Симеоновом савременику Лонгину,
mitropolitou petrov'skomou i pol' hercegovskomM, преписан један
милешевски пентикостар и да се на основу других сведочанстава зна да су у његовој области били Морача и
Пљевља, а да је манастир Пива био под Симеоновом јурисдикцијом, може се тврдити да се Лонгиново седиште
налазило у древној цркви Апостола Петра на Лиму, при
чему је међа двеју епархија ишла дуж Дурмитора ка изворишту Зете – уп. Стојановић, Записи и натписи I, 286,
288, 303, 306, 318, 325–326, 337, 339–340, 349, бр. 1030,
1039, 1117, 1132, 1210, 1249, 1312, 1324, 1325, 1374; IV, 105,
136, 139, 150, бр. 6538, 6737, 6752, 6811.

зид старог параклиса. Његов дотад јединствени
простор подељен је преградним зидом уз западни пар пиластара на наос и припрату.12 Сводна
конструкција над припратом завршена је слепом
калотом изнад средишњег травеја, а у исто време
је президан и спољни зид последње етаже куле.
Као потпора зиду који је простор црквице поделио на два дела изведен је по средини спрата испод ње масиван полукружни лук. Тој обнови се
приписује и лук на другој етажи пирга.13
Животни пут ктитора највеће реконструкције овог пирга може се на основу најстаријих
извора сагледати у главним цртама. У својеручном запису који је 13. фебруара 1639, на празник
Светог Симеона Српског, оставио у рукопису са
српским преводом Зонаре Василије, чије је породично презиме било Jwaanovikq,14 себе назива
mitropolJt zahlmskV,15 а са истом титулом најчешће
Првобитне унутрашње димензије параклиса из Савиног времена износиле су 6,9 × 3,6 m.
13
Петковић, Фреске XVII века, 46–47.
14
У запису из минеја чије је преписивање окончано 23.
јуна 1651. у манастиру Свете Тројице код Пљеваља, као и
у натпису изведеном фреско-техником 1666/7. изнад врата мале цркве Часног крста у манастиру Острогу – Стојановић, Записи и натписи I, 368, бр. 1466; С. Петковић,
Зидне слике у Острогу из 1666/67. године – непознато дело
сликара Радула, Зограф 2 (1967) 33.
15
Стојановић, Записи и натписи I, 338, бр. 1321; кодекс је из XVI столећа и данас се чува у Патријаршијској
12
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се среће и касније. Синђелијом коју је патријарх
Гаврило издао у Грачаници 27. новембра 1650.
године владика захумски Василије на управу
је добио и источне области некада јединствене епархије,16 па је под његовом архијерејском
палицом територија поново обједињена у границама из времена обнове Српске цркве.17 Митрополит Василије није био само духовни вођа
своје пастве у време четврт столећа дугог сукоба
између Венеције и Турске око Крита. Он је 22.
фебруара 1658. у име свештенства и народних
главара млетачком провидуру у Котору послао
писмо којим је обећавао да ће, ако добије довољно новца и оружја, подићи војску од десет хиљабиблиотеци, под бројем 47 – Богдановић, Инвентар, 44,
бр. 434. Из једног турског дефтера сазнаје се за покушај
узурпације неког Саватија, али се првобитни бератлија
Василије врло брзо, већ 14. јуна 1642, вратио на владичански трон – Тричковић, Српска црква, 122, 147.
16
Изузев области Пријепоља с Милешевом, која је непосредно пре тога додељена на управу рашком митрополиту Максиму – исто, 106, 157; уп. поглавље Свети Никола, нап. 8.
17
Ову исправу је шест и по година касније, јула 1657,
потврдио и патријарх Максим – Острог, Београд 1997,
192–193; кратко време, најраније од друге половине
1651. до одласка у Москву, где је 1654. умро, требињски
митрополит био је Арсеније – уп. Д. М. Калезић, Д. П.
Берић, Свети Василије Острошки (Јовановић) у своме
времену, Београд 1987, 115–117; на истоку ове области, у
Пријепољу и Пљевљима, од 29. октобра 1661. столовао је
Авакум, уп. Шулетић, Подаци о бератима, 186.

СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ (1671)

да људи.18 Као прави архипастир, имао је разумевања и за верске потребе својих сународника католичке вероисповести, па им је почетком лета
1668. вратио цркву Светог Илије у Ораховцу.19 У
два наврата обраћао се посланицама главарима
Римске цркве за помоћ требињском манастиру Успења Богородичиног, у којем је столовао20
– први пут је у зиму 1660/1. писао папи Александру VII, а други пут деценију касније, 3. јануара 1671, обратио се папи Клименту X; добијени дарови били су крајње симболични – крст и
путир.21 У првој половини седме деценије Василије је неко време провео у манастиру Ваведења
Богородичиног подигнутом уз окомиту литицу
Острошке греде.22 Акт из 1665/6. који се у њему
чува сведочи о томе да је митрополит захумски и
херцеговачки био покровитељ манастира и да га
је тада обдарио земљишним поседом.23 Из текста
ИСН III/1, 389.
Храм се налази на пола пута између Котора и Рисна; у исто време представља драгоцено сведочанство о
томе да је јурисдикција владике херцеговачког сезала до
крајње североисточне тачке Бококоторског залива.
20
Манастир Тврдош је од краја XVI столећа до разарања 1694. био седиште захумских митрополита – уп. В.
Ћоровић, Херцеговачки манастири, Glasnik Zemaljskog
muzeja u Bosni i Hercegovini 23 (Sarajevo 1911) 512; Слијепчевић, Хумско-херцеговачка епархија, 264–265.
21
Жива преписка и размена посланстава између
Српске и Римске цркве може се пратити од почетка XVII
века, али су сви снови са источне јадранске обале о ослобађању од јарма турског ропства врло брзо бледели пред
основним захтевом Рима – као и више пута од раскола из
1054, кључно је било прихватање папског примата. Василије, митрополит Херцеговини и Захумљу, у својој другој
посланици само је тражио помоћ за тешко пострадали
народ током дугог Кандијског рата и за обнову његовог
духовног средишта, јер је у разорном земљотресу 1667.
и требињски манастир претрпео велика оштећења. За
прво писмо упућено Александру VII, које није сачувано, сазнаје се из две посланице овог понтифекса од 25.
априла 1661; првој је адресат био venerabili fratri Basilio,
archiepiscopo Hercegovinae, а другој кнез и Општина дубровачка, којима се митрополит и његов манастир срдачно препоручују. За текст тих писама в. Никодим (Милаш), Св. Василије Острошки, Дубровник 1913, 79–84; уп.
Радонић, Римска курија, 350–353.
22
О најстаријој историји манастира говори ктиторски
натпис у малој цркви Часног крста – в. нап. 14; у обитељи
се њен оснивач Исаија из села Попа надомак Оногошта
поштовао као свети, а будући да је у поменику, такође исписаном фреско-техником у олтару, име патријарха Пај
сеја наведено на првом месту, може се узети да је манастир основан у његово време, најраније средином друге
деценије XVII века.
23
Учињени поклон је, на Василијеву молбу, 5. октобра
1666. потврдио патријарх Максим – в. Острог, Београд
1997, 194–196.
18
19
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се може наслутити да је највероватније помогао
подизање келија за смештај монаха. Василије је
за тај манастир био нарочито везан и изабрао је
да ту, у његовом подножју, буде сахрањен. Запис
с годином смрти 1670/1. говори да се упокојио
као владика zaholmski i skenderski.24 Ако се има у
виду то да је стари Острог – са изузетком малих
цркава Ваведења Богородичиног и Часног крста
– више пута страдао у пожару,25 може се тврдити
да је обновљена кула Светог Георгија у Хиландару Василијево једино сачувано ктиторско дело.
О култу владике Василија, развијеном већ
почетком XVIII века, сведоче два дуборезна проскинитара из манастира Мораче. На доњем делу
старијег, из 1713, који чини оквир иконе Успења
Богородичиног, празника главне манастирске
цркве, у пет медаљона, између два реда опширног ктиторског натписа, насликани су свети Никола, Сава и Симеон Српски, Кирил Филозоф
и s(ve)tQ vasQlJe nwvopros(ve){ynni 0 i/e va ostroze.
Годину дана млађи проскинитар, начињен за
Претечину икону из 1714, смештен је уз северни
зид западног травеја католикона, наспрам иконе светих Саве и Симеона Српског из 1644/5,
која се такође налази у раскошно изрезбареном
и позлаћеном оквиру. Једини фигурални украс
ова два проскинитара чини медаљон по средини
доњег дела, изнад ктиторског натписа. Ту је на
старијем проскинитару насликано Опело Стефана, ктитора Мораче, сина великог кнеза Вукана и Немањиног унука, а као пандан на млађем
је приказана Смрт светог Василија Острошког.26
Запис из 1732. у минеју за девети месец који је
некада припадао малом храму Ваведења Богородичиног сведочи о томе да су се Василијеве
нетљене мошти од објављивања чувале у најстаријој острошкој црквици.27 Ипак, судећи по
књизи у коју су бележени прилози за манастир
Острог у годинама од 1730. до 1789,28 култ свеСтојановић, Записи и натписи I, 407, бр. 1668; реч је
о најстаријем помену скадарске области у титули једног
православног српског архијереја, а будући да је Скадар
био у саставу Зетске епархије од њеног оснивања, намеће
се закључак да је Василију пред саму смрт поверена на
управу и Црногорско-приморска епархија.
25
Острог, Београд 1997, 27, 238.
26
Обе иконе с дуборезним оквирима из друге деценије
XVIII века дело су зографа Димитрија даскала из Рисна и
његових синова – Петковић, Морача, 112–114; З. Ракић,
Бококоторски сликар Димитрије и манастир Морача,
Манастир Морача, Београд 2006, 214–225, 237–238; Тодић, Српски сликари, 186, 189.
27
Стојановић, Записи и натписи II, 89, бр. 2593.
28
Д. Д. Вуксан, Манастир Острог, Записи 14/1 (Цетиње 1935) 1–9.
24

тог Василија није прелазио локалне оквире, тачније није се ширио ван граница епархија којима је он за живота управљао.29 Ширење култа
острошког светитеља ван тих матичних области
припада наредном периоду и потврђено је 1861.
у београдском Србљаку, на чијем се крају налази
Служба светом Василију за 29. април. Посебно
је занимљиво то што се у овом тексту на више
места истиче Василијев боравак на Атонској Гори.30 Нешто раније забележено усмено предање
одређује и време ове посете.31 То је било пре него
што је хиротонисан за митрополита, када је као
тврдошки архимандрит посетио Свету Гору, а
затим и Русију, где је скупљао помоћ за свој манастир у Требињу, дакле у другој половини тридесетих година XVII столећа.32
Јеромонах Георгије је у време обнове пирга с параклисом посвећеним његовом светом
имењаку четврти пут био манастирски старешина.33 У међувремену је стекао титулу архимандрита, с којом се први пут помиње у посланици хиландарског игумана јеромонаха Стефана и
братства упућеној Јоасафу II, патријарху Москве
и све Русије, почетком 1669. У њој се поглавар
Руске цркве моли да посланство које је предводио архимандрит Георгије и које су чинили јеромонах келар Јеротеј, јеромонах Арсеније и јерођакон Григорије препоручи цару Алексеју Михаиловичу како би он помогао Хиландару јер је
манастир много трпео од последица дуготрајног
млетачко-турског сукоба око Крита.34 Делегација се на граници, у Путивљу, појавила 18. мар-

Уп. Л. Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево 1965, 161–167; за новообјављеног светитеља у Хиландару се, наравно, знало – његово попрсје је
насликано у спољној припрати католикона, изнад северних врата, на слоју живописа довршеног августа 1803, а
означен је као s(výtQü) vasIlIü wstro/kQ i/e pri cernoi gorQ.
30
Овај Србљак међу десет нових служби у односу на
Римнички (1761) и Московски србљак (1765), по жељи бео
градског архиепископа и митрополита српског Михаила, састављача, садржи и ову, посвећену тада најмлађем
српском светитељу. За помен Свете Горе в. Серблякъ, Бѣлградъ 1861, 187б, 190а, 191а.
31
По казивању острошког архимандрита Никодима Раичевића – уп. В. Стефановић Караџић, Примјери
српско-славенскога језика, Беч 1857, 74.
32
На ово путовање га је вероватно подстакао херцеговачки владика и хаџија Симеон, који је и сам непосредно
пре њега посетио и даривао Хиландар.
33
В. поглавља Свети Никола (Четрдесет мученика) и
Свети Никола.
34
П. Срећковић, Неколико српских споменика, Споменик СКА 15 (1892) 37–38.
29
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та 1669, али јој није дозвољено да уђе у Русију35
због тога што није било прошло седам предвиђених година од претходног боравка хиландарских монаха на руском двору.36 Посланица је
ипак стигла до руског патријарха,37 а посланство
се, изгледа, надало позитивном одговору из Москве: архимандрит Георгије био је и после готово
пола године надомак границе. У Кијеву је 10. августа добио књигу mirx sx b(o)gomx ;(e)lovykU с посветом од писца Инокентија Гизјеља, архимандрита Кијевопечерске лавре.38 Као манастирски
старешина, Георгије је средином наредне, 1670.
године дао разрешење јерођакону Јоасафу да оде
у Москву ради учења језика книжного словенского,39 а по једном турском документу, јеромонах
Георгије се 18. новембра налазио на хиландарском метоху Папастати, на Касандри, али само
као један од манастирских опуномоћеника с каламаријског метоха.40
Непосредно пре почетка обнове пирга
Светог Георгија архимандрит Виктор се пети
пут повукао са чела хиландарског братства. Као
игуман је 19. августа 1670. био сведок приликом
примопредаје Светосавске испоснице у Кареји,
а већ почетком децембра исте године у једној

Димитријевић, Грађа, 127.
В. поглавље Свети Никола (Четрдесет мученика),
нап. 14; Фотић, Света Гора, 215.
37
Грамата се чува у Синодалној библиотеци Московске патријаршије.
38
Стојановић, Записи и натписи IV, 178, бр. 6974; аутор је познати духовник, писац и ректор Кијевске духовне академије; рођен је у протестантској породици у Пруској, али је у Кијеву примио православље и од 1656. био
је старешина Печерске лавре; поменута књига о суштини
покајања управо је на почетку 1669. године одштампана
у манастирској штампарији – уп. Ј. Радовановић, Руске и
румунске штампане књиге XVII века у Библиотеци манастира Хиландара, АП 2 (1980) 282–283, бр. 57; посланство је у Хиландар донело и јеванђеље штампано у Лавову
1644, поклон пуковника Иродиона Раича, царског војног
заповедника запорошко-перејаславске области, и његове
супруге Татјане – уп. Стојановић, Записи и натписи IV,
177, бр. 6970; Радовановић, нав. дело, 256–257, бр. 29.
39
Димитријевић, Грађа, 127; реч је о монаху из Влашке, кога је тамо за ђакона рукоположио Стефан, владика
мутлянскiе земли, вероватно за време свог другог боравка
на трону Влашке митрополије, између 1662. и 1668; осим
разрешнице игумана Георгија, Јоасаф је носио и препоруке васељенског патријарха Методија и новог митрополита Влашке Теодосија, али своју намеру није остварио; у
Москву је стигао 5. јула, а за нешто више од месец дана,
18. августа, морао је напустити Русију – уп. Фотић, Света
Гора, 217–218.
40
Исто, 430–431.
35
36

СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ (1671)

С. Пејић, 1987;
Н. Дудић, 2004

турској исправи помиње се као проигуман.41 Будући да је приликом радова на кули морао бити
уклоњен стари кровни покривач, време обнове
може се сасвим поуздано одредити. Радови су
окончани крајем зиме или почетком пролећа
1671, вероватно пре празника Светог Георгија
23. априла. Последњи, шести пут јеромонах Виктор се прихватио манастирског старешинства
најкасније у јесен исте године.42 На челу манастира остао је наредних шест и по година, до 8.
јануара 1678, када се упокојио.43
Синдик, Карејска проскомидија, 284; Фотић, Света
Гора, 431.
42
При игуману Виктору, 23. септембра 1671, расодер
и поклоник гроба Господња Евгеније, јеромонах из требињског манастира, повезао је у Хиландару једну Библију
за три стотине аспри, а исте, 1671/2. године за овог старешину је другу Библију за један златник повезао духовник
јеромонах Никанор – уп. Стојановић, Записи и натписи
IV, 94, 180, бр. 6487, 6986.
43
У осми час ноћи између суботе и недеље, како је записано у Шестодневнику Јована Златоустог из 1446/7. године – Богдановић, Каталог, 157–158, бр. 403; за помене
игумана Виктора у годинама 1672–1674. в. стр. 72, 127.
41
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У поду параклиса Светог Георгија, осим
три парапетне плоче што су вероватно чиниле
његову олтарску преграду из времена Савине
обнове око 1200,44 налази се дeo још једне мермерне плоче, димензија 28,5 × 18 cm, с натписом урезаним у пет редова, који се не може до
краја прочитати – [†] Ἔτους ͵ζ[... ...] Βήκτο[ρ ...]
Θεοδόσ[ιος ...]ζη ευγε[...]κστι μη[...]. Крст на почетку натписа је израдиран да се по њему не би
могло ходати. Почетна словна ознака за хиљаде
јасно открива да натпис није старији од краја XV
века. По облику слова,45 а пре свега по именима
манастирских достојанственика, време његовог
настанка може се сместити у средину XVII столећа – за старешинства свог наследника Виктора
Теодосије је обновио конак намењен игуману.46
Не може се поуздано утврдити којем је хиландарском здању плоча првобитно била намењена.
Ненадовић, Архитектура, 159; Миљковић, Житија, 90.
45
Висина урезаних слова износи око три сантиметра.
46
В. поглавље Игуменарија.
44

ЦИСТЕРНА (1681)

На каменој плочи димензија 85 × 29 cm,
узиданој у тимпанон западне бифоре трема над
цистерном, изнад пролаза, десно од крста из
веденог опеком, налази се у четири реда урезан
натпис, са словима просечне висине око четири
и по сантиметра. Сама цистерна је издубљена у
стени, изнутра омалтерисана и засведена полу
обличастим сводом на чијој је средини, у поду
трема, отвор за уливање воде. Може да прими
безмало 200 тона воде.1 Трем је сазидан на гото
во квадратној основи. Калоту покривену каме
ним плочама носе четири масивна ступца с лу
ковима великог распона, изграђеним од опеке;
унутар лукова су, на стубовима неједнаке виси
не, изведене бифоре.

ИЗД: Нићифор Дучић, Разни записи, 131;
Стојановић, Записи и натписи I, 428, бр. 1792;
исто, IV, 195, бр. 7079; Сава Хиландарац, Историја,
68–69.

Целину са цистерном чини акведукт који воду дово
ди до јужног зида манастира – до подрумских просторија
у источном делу Јужне мале.

† sJ} istiernUa sagradib protwsingylqc
sr(q)b'skJed patriar[Jee kVÉr(q)f visarJwn(q)g za
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ЛИТ: Первое путешествiе II/1, 31; Σμυρ
νάκης, Τὸ Ἅγιον Ὄρος, 492; Бошковић, Светогорски
пабирци, 73; Дероко, Ненадовић, Конаци, 30; Бог
дановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар, 144; С. Не
надовић, Чесме и цистерне манастира Хиландара, ХЗ 4 (1978) 145–146; Петковић, Хиландар, 72;
Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних
књижевних појмова, Београд 19902, 184; Ненадовић,
Осам векова, 359, 361–363; Фотић, Прилагођавање и
опстанак, 99; исти, Света Гора, 124–125, 146–147,
239; Кораћ, Ковачевић, Манастир Хиландар, 25–26;
Ковачевић, Хиландар, 188–189.

svo} d(U)[Uh prJi igUmenMj kVÉr(q)k gywrgJ}l Jer(o)
monah(U)m 0 vxn lytwo 07r(0
isternM (Н – Нићифор Дучић; С1 – Стојановић,
Записи и натписи I; Са – Сава Хиландарац); b sogradi
(Н); c protosiggelx (Н, С1), protwsingylx (С2 – Стојано
вић, Записи и натписи IV), protosingelq (Са); d serbskJ]
(Н, С1), srqbskJe (С2), srbskJe (Са); e patrJar[Jü (Н), patrJar[Ji
(С1), patrJar[Je (Са); f kVrq (Н), kurx (Са); g visarJwnx (Н),
visarJonx (С1, Са); h dM[M (Н, С1, Са), dou[M (С2); i pri (Н,
С1, Са); j JgMmenM (Н, С1), igMm'nM (С2); k kVrq (Н), kurx (Са);
l
gewrgJ} (Н, С1), georgJ} (Са); m eromonahM (Н, С1), Jermonah(M)
(С2), Eromonaha (Са); n vq (Н, С1); o lyto (Н, С1, С2, Са).

цистерни свакако су довршени до краја 1681, јер
се већ 25. јануара 1682. као игуман манастира на
води јеромонах Гаврило.4

a

† Ову цистерну сагради протосинђел
српске патријаршије кир Висарион за своју
душу, при игуману кир Георгију јеромонаху, године 7190.
О овом ктиторском подухвату обавеште
ња пружа и нешто млађи запис на крају рукописа
који је настао почетком последње четвртине XIV
века и који садржи Пандекте Никона са Црне
горе. У запису из 1690/1. на последњем листу
бивши игуман Хиландара Симеон укратко опи
сује своју ктиторску делатност и ону свог брата
духовника Никанора, претходног власника тог
рукописа.2 Између осталог, он пише да Никанор
isprosi 0M0 gro[a wt velikoga visarIwna protosingela
patriarha srqbskago maKima. Појава Максимовог
имена у запису упућује на закључак да је прото
синђел Висарион манастир посетио за патријар
ховог живота, дакле пре 29. октобра 1680, а да
је новац вероватно накнадно послао.3 Радови на
Богдановић, Каталог, 156, бр. 398.
На основу расположиве грађе изгледа да Никанор
од свог доласка 14. септембра 1662. у Спасову келију ма
настира Светог Павла подно Атона и потом на Спасову
2
3
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Најстарији помен Висариона као јеромо
наха налази се на једној пећкој икони око чије
се израде старао. Реч је о икони светих Козме и
Дамјана са сценама из њиховог живота; она је
великих димензија (98,5 × 85,5 cm), с дуборез
ним оквиром, а насликао ју је 1673/4, по жељи
оболелог патријарха и хаџије Максима, познати
сликар Радул. Из натписа који је златним сло
вима на тамнозеленој позадини исписан поред
ногу светих бесребреника сазнаје се да је Виса
рион био сестрић патријарха Максима.5 Убрзо
по завршетку иконе, а пре него што се повукао
с престола, патријарх је Висариона именовао за
свог протосинђела.6 Судећи по једном летопису
воду 21. априла 1671. није напуштао Свету Гору до смрти
17. августа 1685. године – Синдик, Завештање духовника Никанора, 207–222; Томић, Хиландарски скит Свете
Тројице, 183–193; Фотић, Света Гора, 146–147. Патријарх
Максим је преминуо у ноћи између 29. и 30. октобра
(Стојановић, Записи и натписи I, 424–425, бр. 1769–1771),
а Никанор се упознао с њим 1670. године, приликом дру
ге патријархове посете Светој Гори – в. поглавље Свети
Никола.
4
В. поглавље Свети Јован Претеча.
5
З. Ракић, Житијна икона св. Кузмана и Дамјана
сликара Радула из 1673/74. године, Саопштења 26 (1994)
53–61.
6
Титула велики протосинђел, односно μέγας πρωτο
σύγκελλος, први се пут јавља у доба Палеолога – в. детаљ
но Ἀθηναγόρα Μητροπολίτου Ὁ θεσμὸς τῶν συγκέλλων ἐν
τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ (I), ΕΕΒΣ 4 (1927) 3–38; (II), 5
(1928) 169–193; (III), 6 (1929) 103–143; (IV), 9 (1932) 241–
288; исти, Ὁ θεσμὸς τῶν συγκέλλων ἐν τοῖς Πατριαρχείοις
Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, ΕΕΒΣ 7 (1930)
308–326.

ЦИСТЕРНА (1681)

из 1721, то звање он је задржао и под Арсенијем
III Црнојевићем, наследником свог ујака на челу
Српске цркве. Познији летописац једино Виса
риона што се звао велики поименце наводи међу
монасима из патријархове свите који су страда
ли бежећи од турско-татарских чета из Пећке
патријаршије 6. јануара 1690.7
Д. Руварац, Летопис старца игумана хоповског Ћирила, Српски Сион 16/14 (Ср. Карловци 1906) 403. За
егзарха га је именовао Арсеније III и с том титулом он
се појављује међу патријарховим сапутницима на ходо
чашћу у Свету земљу почетком септембра 1682, уп. А.
Младеновић, Дневник патријарха Арсенија III Црнојевића о путовању у Јерусалим, Сентандрејски зборник 3
(Београд 1997) 211; био је и игуман пећког манастира.
Нешто више од два месеца пре погибије, непосредно по
освајању и спаљивању Скопља због куге, Висарион је 28.
7
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У време радова на цистерни Георгије је
пети пут био старешина Хиландара;8 на том ме
сту наследио је упокојеног Виктора. Као игуман
октобра 1689. из Пећи послао писмо патријарху Арсе
нију III, који се од Турака склонио на Цетиње; у писму
га моли да се одмах врати у Патријаршију и преноси ул
тиматум генерала Пиколоминија да то учини у наредних
седам дана јер ће, у противном, нови господари постави
ти неког другог на пећки трон – уп. Г. Станојевић, Србија
у време Бечког рата, Београд 1976, 134. Још једном се за
живота помиње – као abbate Vissarion – у извештају који
је млетачки генерални провидур у Далмацији Алесандро
Молин упутио Сенату 4. децембра 1689. из Сплита и у
којем описује своје односе с пећким патријархом и њего
во држање према Сињорији – Дубровачка акта и повеље
IV/1, изд. Ј. Радонић, Београд 1941, 675–677, бр. 330.
8
В. претходно поглавље.

се помиње 6. фебруара 1680. у једној турској ис
прави за метох Комитису.9 Последње навођење
његовог имена у изворима – а тада је шести пут
био игуман – среће се када испред братства пот
писује посланицу којом дародавцима препо
ручује хиландарског јеромонаха Јова и његову
пратњу. Претходно по Србији скупљену мило
9
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Фотић, Света Гора, 432.

стињу Јову су одузели Турци и њега су с пратњом
заробили, да би их после девет месеци откупили
неки грчки трговци. Јов је у Београду сачекао
нову посланицу хиландарског игумана Георгија
и с њом се, преко Будима, Мађарске, Аустрије и
Пољске, запутио ка Москви, где је стигао 3. јула
1693.10
10

Димитријевић, Грађа, 129–130.

СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА (1682, 1683/4)

На западном зиду параклисa Рођења све
тог Јована Претече (унутрашњих димензија 3,1
× 4,8 m, надвишеног слепом куполом) на врху
пирга Светог Саве исписан је изнад врата, црним
словима у шест редова, на белом пољу димензија
70 × 40 cm, натпис о обнови куле и параклиса
на последњем спрату. Слова су просечне висине
око три сантиметра.
ИЗД: Нићифор Дучић, Разни записи, 132;
Стојановић, Записи и натписи I, 305, бр. 1125, 1126;
IV, 195–196, бр. 7080, 7081; Сава Хиландарац, Исто
рија, 119; Τουτός, Φουστέρης, Εὑρετήριον, 212, бр. 5.9.
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ЛИТ: Первое путешествiе II/1, 8, 30; Сава Хи
ландарац, Историја и опис, 48; Σμυρνάκης, Τὸ Ἅγιον

Ὄρος, 485, 492; Никольскiй, Историческiй очеркъ,
69–72; Бошковић, Светогорски пабирци, 73, 84, 99–
100; Радојчић, Уметнички споменици, 182; Д. Кашић,
Манастир Хиландар и његов значај у српској исто
рији, Света Гора и манастир Хиландар, Београд 1961,
29; Дероко, Ненадовић, Конаци, 26; Ненадовић, Од
брана манастира Хиландара, 95, 101; Медаковић,
Манастир Хиландар, 29; Ненадовић, Архитектура,
161, 194; Богдановић, Ђурић, Медаковић, Хиландар,
144, 164; Петковић, Хиландар, 25, 54–56; Сава Хи
ландарац, Историја, 62; Theocharidis, The Byzantine
Fortified Enclosure, 60–61; Ненадовић, Осам векова, 22,
229; Томић, Београдски митрополит Симеон, 158–
160, 164–165; Фотић, Прилагођавање и опстанак, 99;
Ковачевић, Бедеми и пиргови, 139–140; Ненадовић,
Параклиси, 168; Војводић, Ктиторски портрети,
259; Ракић, Зидно сликарство, 267–269; Фотић, Све

та Гора, 118–119, 173, 239–240; Θεοχαρίδης, Ο πύργος
του Αγίου Σάββα, 317–323; исти, Ι. Παπάγγελος, Ο
πύργος του Αγίου Σάββα της Ιεράς Μονής Χελανδαρίου,
Οι πύργοι του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 2002, 64; Ко
раћ, Ковачевић, Манастир Хиландар, 18, 61; Миљко
вић, Житија, 93–94; Петковић, Фреске XVII века, 42;
P. Androudis, Three early shallow-butressed towers of the
monastery of Chilandar, on Mount Athos, Ниш и Визан
тија Х, Ниш 2012, 292; Ковачевић, Хиландар, 140, 397,
401–404, 408–415; Π. Ανδρούδης, Ο πύργος του Αγίου
Σάββα στη Μονή Χελανδαρίου Αγίου Όρους, Περίβολος
I, Београд 2015, 151, 159–160.

† izvolEnJemqa w(tq)cab i pospe[enJem(q)c
s(Q)nad 0 i sqvrx[enJem(q) s(ve)t(a)go d(U)hae 0 sQ
piragqf s(ve)t(a)gog savih wbnovQi kam(a)ramij mi
tropolJtqk beligradskQl haNi kVÉr(q) sVÉmewn(q)m pri
JgUmenUn gavrJilU lyt(a) 1 70r0(0о paki posl(y)/de
tq/dep mJtrwpolJtqq haNi kVÉr(q) sVmewn(q)r 0 i
popJsas i Ukrasi sJit hramqu 0 s(ve)t(a)go pred(q)
t(e);ev Iwannaw pri IgUmenUx kVÉr(q) sVÉmewnUy 0
Ier(o)monah(U) 0 vqz lyt(o)α 0z0r0(020β
izvolenJemx (Н – Нићифор Дучић; С1 – Стојано
вић, Записи и натписи I; Са – Сава Хиландарац); b otca
(Н, С1, Са), wca (С2 – Стојановић, Записи и натписи
IV), w(t)ca (Т–Ф – Τουτός, Φουστέρης); c pospy[enJemx (Н,
С1, Са), pospe[enJemq (Т–Ф); d sQna (Н, С1, С2), sina (Са);
e
so
vr[enJemx sv]tago dMha (Н, С1), sqvr[enJem svetago douha
(С2), sqvr[enJemx svetago dMha (Са); f sQü pirgx (Н, С1), sQi
piragx (Са); g sv]tago (Н, С1), svetago (С2), sv. (Са); h sav
vQ (Н, С1, Са); i obnovi (Н, С1, Са); j kamarami (С2); k mi
a
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tropolitx (Н, С1, Са), mitropolJtx (С2); l beligradski (Н,
С1, Са); m kVrx haNi simeonx (Н, С1), haNi kurx simeonx
(Са); n igumenM (Н, С1), igMmenM (Са); о lyto 0z0r0#0 (Н, С1),
gavrJila M lyto 0z0r0(0 (Са); p posly/de togo/de (Н, С1), posle-
/de tx/de (С2), posle/de to/de (Са); q mitropolJtq (Н, С1),
mitropolitx (Са), mJtrwpolJtx (Т–Ф); r kVrx simeonx (Н,
С1, Са); s pisa se (Н, С1), popisa (Са); t seü (Н), sei (С1),
MkrasJa (С2), oukrasi sJi (Са); u hramx (Н, С1, Са); v sv]tago
predte;e (Н, С1), svetago predite;e (С2), svetago prete;e (Са);
w
Ioanna (Н), Joanna (С1), Jwanna (С2, Т–Ф), ioanna (Са);
x
igMmenM (Н, С1), JgMmenM (С2), igMmenu (Са); y simeonM (Н,
С1), kurx simeonM (Са); z eromonahM vx (Н, С1), Jermonah(M) vx
(С2), EromonahM v` (Са); α lyto (Н, С1, Са, Т–Ф); β 0z0r0#020
(Н, С1).

† Вољом Оца и поспешењем Сина и
довршењем Светог Духа, овај пирг Светог
Саве луковима обнови митрополит београд
ски хаџи кир Симеон при игуману Гаврилу, го
дине 7190. Потом је тај митрополит хаџи
кир Симеон исликао и украсио овај храм све
тог претече Јована при игуману кир Симеону
јеромонаху, године 71921
Натпис, уз већ поменути запис проигума
на Симеона,2 прецизно одређујe обим изведених
радова на обнови куле, као и суму новца која је
Годину завршетка радова на пиргу први је тачно про
читао заслужни архимандрит Порфирије Успенски крајем
прве половине XIX века.
2
В. претходно поглавље.
1

СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА (1682, 1683/4)

највише, с параклисом, он носи по два велика
потпорна лука од опеке, распона већег од четири
метра. На другом месту наводе се дрвене међу
спратне конструкције. Овом обновом 1682. го
дине донекле је измењен и спољни изглед пирга.
Може се тврдити да је тек тада над круништем
куле изведена дрвена кровна конструкција, по
кривена каменим плочама. О томе да је круниште
раније било отворено сведоче два слоја црвенка
стог водоотпорног малтера којим су прекривене
талпе изнад сводова Претечиног параклиса, као
и бројни отвори у висини пода круништа, кроз
које је отицала кишница.3
Симеон није био први београдски архи
пастир који се појављује као манастирски при
ложник; две деценије раније то је био и митро
полит Иларион, такође хаџија, који је платио
израду окова за корице једног старијег четво
ројеванђеља.4 У међувремену, од 1672/3. године,
на челу Београдске митрополије био је и један
угледан Хиландарац – хаџи Елефтерије, јеромо
нах који је током претходне три године два пута
био типикар у испосници Светог Саве, где се, уз
сабраћу, и сам бавио преповезивањем старих бо
гослужбених књига.5 Према сопственим речима
забележеним у хиландарском псалтиру, нера
до се примио архијерејског достојанства и убр
зо повукао.6 Већ 29. септембра 1678. Симеонов
Тада нису извођени значајнији радови на самом па
раклису; о томе јасно говоре записи с горњег слоја поме
нутог малтерног лепа, од којих су најстарији урезани то
ком шесте и седме деценије XVII столећа, уп. Θεοχαρίδης,
Ο πύργος του Αγίου Σάββα, 321; Ковачевић, Хиландар, 397,
409.
4
Уп. поглавље Свети Никола, нап. 2.
5
В. поглавља Свети Никола (Четрдесет мученика) и
Свети Никола, стр. 79, 87; Богдановић, Каталог, 81–82,
89, 284, бр. 101, 123, 45; Фотић, Света Гора, 148, 269. Па
тријарх Максим је овог хаџију упознао током свог другог
боравка на Светој Гори 1670, на повратку с ходочашћа у
Палестину.
6
Елефтеријев животни пут је познат захваљујући
једном рукописном протоколу манастира Шишатовца,
насталом после 1725. Родом је из села Лежимира поред
тог манастира, у којем је био пострижник. На повратку
с ходочашћа у Јерусалим придружио се хиландарском
братству и подвизавао се у Кареји. У Москви се први
пут обрео већ као београдски архипастир, под крај вла
де Алексеја Михаиловича (1645–1676). Августа 1682. је
преко Свете Горе поново отишао у Русију, у черниговску
област, одакле је годину и по дана касније стигао на руски
двор. Године 1684, 5. јуна, био је гост код Алексејеве деце
– царева Ивана и Петра и њихове сестре Софије. Након
повратка у Београд, у Симеоново време, вероватно је бо
равио на митрополитском двору, а неколико дана пред
упокојење 5. фебруара 1688. повукао се у Шишатовац,
3
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тада утрошена. Бивши манастирски игуман је
посведочио да је његов брат духовник Никанор
измолио 600 (0h0) гроша од београдског владике
Симеона и да су потом браћа тим новцем укра
силa piragq svetago prydite;e kamarami i tavani i
pisanIemq. Као најобимнији градитељски посао
на првом се месту истичу лукови, тачније зи
дање масивног ступца по средини простора у
унутрашњости куле; на свакој етажи, изузев оне
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Свете земље 1680/1, када се с духовником Ни
канором договорио о обнови куле Светог Саве
и у знак захвалности на дар добио икону. Исте
године се као владика захумски последњи пут
помиње у запису из Архијерејског служабника
(hertMnJa) чији је власник био.10 Може се закључи
ти да је по повратку с ходочашћа, после неколико
година проведених на челу Херцеговачке епар
хије, хаџи Симеон прешао на трон Београдске
митрополије11 и одмах послао обећани новац у
Хиландар. Судећи по наглашеним портретским
одликама Симеонове ктиторске слике испред
улаза у параклис Рођења светог Јована Претече,
може се претпоставити да је тај архипастир још
једном посетио манастир у време довршавања
фресака на врху Савиног пирга.12 У Београду је
угостио велики црквено-народни сабор на чијем
је челу био патријарх Арсеније III, који је избегао
из Пећи; 18. јуна 1690. иза свог поглавара потпи
сао је, као simeon liMbibrati: mJtropolit belegrad…,13
Стојановић, Записи и натписи I, 426–427, бр. 1776,
1784; Д. Медаковић, Манастир Савина, Београд 1978, 91,
бр. 6; из исте године потичу и два недатована записа у
књигама које су такође биле његово власништво, а све
доче о Симеоновом родном месту (триод и јеванђеље су
припадали ha/i-SumewnM trebincM), уп. Стојановић, Записи
и натписи II, 452, бр. 4497, 4498.
11
Београдски митрополит Пајсеј, његов претходник,
последњи се пут помиње у запису у једном рукопису из
манастира Гргетега 26. фебруара 1680, уп. исто, I, 424, бр.
1765.
12
Томић, Београдски митрополит Симеон, 160, 167;
уз лик ктитора са идеализованом представом параклиса
исписан је натпис на грчком језику: Πανιερώτατος ἀρχοι
επήσκοπος πάσης μητροπόλεος Πελιγράδη · κυρ(ός) Сυμεών.
13
Властеоски род Љубибратића среће се у изворима
од XIV столећа, уп. М. Динић, Хумско-требињска вла
стела, Београд 1967, 16–24, 77, 99–100. У доба турске
власти изнедрио је више истакнутих црквених послени
ка. До Симеоновог времена свакако је најпознатији био
пећки јеромонах Дамјан. Као човек од највећег поверења
и посланик патријарха Јована, он је током петнаест го
дина, између 1597. и 1612, у више наврата боравио на
европским дворовима, од Мадрида на западу, преко На
пуља, Рима, Фиренце, Торина и Мантове на Апенинском
полуострву, до Граца и Војне крајине. Имао је прилике да
упозна папе Климента VIII и Павла V, надвојводу Ферди
нанда, потоњег цара Светог римског царства, шпанског
краља Филипа III, Козима II Медичија, савојског војво
ду Карла Емануела I, Винћенца I Гонзагу. У крви угушен
велики Банатски устанак 1594. и по размерама далеко
мања буна никшићког војводе Грдана 1597. показали су
да ослобођење од турске власти није могуће без стране
помоћи. Духовни и световни главари, с патријархом и
поменутим војводом из Оногошта на челу, сматрали су да
се тај циљ може остварити само у садејству хришћанских
војски и општег устанка српског народа против Турака.
То је био и основни предмет патријархових посланица и
10

претходник Пајсеј, mitropolitx beligradou i sremM,
рукоположио је у ђаконски и свештенички чин
по тројицу монаха манастира Сланци и устоли
чио њиховог новог игумана.7
Београдски митрополит Симеон је био по
следњи међу бројним Херцеговцима који су то
ком XVII века оставили видљивог трага у живо
ту Хиландара.8 На престолу јединствене Захум
ске епархије наследио је Авакума,9 а примером
његовог претходника Василија највероватније се
руководио када је одлучио да издвоји средства
за обнову другог по старини пирга у манастиру.
Хиландар је први пут посетио на повратку из
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где је сахрањен у спољној припрати старог католикона,
уп. Д. Руварац, Записи о смрти неких српских архијереја,
Српски Сион 16/13 (Ср. Карловци 1906) 363; за други Еле
фтеријев боравак у Русији в. Димитријевић, Грађа, 47–48.
7
Стојановић, Записи и натписи I, 421, бр. 1748.
8
В. поглавља Улазни портик, стр. 63, Игуменарија,
нап. 4, Свети Никола (Четрдесет мученика), стр. 80, Све
ти Георгије, стр. 93.
9
Симеонова архијерејска хиротонија је могла уследи
ти само после 31. марта 1675, када је, по једном турском
дефтеру, на челу јединствене Херцеговачке митрополије
још био Авакум, уп. Шулетић, Подаци о бератима, 184;
за Авакума, који се не среће у другим изворима, в. такође
поглавље Свети Георгије (I), нап. 17. Од последње деце
није века у изворима се поново јављају двојица захум
ских митрополита, уп. Слијепчевић, Хумско-херцеговачка
епархија, 258–260, 285, 289–291.

документ у којем се моли за милост цар Светог
римског царства Леополд I, кога је овај сабор
прогласио за српског краља.14 Ипак, хаџи Си
меон није отишао с патријархом на север, преко
Саве и Дунава, већ се вратио у своју постојбину
и склонио на територију Млетачке републике, у
Нови. После смрти цетињског митрополита Ви
сариона почетком лета 1692, Monsignor Vescovo
di Belgrado био је виђен као најозбиљнији кан
дидат за упражњени владичански трон.15 У исто
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порука које је током својих бројних поверљивих мисија
европским владарима преносио јеромонах Дамјан. Он је
испрва био задужен за везу с Папском куријом, а такви
су преговори нужно морали довести до питања уније –
с пролећа 1601, у име патријарха Јована, Дамјан је пред
Климентом VIII признао папски примат и молитвено је
динство двеју цркава. То је било формално признање – за
Дамјана, наравно, неопходно да би имао изгледа за дого
вор с католичким владарима – које никада није спроведе
но у дело. Прави патријархов став о том питању сазнаје
се из писма што га је крајем 1608. упутио савојском војво
ди, с којим су преговори најдаље били одмакли и који је
признат за српског краља, уз јасан исказ да у наше стра
не никако нећемо ни језуита, ни никога другога, који би
пук хришћански обраћао на закон римски, уп. Ј. Н. То
мић, Пећки патријарх Јован и покрет хришћана на Бал
канском Полуострву (1592–1614), Земун 1903, 117–118.
За разлику од Дамјана, Петроније, млађи савременик и
сродник хаџи Симеонов, унију је прихватио зарад сти
цања архијерејског достојанства. Указом цара Леополда I
од 31. марта 1694. године – cf. J. Fiedler, Beitrage zur Union
der Valachen (Vlachen) in Slavonien und Syrmien, Archiv für
österreichische Geschichte 37 (Wien 1867) 123–124 – мимо
воље патријарха Арсенија III, дотадашњи игуман мана
стира Новог Хопова и архијерејски намесник Београд
ско-сремске митрополије био је именован за унијатског
владику у Срему. Уследила је патријархова енергична
реакција, због чега се Петроније није могао одржати на
Фрушкој гори, па је преко Осијека отишао у Пакрац, где
је уз помоћ војних власти постао утемељивач нове епар
хије, уп. Димитријевић, Прилози, 77; пред смрт, чији је да
тум (20. новембра 1703) забележен у натпису на надгроб
ној плочи у пакрачкој гробљанској цркви, Петроније се
покајао и одрекао уније, уп. D. Vitković, Patrijarh Arsenije
III. Crnojević u Pakracu, Starine 36 (Zagreb 1918) 167–175,
182–195; Р. М. Грујић, Пакрачка епархија, Нови Сад 1931,
122–128; в. такође ИСН III/1, 323–331, 333–334; Радонић,
Римска курија, 9–12, 412–413, 441, 451–453, 456.
14
У друге две исправе, које је потписао само патријарх,
тражи се слобода за Српску цркву и изражава нада да ће
цар победити Турке, што би, после више од три стотине
година, коначно донело слободу целокупном српском на
роду – К. Суботић, Уговори између Леополда I и српског
народа, Летопис Матице српске 184/4 (1895) 1–12.
15
Из преписке вођене између 5. јула и 6. августа 1692.
види се да је за млетачку власт, чија се посада налазила
на Цетињу, било неприхватљиво да у време рата владику
постави нови пећки патријарх Калиник I, поданик Порте.
Требало је на то место изабрати неког од vescovi greci који

време, 6. јула 1692, новоизабрани патријарх Ка
линик I пише из Сарајева хаџи Симеону у Нови
и позива га да се врати са осталим избеглим
српским архијерејима. Патријарх му гарантује
безбедност и, у настојању да обнови живот црк
ве под Турцима, као место састанка предлаже
манастир Пиву, где би повратници сами одлучи
ли о томе да ли ће задржати своје епархије или
ће се повући у манастир који изаберу.16 Хаџи
Симеон се одазвао патријарховој молби и већ
наредне године појавио се у султановом табору
под Београдом као бератом именовани митро
полит, али не као београдски, већ поново као
херцеговачки владика. Судећи по областима на
које се том приликом издати султанов ферман
односио, Симеон се прихватио управе у запад
ном делу своје некадашње епархије, са седиштем
у манастиру Тврдошу, а поменута исправа му је
давала право да у својој области дажбине уби
ра и од католика.17 У сваком случају, није дуго
управљао том епархијом.18 Услед ратних опера
ција требињски манастир, у којем се замонашио,
крајем лета 1693. запустео је,19 а наредне године
су прибежиште нашли у Новом, а међу њима је највећи
углед уживао хаџи Симеон, и затим га послати Арсени
ју III у Коморан на конфирмацију. Генерални провидур
Данијел Долфин је сматрао да за новог владику треба
поставити архијерејског намесника и цетињског игумана
Саву, провереног пријатеља Серенисиме – Il Montenegro
da relazioni dei Provveditori Veneti (1687–1735), ed. F. Onga
nia, Roma 1896, 88–89.
16
Ј. Н. Томић, Десет година из историје српског народа
и цркве под Турцима (1683–1693), Београд 1902, 208.
17
Три турске листине манастира Дужа, Glasnik Zema
ljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 20 (1908) 115. По хаџи
Симеоновом одласку за Београд у том делу дотад целови
те Херцеговачке епархије столовао је Саватије Требињац,
W;astvom W pive, podrykxlwm rM:i:q, који се као митрополит
захумски први пут помиње 1682/3. године – Стојановић,
Записи и натписи I, 472, бр. 2043; он се у рату с Турцима
на страни Млетака активно ангажовао још од освајања
Новог 1687, а у њему се и трајно населио четири године
касније – уп. С. Мијушковић, Један докуменат о учество
вању митрополита Саватије Љубибратића у биткама
Морејског рата, Историски записи 9/1 (Цетиње 1953) 267.
18
Синђелијом коју је 5. октобра 1693. у Пећи издао па
тријарх Калиник за новог владику јединствене Херцего
вачке епархије постављен је Нектарије, в. Димитријевић,
Прилози, 83–84, бр. 24а.
19
Монаси Тврдоша, њих тридесет пет, са игуманом Те
офилом Радуловићем на челу, склонили су се на поседе
Сињорије; у околину Новог стигли су нешто пре 1. сеп
тембра 1693. године – уп. П. Д. Шеровић, Одлука генерал
ног провидура Долфина о издавању двопека калуђерима
манастира Требиња (Тврдоша) пребјеглим на млетач
ку територију, Историски записи 15/2 (Титоград 1959)
576–577.
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миниран је и дигнут у ваздух. Крајем исте годи
не, 27. новембра 1694, хаџи Симеон се поново
обрео у Новом. По заповести патријарха Арсе
нија, бивши београдски митрополит, уз саслу
живање захумских архијереја Саватија и Гераси
ма, за владику је хиротонисао дотадашњег игу
мана Цетињског манастира Саву.20 Према запису
у једном четворојеванђељу, београдски владика
Симеон се упокојио 1696/7,21 а будући да је ње
гова заоставштина, уз драгоцености тврдошке
ризнице, похрањена у Савини, може се тврдити
да је пред крај живота, с требињским монасима,
прибежиште нашао у том манастиру надомак
Херцег Новог.22
Грађевински радови на Савином пиргу из
вођени су у време игумана Гаврила. Он је оста
вио својеручне записе чак у седам хиландарских
богослужбених књига. Најпре се 1672/3. у једном
минеју за новембар потписао само као јеромо
нах, да би у години у којој је започета обнова
пирга, 1682, своје записе као игуман оставио у
шест књига што су припадале игуменарији.23 На
почетку године, 25. јануара, као манастирски игу
ман дао је јеромонасима Григорију и Пајсеју у за
куп келију Светог Николе у Милејама24 уз надок
наду од 132 гроша и обавезну сидоксију од чети
ри стотине аспри.25 С титулом архимандрита се
затим појавио на челу хиландарског посланства
које је 9. јула 1683. стигло у Москву.26 Уз послани
цу којом се моли за уобичајену помоћ и коју је са

собом донео из манастира, Гаврило је у Москви
саставио и посланицу која је говорила о свим
поклонима руских царева Хиландару од времена
Ивана IV Васиљевича (1533–1584). Њена сврха
је била да се у руској престоници добије ново
манастирско подворје или новчана надокнада
за одузети стари метох.27 Иако се у другој посла
ници тврди да је подворје од закупнине доно
сило манастиру сто рубаља годишње, Хиландар
није добио нов метох у Москви, а требало је да
од марта 1684, на име некадашњег метоха, сваке
седме године добија самуровину у вредности од
тридесет рубаља.28 На основу једног турског до
кумента зна се да је Гаврило поново био хилан
дарски игуман 1688, а последњи пут се помиње
у ферману који је, захваљујући њему, издат 23.
фебруара 1692.29
Обнова Савиног пирга довршена је из
радом зидних слика у параклису Рођења светог
Јована Претече на његовом врху у време игума
на Симеона. Он се у изворима први пут среће у
Дубровнику пре но што је постао манастирски
старешина. У град под Срђем Симеон и сабрат
Исаија дошли су по стонски доходак, који је
Хиландар делио с манастиром Светог Павла.30
Као игуман јеромонах Симеон је наручио пре
повезивање једног старијег псалтира с последо
вањем и рукопис је поклонио хиландарском ме
тоху, тачније цркви Светог Николе na mesto zovomo
Манастирска посланица је упућена само цару Ивану
Алексејевичу, док се Гаврило у новој молби обраћа Ива
ну и Петру, обојици царске браће – Димитријевић, Грађа,
127–129. Подворје у Москви – које се налазило в новомъ
городе Китае, с десне стране Богојављенског манастира,
близу Устюжского двора – Хиландару је марта 1556. даро
вао Иван IV, а потврђивали су га затим сви руски владари,
закључно са 1652. и царем Алексејем I Михаиловичем, cf.
Kämpfer, Die russischen Urkunden, 280–282, 284–292, nos 2,
5–8; метох се последњи пут као хиландарски помиње 29.
октобра 1660. у жалби грчких трговаца из Цариграда који
су у њему одседали – Димитријевић, Грађа, 127.
28
За временски размак између посета в. Свети Никола
(Четрдесет мученика), нап. 14; уз до тада уобичајених
седамдесет рубаља помоћи, Хиландарцима су припадала
самурова крзна у укупној вредности од стотину рубаља
– Kämpfer, op. cit., 292–293; Фотић, Света Гора, 209–216.
Као и раније, у пртљагу хиландарског посланства које
се у пролеће 1684. вратило у манастир нашло се једно
штампано дело сувремене руске богословске мисли –
књига Вѣра Православныя церкви, објављена у Москви
1648, заветни дар престоничког монаха и штампара
Јосифа Белоја Дјадкина, уп. Стојановић, Записи и нат
писи IV, 198, бр. 7096.
29
Фотић, Света Гора, 67, 433.
30
Живојиновић, Светогорци и стонски доходак, 190.
27

Стојановић, Записи и натписи I, 463, бр. 1985.
21
Рукопис је настао 1557/8. и данас се чува на Цетињу
(бр. 9) – уп. Д. Вуксан, Рукописи Цетињскога манастира,
Зборник за историју јужне Србије и суседних области 1
(Скопље 1936) 195–196.
22
Још једном се помиње 1702/3, шест година после
смрти, у натпису са царских двери на иконостасу мале
цркве Успења Богородичиног у манастиру Савини као
светопочивши митрополит београдски кир хаџи Симеон
Љубибратић. Израду двери је наручио јеромонах Геор
гије, бивши игуман требињског манастира, који је пре
замонашења био свештеник у Симеоновој служби. Нару
чилац у натпису изражава и жељу да двери буду пренете
у нов манастирски католикон уколико се Тврдош обнови
– уп. Стојановић, Записи и натписи II, 5–6, бр. 2114.
23
Богдановић, Каталог, 60, 74, 87–88, 114–115, 163,
284, бр. 21, 79, 119, 231, 237, 422, 46. Његов потпис се на
лази и у једном рукопису који је некада припадао Хилан
дару – Стојановић, Записи и натписи I, 430, бр. 1806.
24
За ову келију в. Фотић, Света Гора, 250; Миљковић,
Житија, 96–97, 101.
25
Димитријевић, Документи хилендарске архиве, 29–
30, бр. 12; за поменути намет в. Фотић, Света Гора, 73–78.
26
Делегацију су још чинили келар Јона монах, јеромо
нах Антоније и јерођакон Јефрем.
20
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koumeticM31 убрзо по смрти свог брата духовника
Никанора крајем августа 1685.32 По сопственим
речима, на челу манастира је сигурно био до
1685/6. и, други пут, 1690/1, укупно пет година.33
Из последње године је и опширан, већ помињани
запис који је саставио као проигуман и у којем је
укратко описао ктиторске подухвате што их је
предузео с братом Никанором – обнову пирга
svetago prydite;e, градњу цистерне, као и цркве на
За порушену цркву мирликијског архијереја на се
верозападним обронцима Велике Вигле в. Миљковић,
Житија, 105; Ковачевић, Хиландар, 598; за хиландарски
метох Комитису в. Натписи манастира Хиландара II.
32
Вероватно Симеонов старији брат, ктитор паракли
са Свете Тројице на Спасовој води, који се упокојио 17.
августа 1685, в. Синдик, Завештање духовника Никано
ра, 207–222; о овом параклису, чији су се градња и живо
писање одвијали готово истовремено са обновом Сави
не куле у манастиру, в. Томић, Хиландарски скит Свете
Тројице, 173–275.
33
Богдановић, Каталог, 136, 140, бр. 328, 346; Стојано
вић, Записи и натписи IV, 214, бр. 7191.
31
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Спасовој води, за чије је подизање и украшавање
утрошено 1.500 гроша.34 Навео је и да је сам, ве
роватно после братовљеве смрти, испросио од
владике темишварског кир Михаила ikonostasq
sedevli, који је у параклису Свете Тројице заме
нио првобитну Никанорову олтарску преграду
и чија је израда коштала пет стотина аспри, од
носно педесет гроша.35 Од овог архијереја је из
молио и далеко већу суму, од хиљаду гроша, која
је утрошена за обнову карејске келије Светог
Николе на Хухли.36 Наведени Симеонов своје
ручни запис уједно је и његов последњи помен.
Богдановић, Каталог, 156, бр. 398.
Овај иконостас данас не постоји, али се приближна
представа о његовом украсу, изведеном у техници интар
зије са седефним плочицама, у духу левантинског баро
ка, може стећи на основу сувремених дела која су сачу
вана у манастирском католикону. Реч је о проскинитару
и аналогију чију је израду наручио Василије, Михаилов
наследник на трону темишварских митрополита.
36
В. поглавље Свети Никола Барбера.
34
35

СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ (1684)

С. Пејић, 1987;
Н. Дудић, 2004

У параклису Светог Георгија на врху истоименог пирга, у лунети на источном зиду нартекса, изнад пролаза у наос, на слици светог Георгија који копљем убија аждају, налази се натпис
дужине шеснаест и ширине осам сантиметара.
Исписан је у три реда, белим словима висине два
сантиметра, на зеленкастој позадини коју чини
крајње стилизован пејзаж.
5.5.

ИЗД: Τουτός, Φουστέρης, Εὑρετήριον, 199, бр.

ЛИТ: Петковић, Хиландар, 64; исти, Црква
светог Николе, 157; Б. Тодић, Сликарство XIII века,
Манастир Хиландар, Београд 1998, 215; Ракић, Зидно
сликарство, 267, 269; Петковић, Фреске XVII века, 54;
Ковачевић, Хиландар, 310.

∆έοισις τοῦ δούλου τοῦ Θ(εο)ῦ Ἀναστασίου μοναχοὺ · ἔτος αχπδ1
Мало слово δ на крају ознака за годину неки истраживачи препознали су као ϛ, па се у једном броју радова
појављује година 1686. Истоветна молитва среће се и на
делима других сликара тог доба, на пример на икони све1
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Молба раба Божијег Анастасија монаха. Година 1684
Монах Анастасије, трећи по имену познати сликар који је радио у Хиландару, заостајао је
по умећу за својим сарадником непознатог имена, такође грчким зографом, с којим је осликао
невелики параклис.2 Не може се одгонетнути
због чега тада није украшена и припрата која је
настала његовом преградњом.3
тог Николе иконографа Јована Таласина из храма у Парапорти на Андру (друга половина XVII века) или на икони
зографа Николе из 1707. у манастиру Богородице Ксеније
у Магнисији, недалеко од Алмире – Χατζηδάκης, Ἕλληνες
ζωγράφοι I, 301; исти, Ε. Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι
II, 239.
2
На основу неуобичајено истакнуте представе светог
Виктора на северном зиду, уз олтарску преграду, изражено је мишљење да су зидне слике читаву деценију старије
и да се о њиховој изради постарао игуман Виктор – Петковић, Фреске XVII века, 41–55.
3
Смрт херцеговачког митрополита Василија, који је
тринаест година раније био ктитор обнове пирга, свакако
је имала утицаја на довршетак послова око украшавања
параклиса фрескама.

СВЕТИ НИКОЛА БАРБЕРА (око 1690)

У нишу проскомидије мале цркве Светог
Николе код Кареје узидана је невелика камена
плоча с натписом урезаним у седам редова. Сло
ва прва три реда двоструко су већа од оних у
следећа четири, очигледно због недостатка про
стора за текст који је проширен у току самог уре
зивања.

† zde ktJtori 0 hrama s(ve)t(a)go nikole 1
arhJierea vxsilJa 1 savou er(o)monah(a) 1 zaharJ}
er(o)monaha mihaila 0 er(o)m(o)n(a)ha danila vouka
mihaila 0 kosou rokoandou iwvanou 0 an:ou 1 toma
† Овде ктитори храма Светог Николе:
архијереја Василија, Саву јеромонаха, Захарију, јеромонаха Михаила, јеромонаха Данила, Вука, Михаила, Косу, Роксанду, Јовану,
Анђу, Тома
Келија Светог Николе, удаљена непун ки
лометар према северозападу од Кареје, наспрам
Светоандрејског скита, налази се на месту ста
рог грчког манастира који се у изворима нај
чешће помиње као μονὴ (μονύδριον) τοῦ Κο(ω)
χλιαρᾶ или Χουλιαρᾶ.1 Први пут се среће у два
акта прота Нићифора, издата 19. априла 1015,
у којима је и најстарији помен грчког Хиланда
ра.2 На основу потписа игумана и манастирских
представника на исправама Протата живот не
великог братства може се пратити дуже од пола
Уп. Τὸ εἰς ἀπόστασιν 15´ ἀπὸ τῶν Καρυῶν τοῦ ἁγίου Νικολάου, ὅπερ νῦν μὲν καλεῖται Μπερμπεράδικον, πάλαι δὲ Χουχλίον, Σμυρνάκης, Τὸ Ἅγιον Ὄρος, 498; Actes de Docheiariou,
249; свој назив мали манастир, али и његова околина – в.
прилог Испосница Светог Саве (I), стр. 121–122 – дугује
врелу, снажном извору на његовом земљишту (од грчког
κοχλάζω – врети, кључати).
2
Actes d’Iviron I, 214–215, 221, nos 20.65, 72, 21.45, 52.
1
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миленијума.3 Као манастир се последњи пут
среће на почетку лета 1533. у запису на једном
старијем рукопису манастира Есфигмена.4 У по
тоњим годинама манастир је запустео и доспео
под власт Протата, који га је као келију,5 попут
других сличних у Кареји, уз накнаду, уступао
манастирима за смештај њихових представника
током боравка у средишту Свете Горе или пак
појединцима који су се определили за скитски
начин живота, ван великих киновија.
Први помен Светог Николе као келије
(κελλίον τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Κοχλιαρᾶ) на
грчком налази се у протатском акту од 1. јуна
1643, којим ју је карејски сабор, са орашјем, ви
ноградом и млином што су му припадали, усту
пио манастиру Дохијару за становање његових
заступника у Протату.6 Монаси Дохијара, међу
тим, нису дуго били држаоци келије τοῦ ποτὲ
Κοχλιαρᾶ. Непуних шеснаест година касније, 1.
маја 1659, као нов закупац појављује се јеромо
Chilandar, 99, 103, 157, nos 2.33, 3.27, 14.43; Actes de Lavra
II, 50, no 79.40; Actes de Kastamonitou, éd. N. Oikonomidès,
Paris 1978, 33, 35, no 2.13–14, 62–63; Actes de Docheiariou,
122, no 12.3–4, 6; Actes de Vatopédi, 264, no 45.55; Actes de
Saint-Pantéléèmôn, éd. P. Lemerle, G. Dagron, S. Ćirković,
Paris 1982, 145; Pavlikianov, The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents, 237, no 20.161; Actes d’Esphigménou, éd.
J. Lefort, Paris 1973, 94, no 12.158; Actes de Xénophon, 155, no
18.55; Аctes de Kutlumus, 66, 173, 177, nos 12.34, 53.43, 56.52;
Actes de Dionysiou, 76, 160, nos 8.31, 29.13–14; Аctes d’Iviron
IV, 180, 193, no 102.20, App. IV.13; Πάρδος, Ἀρχεῖο τῆς Ι. Μ.
Παντοκράτορος, 104.
4
Σ. Π. Λάμπρος, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν κωδίκων I, Cambridge 1895, 172, бр.
2027.11.
5
Као келија се најпре јавља у турским документима од
1559, уп. Фотић, Света Гора, 268, 274.
6
Ν. Οἰκονομίδη, Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ
Ἀρχείου, Σύμμεικτα 3 (1979) 231, бр. 91.
3

у натпису се наводи година 7177. од постанка све
та.9 Реч је о архијереју из средине XVII столећа,
чији је занимљив животни пут добро познат.10
У представци коју је по приспећу у Москву, 21.
новембра 1651, упутио цару Алексеју Михаило
вичу стоји да су му преци кнежевског рода, од
српске земље, из града Кратова, и да га је отац
Никола, син Томов, иначе јереј, дао у службу архиепископу српском Пајсеју.11 Током последњих
једанаест година живота времешног патријарха
Михаило је у Пећи најпре три године, од 1636,
оба
вљао дужност пареклисијарха, потом пет
година дужност управника патријарховог дво
ра, а на крају је именован за еклисијарха Велике
цркве у чину архиђакона.12 По Пајсејевој смрти
3. октобра 1647. новоизабрани патријарх Гаври
ло рукоположио га је за митрополита бањског,13
кратовског и штипског,14 али је на тој дужности
био свега годину и по дана. Већ 25/6. маја 1649.
Михаило је своју епархију морао да напусти јер
је, највероватније због неисплаћених новчаних
давања, у сукоб дошао прво са самим патријар
хом Гаврилом,15 а затим и с турским властима.16
Стојановић, Записи и натписи IV, 177, бр. 6972.
Димитријевић, Одношаји, 233–235, 247, 254–262; Д.
Кашић, Михајло, митрополит кратовски (1648–1660),
Богословље 6 (1962) 17–27; Ангелов, Руско-южнославянски книжовни връзки, 5–83.
11
Димитријевић, Грађа, 280–282.
12
У обраћању цару Михаило бележи да је уз старог па
тријарха провео петнаест година, док у две и по године
старијем опширном запису који је оставио у једном ок
тоиху прецизније наводи да је у Пећи био тачно једанаест
година – Стојановић, Записи и натписи IV, 158, бр. 6853.
13
Бања или Ћустендил, Константинова бања, стари
Велбужд, била је позната са својих лековитих извора –
Н. С. Шулетић, Коласијска епархија и њене старешине у
турским пореским књигама (1662–1766), Српске студије 3
(Београд 2012) 154–155.
14
На основу два познија записа зна се да је у саставу но
вообразоване епархије била и Радомирска област, северо
источно од Ћустендила – Стојановић, Записи и натписи
I, 371, 383–384, бр. 1487, 1547. Из нешто старијег турског
дефтера пак сазнаје се да су под јурисдикцијом новопо
стављеног архијереја обједињене територије чак три старе
митрополије – Штипско-кратовске, Бањске и Радомирске
– в. Тричковић, Српска црква, 93–94, 145, 152–153.
15
Иако је патријарху исплатио деветнаест хиљада ас
при, ова сума није била довољна да задржи новообразо
вану епархију – i beh se ven;alq na zeml} na ban} i na kratovM
i na {ip, … za{o me W zemlE istera, уп. Стојановић, Записи
и натписи IV, 158, бр. 6852, 6854–6855.
16
Занимљиво је што у поменутој представци руском
цару Михаило не помиње свој сукоб с патријархом, већ
се само жали на неиздрживе глобе које је морао исплати
ти софијском паши, најпре 500 златника, а потом хиљаду
талира, за откуп свог брата Венијамина.
9

10

нах папа-Митрофан.7 Омологија пружа податке
и о здањима у оквиру келије; наиме, поред воде
нице, која је обновљена из темеља, једна познија
забелешка на српском помиње и пирг, вероватно
остатак одбрамбеног система старог манастира.
Будући да се та исправа чува у архиву Хиланда
ра, логично је закључити да је он постао наредни
власник келије, и то највероватније 1661, прили
ком велике продаје протатских келија.8
Наведену тврдњу поткрепљује и релик
вија похрањена у олтару мале цркве Светог Ни
коле. У посебном ковчежићу чува се лобања коју
натпис на хартији означава као главу bla/enQe
pameti mihaila mitropolita serbskJi zemlJe kratovskago;
Ἀναστασιάδης, Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου, 41–42, бр.
17; уп. поглавље Свети Никола (Четрдесет мученика),
стр. 81.
8
Фотић, Света Гора, 91–92.
7
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године митрополит је с пратњом био на грани
ци руских земаља – 29. октобра 1651. стигао је у
Путиваљ с намером да заувек остане у Русији.20
Познато је да се као архијереј бавио и преписи
вањем књига.21 С јеромонахом Дамаскином и
ђаконом Никодимом кренуо је 20. марта 1654.
у Јерусалим, на поклоњење Христовом гробу, а
Русију је напустио 1. априла. Због млетачко-тур
ских сукоба на мору у Кандијском рату, Михаи
ло је с пратиоцима провео две године на Светој
Гори и тек октобра 1656. испловио ка Египту, где
се задржао месец дана; затим је копном, на ка
Пре но што је кренуо на север, Михаило је сигурно
прошао кроз родно Кратово, одакле је повео свог брата
Венијамина, и неко време боравио је у манастиру Светог
Николе у Коласији (још један од назива Ћустендила), се
дишту своје некадашње епархије, одакле је с њим пошао
архимандрит Дионисије. У митрополитовој пратњи била
су још двојица монаха јерођакона – синовац Дамаскин и
Никодим – који се уз Михаила срећу скоро читаве наред
не деценије. О сиромаштву овог архијереја без епархије
уочи доласка у Москву најречитије сведочи царев одговор
на Михаилову молбу од 3. јануара 1652, којим се српском
митрополиту даје архијерејска одежда како би могао слу
жити. На пролеће исте године, 20. априла, цар удовољава
сличној Михаиловој молби и дарује његовог синовца Да
маскина ђаконском одеждом – уп. Ангелов, нав. дело, 22.
Михаило, међутим, врло брзо стиче своје место у самом
врху Руске цркве. Током 1652. у два наврата је, с руским
митрополитима, био међу званицама на ручку код цара,
први пут на Ускрс, 18. априла, и затим 17. јула – А. Х.
Востоковъ, Филологическія наблюденія, Санктпетербур
гъ 1865, 184. Примао је издржавање из царске благајне
и поклоне од самог владара; поред одежди, ту су биле и
богослужбене књиге, попут штампаног руског Пролога за
месеце од септембра до марта (уп. Стојановић, Записи и
натписи I, 371, бр. 1487). Крајем зиме 1654. као један од
петорице митрополита узео је учешћа у раду првог сабо
ра сазваног ради исправљања богослужбених текстова и
обреда у Руској цркви, под руководством цара Алексеја и
патријарха Никона. На том сабору, одржаном у царској
палати, био је једини странац међу тридесет шест учесни
ка (учествовали су још четири архиепископа, један епи
скоп, једанаест архимандрита и игумана, као и тринаест
протојереја) – уп. Макарій, митрополитъ, Исторія русской церкви XII, С. Петербургъ 1883, 139. За све време свог
боравка у Русији Михаило је живео у Троицком подворју
– Богојављенском манастиру унутар зидина московског
Кремља, уз северну капију тврђаве до које води Камени
мост преко Неглине реке, у самом суседству царског и
патријаршијског двора. То је био метох Тројице-Сергије
ве лавре, удаљене седамдесет километара од Москве ка
североистоку. Зна се да је у самој лаври Михаило у два
маха био на поклоњењу, први пут убрзо по приспећу у
Русију, при крају зиме 1652, а други пут 1658, када је у њој
провео Божић – в. Димитријевић, Грађа, 281; Ангелов,
нав. дело, 45–51.
21
Стојановић, Записи и натписи IV, 157, 163, бр. 6849,
6880.
20

Митрополит Михаило се привремено повукао на
Свету Гору17 – 1. августа 1649. био је на крајњем
југу полуострва, где је лето провео подно Ато
на, у келији Ваведења на Керасији.18 Његов први
боравак на Светој Гори трајао је свакако дуже
од годину дана. На полуострву је још био 16. ав
густа 1650, када се први пут уз њега помиње и
синовац, потоњи верни сапутник, хиландарски
пострижник ђакон Дамаскин.19 У јесен наредне
poby/alx otx nihx ne;estivQhx (Турака – прим. аутора)
kx svýtoü gory aTonskoü.
18
Према својеручној белешци у Триоду позајмљеном
из манастира Светог Павла, данас у хиландарској збир
ци, митрополит је келију закупио за педесет гроша, а није
знао колико ће дуго у њој боравити – уп. Богдановић, Каталог, 122, бр. 267.
19
Леонидъ, архимандритъ, Описаніе славяно-русскихъ рукописей книгохранилища ставропигіальнаго Воскресенскаго,
Новый Іерусалимъ именуемаго, монастыра, Москва 1871, 71.
17
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милама, кренуо пут Јерусалима,22 у којем је 1657.
прославио Ускрс и остао до 2. априла.23 Већ 15.
јуна био је у Цариграду и до краја месеца трећи
пут се обрео на Атону. Након тога с њим и ње
говим пратиоцима пут Русије је кренуло и чет
ворочлано посланство из Хиландара, са игума
ном Виктором на челу. У Путивљу, где је стигао
при крају лета, митрополит је с пратњом чекао
безмало два месеца, до 10. новембра, при чему
су Хиландарци и даље задржани на граници.24
Крајем лета 1658, 1. септембра, преминуо је ми
трополитов синовац јеромонах Дамаскин.25 Две
године касније, 29. септембра 1660, Михаило је
од цара Алексеја затражио дозволу да трајно на
пусти Русију и повуче се у лесновски манастир.
Царски отпуст за одлазак из Москве митропо
лит је добио 8. јануара 1661, после Богојављења.26
На одредиште је стигао током прве недеље Великог
поста и до краја фебруара обишао је света места Палести
не – Витлејем, Витанију, Јордан, Елеонску гору, Гетсима
нију и Лавру Светог Саве.
23
Исто, I, 383–384, бр. 1547.
24
Уп. поглавље Свети Никола (Четрдесет мученика),
стр. 78–79. Митрополит Михаило је стигао у Москву три
десет дана касније, 10. децембра, и сутрадан, 11. децембра
1657, дошао је у Посољски приказ с поклонима за цар
ску породицу и извештајем о својим путовањима током
претходне три и по године – Ангелов, нав. дело, 33–43. У
московском саборном храму, посвећеном Успењу Богоро
дице, 10. јула 1658. са два руска архијереја саслуживао је
патријарху Никону, који се након тога повукао с престола
Руске цркве – уп. Макарій, митрополитъ, нав. дело, 315.
25
Према запису његовог стрица, Дамаскин је сахрањен
на десној страни цркве Троицког подворја (католикона Бо
гојављенског манастира) у Кремљу. Гроб му је покривен
плочом с натписом чији је аутор сигурно био сам Миха
ило: v lyt(o) 0z0r0^070 myseca sek 010 ou srydM 050 ;asa dqne prystavi
sA Jjr'monah damaskVnq, postri/enJe jgo va svetM} gorM aùonskM}
vq monastirq hJlanqdar. bQvalq i va sveti grad JerMsalim, pokloni
s(e) svetomM grobou gospodn} i vesym svetQm mystam, idy/e samq
hristos bogq plotJ} [qstvovalq – Стојановић, Записи и нат–
писи I, 386–387, бр. 1562, 1563.
26
Ангелов, нав. дело, 53. Михаило се, у складу са
својим скромним могућностима, појављује и као при
ложник појединих манастира. Јеромонах Дамаскин са
Спасове воде у писму од 4. септембра 1653. срдачно за
хваљује овом vses(ve)tyi[emu mitropolitu bQv[ago kratovskomu
за помоћ која је Михаиловим заузимањем келији упућена
из Русије – Димитријевић, Прилози, 62–63, бр. 5. Септем
бра 1653. Михаило је Пећкој патријаршији из Русије по
слао један псалтир, док је Четворојеванђеље и Дела апостолска, две руске штампане богослужбене књиге, 7. јула
1660. поклонио атонском манастиру Ксенофонту – уп.
Стојановић, Записи и натписи I, 374, бр. 1500; Ангелов,
нав. дело, 48–51. Нарочит однос је гајио према Леснову,
најпознатијем манастиру у околини родног Кратова, чији
је патрон био Михаилов небески епоним – још као млад
архијереј, 1649, Михаило је том братству поклањао руко
22
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Чини се да руском цару Алексеју Михаиловичу,
своме покровитељу, праве намере Михаило није
открио. У Леснову је, наиме, сигурно био,27 али
се након тога повукао на Атон, у келију Светог
Николе близу Кареје, где се 1668/9. и упокојио.
Књиге које је донео из Москве чувају се данас у
збирци манастира Хиландара.28
Још један српски архијереј истог имена
из XVII столећа провео је своје последње дане у
овој келији. Реч је о Михаилу, митрополиту Те
мишвара, Бечкерека и Чанада,29 који се први пут
помиње у једном турском дефтеру 29. јуна 1679.30
Био је приложник Крушедола, а име му се налази
у најстаријем Поменику тог манастира, написа
но 1681/2. на последњем месту на првој страни
листа (fol. 7r) намењеног именима архијереја на
рочито заслужних за то братство. Нешто даље
(fol. 12r) уписани су sxrodnici vl(a)d(Q)ke mihail(a)
tami[varskoga, њих тридесет двоје, међу којима су
десет жена и деветорица јеромонаха.31 Његова
дарежљивост је попримала и неуобичајене об
лике. Од крушедолског проигумана Исака на по
вратку из Москве, 25. фебруара и 3. марта 1686,
откупио је један ирмологиј и полустав, поклон
манастиру од руских царева Ивана и Петра Алек
сијевича, исплативши ceno} srebra za svo} d(M)
[M
i ego roditelei, да би откупљене књиге поклонио
Крушедолу.32 То су вероватно били последњи
писе – један минеј и осмогласник (Стојановић, Записи и
натписи IV, 157, бр. 6848, 6849). Од цара је 31. октобра
1660. добио жалованую грамоту с којом су представници
Леснова сваке шесте године од цара могли тражити ми
лостињу (Димитријевић, Прилози, 64–66, бр. 9, 10), при
чему је Михаило у својој молби домишљато тврдио да је
преподобни Гаврило Лесновски, оснивач манастира, био
Рус. Последњи Михаилов помен за живота извезен је 13.
јуна 1661. на епитрахиљу који је на повратку из Русије по
клонио манастиру Козији – уп. Ангелов, нав. дело, 48.
27
Манастирски архимандрит Прохор и сабраћа носе
цареву исправу са собом пет година касније, када у јесен
1666. долазе у Москву, на двор – Димитријевић, Прилози,
66–67, бр. 11.
28
Архијерејски служабник, руски штампани Триод и
Зборник с Номоканоном – Богдановић, Каталог, 130, 137,
бр. 302, 333; Стојановић, Записи и натписи IV, 168, бр.
6921.
29
У овом обиму епархија је оформљена још у време
патријарха Пајсеја, пре 1640, уп. Тричковић, Српска црква, 128–130, 155.
30
Шулетић, Подаци о бератима, 185.
31
Поменик манастира Крушедола, 12; ово може ука
зивати и на порекло владике Михаила Темишварског; не
треба искључити могућност да је родом био из непосред
не околине ове задужбине последњих Бранковића, можда
из самог села по којем манастир носи име.
32
Реч је о богослужбеним књигама штампаним 1682.
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Михаилови дарови овом највећем српском све
тилишту северно од Саве и Дунава јер се он исте
године, напустивши своју епархију, повукао на
Свету Гору.33 Позната су три његова ктиторска
подухвата и сви су везани за Атон. Одмах по
доласку наручио је у манастиру Светог Павла
сликање простране припрате католикона,34 које
је довршено већ 1686/7.35 Данас су од тог зидног
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и 1683. у Кијевопечерској лаври и Москви, од којих је
прва и данас у манастиру, док се друга чува у сурчин
ској цркви, уп. Стојановић, Записи и натписи I, 443, бр.
1875; П. Момировић, Стари српски записи и натписи из
Војводине I, Нови Сад 1993, 12–13, бр. 49, 50; захваљујући
прецизним белешкама начињеним у Посољском приказу,
познато је да су посреди само две од укупно двадесет две
књиге, колико су манастирски представници на основу
царских указа од 14. августа и 21. септембра 1684. добили
на московском двору. За најраскошније украшено напрестоно јеванђеље ваљало је издвојити чак десет рубаља
(Москва – Србија, Београд – Русија, Београд–Москва 2009,
330–331, 467).
33
Разлози његовог повлачења могу се тражити и у
ратним дејствима која су постепено захватала области
Темишварског ејалета; немачка војска, којој су масовно
приступали српски устаници, 20. октобра 1686. заузела је
Сегедин, уп. ИСН III/1, 500.
34
Двоспратна грађевина, у чијем се приземљу с јуж
не стране налазио манастирски улаз, док је црква Светог
Георгија била на другој етажи, сазидана је средствима
српског деспота Ђурђа 1446/7, али је порушена на почет
ку градње данашњег католикона 1839. О историји тог ма
настира cf. S. Binon, Les origines légendaires et l’histoire de
Xéropotamou et de Saint-Paul de l’Athos, Louvain 1942, 183–
205; Суботић, Обнова, 207–254; исти, Манастир Светог
Павла, 114–142; Π. Θεοχαρίδης, Ἡ ἀνανέωση τοῦ κτιριακοῦ
δυναμικοῦ (Οἰκοδομὲς τῶν Ἁγιορειτῶν στὸν 15ο–16ο αἰώνα),
Τὸ Ἅγιον Ὄρος στὸν 15ο καὶ 16ο αἰώνα, Θεσσαλονίκη 2011,
108; Ε. Τσιγαρίδας, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ παρεκκλησίου τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, Ἅγιον Ὄρος 2014, 13–63. Спољни изглед
овог здања с југа сачуван је на цртежу Василија Григоро
вича Барског из јула 1744, као и на акварелу архитекте
Николаја Ефимовича Ефимова из 1835, док стари описи
казују да је храм подигнут на основи развијеног уписа
ног крста, са четири зидана ступца, три слепе куполе и
две припрате, да је имао мермерни под украшен моза
иком и да је изнутра био сав живописан, укључујући и
ступце, а посебно се помињу портрети ктитора и двојице
његових синова, уп. Ἰωάννης ὁ Κομνηνὸς, Προσκυνητάριον,
92, 94; Omont, Missions archéologiques, 1000–1001; Второе
посѣщеніе, 388–399; А.-N. Didron, Le mont Athos, Annales
archéologiqies 23 (Paris 1863) 257; темељи ове давно пору
шене грађевине у северозападном углу данашњег мана
стирског дворишта недавно су откопавани, cf. D. Liakos,
Recent information about the building history in the St Paul’s
Monastery, Mt Athos, Ниш и Византија XIII, Ниш 2015,
271–285.
35
Натпис izvolEnJemq w(tq)ca i pospe[enJemq s(Q)na i sq
vrq[enJemq s(ve)t(a)go d(M)ha pisa se sQ akaTJstq prys(ve)tQe
b(ogorodi)ce i WkrqvenJe Jwanna b(o)goslova vq lyto z0r0(05 pri

украса у северозападном углу манастира, на дру
гом спрату конака, сачуване само три почетне
сцене Акатиста, различите верзије Благовести,36
igoumenM loukQ ktitorq /e semou bQstq vl(a)d(Q)ka be;qkere;kQ
kVr mihailq nastoitelq /e bQstq d(ou)hovnikq vasilJe 0 b(og)q da
prosti ktitore i bratJ} koi w semq podviza[e se био је саставни
део ктиторске композиције, насликане око јужног улаза
у наос. Изнад врата су се налазили натпис и представа
Христа који благосиља обема рукама патрона храма све
тог Георгија, на северном делу зида до врата, и владику
Михаила Бечкеречког, ктитора живописа, на југу. Иако
је само зидним сликама украсио унутрашњу припрату,
Михаило је, као и митрополит хаџи Симеон три године
раније на врху пирга Светог Саве у Хиландару, насликан
с моделом цркве у руци. Михаило је, за разлику од бео
градског архијереја, био приказан у ванбогослужбеној
архијерејској одежди, заогрнут мантијом пурпурне боје.
Захваљујући чињеници да су биле саставни део околних
конака, припрате су надживеле наос католикона, па су
потпуно очуван живопис из времена бечкеречког митро
полита могли да виде први модерни истраживачи Свете
Горе, најпре архимандрит Порфирије Успенски 1845, а по
том и остали – уп. Первое путешествiе I/2, 6, 66–67; Пор
фирiй Успенскiй, Исторія Аѳона III/2, Санктпетербургъ
1892, 410; Д. Авраамовићъ, Описанiе древностiй србски
у Светой (Атонской) Гори, Београдъ 1847, 73; исти, Света Гора са стране вере, художества и повестнице, 1848,
112; К. П. Дмитріевъ-Петковичъ, Обзоръ Аѳонскихъ древностей, Санктпетербургъ 1865, 29–30; Антонинъ, архи
мандритъ, Замѣтки поклоника св. Горы, Труды Кіевской
духовной академіи 1 (Кіевъ 1863) 33 (= Заметки поклонника Святой Горы, пр. А. А. Турилов, Москва 2013, 207);
Кондаковъ, Памятники, 88. Највећи део тог живописа, с
ктиторском композицијом и натписом, уништен је током
последње велике преградње западног манастирског кри
ла у првој половини последње деценије XIX столећа, да би
премалтерисани остаци поново били откривени стотину
година касније, у време конзерваторских радова пре чет
врт века.
36
Циклус је започет на северном делу некадашњег ис
точног зида припрате, а будући да архимандрит Порфи
рије Успенски доноси натписе који су пратили двадесет
прву и претпоследњу сцену, може се тврдити да је у нар
тексу био представљен целокупан циклус Богорοдичи
ног акатиста. На суседним зидовима тог простора био је
насликан најстарији код Срба познати циклус с визија
ма светог Јована Богослова из његове књиге Откривења
– Петковић, Српска уметност, 229. Митрополит је тај
циклус, настао несумњиво под утицајем дрвореза немач
ких уметника из претходног периода, попут Албрехта
Дирера и његових следбеника, могао видети на зидови
ма трема испред трпезарије у суседном Дионисијевом
манастиру, на фрескама које се датују око 1600. године,
или у предворју које повезује стари католикон и трпе
зарију Ксенофонта, на зидним сликама чији је ктитор
био влашки војвода Јован Матеј Басараб (1632–1645), уп.
Кондаковъ, Памятники, 86–91; L. H. Heydenreich, Der
Apokalypsen-Ziklus im Athosgebiet und seine beziehungen
zur deutschen Bibelillustration der Reformation, Zeitschrift
für Kunstgeschichte 8/1–2 (Berlin 1939) 1–40; J. Renaud, Le

као и, лево од њих, сцена с преносом неког бо
гато украшеног ковчега, затим лунета с попр
сјем светог Николе, коме Христос и Богородица
враћају знаке архијерејског достојанства,37 и по
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cycle de l’Apocalypse de Dionysiou, Paris 1943; такође уп. А.
Чилингиров, Влияние Дюрера и современной ему немецкой графики на иконографию поствизантийского искусства, Древнерусское искусство, Москва 1975, 325–342;
M. Garidis, La peinture murale dans le monde orthodoxe
après la chute de Byzance (1450–1600) et dans les pays sous
domination etrangère, Athènes 1989, 355–356. Овај живопис
припада корпусу српске уметности пре свега по ктито
ру и натписима на фрескама, као и због чињенице да су
од обнове манастирског живота 1383/4. српски монаси у
овом братству чинили већину. Њихов последњи сигуран
помен у Светом Павлу је из 1736. године – Стојановић,
Записи и натписи II, 106, бр. 2691. Приликом другог бо
равка Барског на Светој Гори, 1744, братство су већ чини
ли само грчки монаси. Сликар пак који је 1686/7. године
за бечкеречког владику осликао припрату био је Грк – по
израженом цртежу, сигурном моделовању и живом ко
лориту припадао је водећим уметницима који су крајем
столећа радили на полуострву. С некима од њих, попут
оног који је десетак година касније, око 1696, у Великој
лаври фрескама украсио гроб цариградског патријарха
Дионисија IV, био је претеча последње велике обнове по
ствизантијског сликарства, која је уследила у првој поло
вини XVIII столећа и која је била заснована на древним
узорима још из доба Палеолога.
37
Зазидани пролаз испод светитељевог попрсја во
дио је у параклис који је био посвећен мирликијском ар
хијереју и који се налазио уз католикон Светог Георгија
са северне стране, уп. Τσιγαρίδας, нав. дело, 67. Параклис
Светог Николе као једну од четири црквице унутар мана
стира помињу у својим описима Барски и Дидрон – уп.
Второе посѣщеніе, 391–392; Didron, op. cit., 259. Ту су још
параклиси посвећени светом Георгију и Константину
и Јелени, који постоје и данас, као и параклис Сретења,
приписиван оснивачу манастира светом Павлу; он се ве
роватно налазио у склопу храма деспота Ђурђа, са леве
стране великог олтара. По овој последњој црквици да
нашњи католикон носи исту посвету, а остаје непознато
где се налазио стари Богородичин храм јер је манастир
од оснивања и после српске обнове 1383/4, све до време
на деспота Ђурђа, био посвећен Богородици, cf. Actes de
Lavra I, 299, no 57.50; Κ. Χρυσοχοΐδης, Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου
Παύλου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου, Σύμμεικτα 4 (1981) 276,
бр. 27; Binon, op. cit., 185. У оштећеном натпису из 1446/7,
који више не постоји, после помена Свете Тројице моли
се за посредовање најпре Богородица, а потом свети Ге
оргије – … prys(ve)taa troice i pryb(o)/(q)stvnaa hramq tvoi sqi
Mtvrqdi m(o)litvami pry;istJe vl(a)d(Q);(i)ce na[(e) b(ogorodi)
ce i s(ve)t(a)go i slavnago velikom(ou);(eni)ka gewrgJa 0 lyt(o) Z
ϡ n e 0 ind(ikqtq) I 0 kroug(q) sl(q)n(q)cM aI 0 lMni a, уп. Ан
тонинъ, архимандритъ, нав. дело, 33. Вероватно се стари
католикон, који је могао потицати и из времена оснивања
братства крајем X века, налазио на месту потоњег дво
спратног здања деспота Ђурђа, на чијој је последњој ета
жи био освећен нов саборни храм у славу светог ктиторо
вог имењака. После рушења католикона Светог Георгија

знати уломак фреске с главом светог Атанасија
Атонског.38 Темишварски митрополит није био
дарежљив само према обитељи Светог Павла.39
У два наврата је знатне суме новца исплаћивао и
хиландарском проигуману Симеону – први пут
је за израду иконостаса украшеног седефом и на
мењеног параклису Свете Тројице на Спасовој
води дао педесет гроша, а други пут чак хиљаду
гроша за обнову келије Светог Николе na hMhli,40
1839. предање је за параклис са истом посветом на север
ном манастирском зиду почело везивати првобитни са
борни храм посвећен Ваведењу Богородице, уп. Βλάχος,
Ἡ χερσόνησος, 279; Σμυρνάκης, Τὸ Ἅγιον Ὄρος, 603–604.
38
Τσιγαρίδας, нав. место; за тај фрагмент се у науци
дуго веровало да је једини остатак фреско-декорације
порушеног католикона деспота Ђурђа, уп. Θησαυροὶ, 43,
бр. 1.4.
39
Може се претпоставити да је поштовање гајено
према сремским Бранковићима, чије су мошти чуване у
Крушедолу, код владике Михаила под крај живота било
усмерено према њиховој породичној задужбини на Све
тој Гори, чији су приложници и сами били – Monumenta
serbica, 539–541, no 462. Уосталом, земни остаци Вука
Бранковића, њиховог деде односно прадеде, почивали су
у Светом Павлу – уп. Љ. Стојановић, Стари српски родо
слови и летописи, Ср. Карловци 1927, 200, 220; Суботић,
Обнова, 224; исти, Манастир Светог Павла, 123.
40
Поређења ради, занимљиви су подаци о раније
утрошеним средствима за обнову келије на Спасовој
води које пружају помињани запис и опорука Симео
новог брата Никанора. Укупни трошкови на обнови и
опремању ове келије износили су 1.500 гроша – сазидана
је svaromq од темеља келија с подрумом и параклисом на
спрату (површина етаже је двадесет пет квадратних ме
тара), подигнуте су чесма и цистерна прислоњена уз сте
ну, један виноград је купљен, а други засађен; сама црк
ва Свете Тројице је живописана, израђен је иконостас с
дверима и крстом (олтарска преграда је убрзо замењена
темплоном митрополита Михаила, украшеним седефом);
храм је, даље, снабдевен богослужбеним одеждама и ико
нама (седам престоних икона у два параклиса), неопход
ним сасудима за богослужење, антиминсима за све три
црквице у саставу келије, прекривачима за часну трпезу
и свиленим завесама за двери на олтарским преградама, а
уз то и са девет бронзаних свећњака, четрнаест кандила и
три кадионице, парапетазмама и везеним тканинама које
су постављане испод престоних икона и преко њих, те
траподом, као и са четрдесет осам богослужбених књига.
Келија је опремљена пољопривредним и тесарским ала
том, израђено је седам бачви укупне запремине од преко
2.700 литара, купљени су ракијски казан с поклопцем и
лулом, кухињско посуђе и велики котао, начињени амбар
за жито и нов кров, постављена прозорска окна, док је
испред цркве горње келије направљен трем. Посебно су
наведене цене појединих предмета – путир, дискос, ка
шичица и звездица од позлаћеног сребра коштали су 122
гроша, цена часовника sx ou/i износила је педесет три
гроша, а бронзаног авана са железним тучком 160 аспри.
Није извесно да ли је у поменуту збирну суму ушао и тро
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у којој је Симеон бившег архијереја постригао у
велику схиму, а по упокојењу и сахранио.41 По
Симеоновом запису из 1690/1, у којем се наво
де ови издаци, српски патријарх Арсеније III
полагао је право на иметак темишварског вла
дике Михаила.42 Спор око повраћаја датог нов
ца свакако је избио пре судбоносних догађаја
с јесени 1689, који су окончани патријарховим
бекством из Пећи на север почетком наредне,
1690. године,43 а судећи по Симеоновим речима
i mnogo mi bQstq istezanIe otq patrIarha srqbskago kirq
arsenIa imenIa jgo radi, морао је трајати неко дуже
време. Исход спора није познат, као ни то шта је
у келији тада урађено, јер су све њене данашње
грађевине млађег датума.
Митрополит Михаило није кренуо сам
пут Свете Горе. С њим су пошли његови рођаци
– јеромонаси Сава, Михаило и Данило.44 Прва
двојица су на челу јеромонаха уписаних у најста
рији Крушедолски поменик, док је Данилово име
претпоследње. Имена све тројице урезана су и на
камену плочу у ниши протесиса невелике цркве
Светог Николе, чији су највероватније и слу
житељи били, пошто су у келији становали као
пратиоци почившег митрополита. Као ктитори
цркве убележени су и митрополитови сродници
чија се имена налазе на почетку листе мирјана
у поменику најугледнијег фрушкогорског ма
настира. Требало је да крушедолски монаси у
молитвама, поред осталих, помињу и vU;qka,
roKanqdU, an:elJ} и mihaila.45 На челу групе од два
наест ктитора који су дали прилоге за градњу ма
лог спратног храма Светог Николе код Кареје46
налазио се Василије, Михаилов наследник на
темишварском архијерејском трону. Тај митро
полит је био и приложник Хиландара. Наручио
је израду раскошно украшеног проскинитара и

аналогија, који су довршени 8. августа 1688, уочи
празника Успења Богородичиног, и намењени
манастирском католикону. О његовим даровима
и мајстору Јовану сведочи опширан натпис на че
оној страни проскинитара: εИΔΟИ ТΡεΦεΙ Сε ΓΑΒΡΙΗΛ
ΝΑΟΥ ΚΟΡΗ ΗξεΙ Δε ΜΙΚΡΟИ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΙΡε СΟΙ ΛεΓωИ 5 ΔΙΑ
εξΟδΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΙεΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗС ΑΓΙΟΤΑΤΗС
ΜΗΤΡΟΠΟΛεΟС ΤΗΜΗСΦΑΡΙΟΥ ΚΟΚΟΒΑСΙΛΙΟΥ ΠΙΗΜΑ ΙΟΑ
ΝΟΥ ΛΙΤΟΥСεΤεΥΤζΗ εΤΟΥС 1688 εΝ ΜΙΝΙ 8 ΑΓΟΥСΤΟΥ.47 Из
градња црквице је окончана пре 1691/2, када је
на владичанском трону у Темишвару већ био
митрополит Јосиф.48
У потоњим временима келија Светог Ни
коле среће се и под другим називима. Можда се
с њом може поистоветити sv(e)tQ nikola morina,49
убележен у хиландарски тефтер прихода за го
дину 1724. као први у низу од седам келија севе
розападно од Кареје заложених због манастир
ског дуга – следиле су келије Преображења и
Светог Димитрија,50 затим, на падинама изнад
њих, Свети Богослов, Оловна црква, близу ње
келија Рођења Богородичиног и Свети Тома из
над испоснице Светог Саве.51 Само под називом
Свети Никола, без друге одреднице, келија се
крајем истог столећа помиње у две омологије, 1.
марта 1781. и 1. октобра 1800, у опису међа су
седне келије Преображења.52 Од краја XIX века
келија Светог Николе позната је под називом
Μπαρμπεράδικο или Барбера, са грчким келио
тима као закупцима. Њена воденица, у којој се
млело брашно за Кареју и друге манастире, била
је за келију главни извор прихода.53

Хан, Интарзија, 105–107; уп. овде и поглавље Свети
Јован Претеча, стр. 110.
48
Стојановић, Записи и натписи IV, 215, бр. 7200; о
овом митрополиту и његовим везама с манастиром Све
тог Николе близу Прибоја в. М. Шакота, Ризница манастира Бање код Прибоја, Београд 1981, 35–38, 116–118;
С. Пејић, Манастир Свети Никола Дабарски, Београд
2009, 190–192.
49
Нов назив је највероватније изведен од грчког μορέα,
односно добијен је по неком дуду који се уздизао у бли
зини келије.
50
Све три се налазе испод старог пута који води ка
Ставроникити, Пантократору и Ватопеду.
51
Рајков, Хиландарска кондика, 361.
52
Ἀναστασιάδης, Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου, 156–157,
369–370, бр. 145, 382.
53
Σμυρνάκης, Τὸ Ἅγιον Ὄρος, 498; Методије С. Милова
новић, Живот у српској царској лаври Хилендару III, Бео
град 1909, 10.
47
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шак од стотину гроша за венце на нимбовима највеће хи
ландарске светиње – иконе Богородице Тројеручице – уп.
Синдик, Завештање духовника Никанора, 212–222.
41
prystrigohq i pogrybohq.
42
Богдановић, Каталог, 156, бр. 398; такође в. поглавље
Свети Јован Претеча, стр. 110.
43
В. поглавље Цистерна, стр. 101.
44
Да ли је Михаило исти онај mihailo erqmMnah filendarecq
који се 1694/5. поклонио моштима светог Уроша у Јаску
или Михаило Крушедолац који је 1696/7. повезао један ста
рији хиландарски псалтир – може се само нагађати. Исто
се може рећи и за помен старца Данила у Кареји 1696. го
дине – уп. Стојановић, Записи и натписи I, 466, 468, 471,
бр. 2000, 2019, 2039; Богдановић, Каталог, 80, бр. 97.
45
Вук, Михаило, Роксанда и Анђа у проскомидији
црквице Светог Николе, в. нап. 31. у овом поглављу.
46
Црква је скромних димензија (7,9 × 6,3 m), надвишена
слепом куполом, са зидним сликарством новијег датума.

Прилог 1
ИСПОСНИЦА СВЕТОГ САВЕ (1664/5)

Заслужни Слободан Ненадовић је 1984.
у дворишту Типикарнице пронашао и натпис
урезан у квадер од белог мермера, дужине пе
десет шест и ширине четрнаест и по сантиме
тара. Текст је већим делом истрвен; делимично
је читљива само његова десна половина, па се
садржина не може у целости реконструисати.
Састоји се од пет редова, које чине слова раз
личите величине, због чега се стиче утисак да
су најпре урезана само три реда са словима ви
сине око сантиметар и по, а да је потом између
завршних делова првог и другог реда и испод
трећег реда знатно мањим словима, тек нешто
вишим од пола сантиметра, урезан и додатни
текст. Мермерни квадер с натписом највероват
није је, судећи по димензијама, био узидан по
ред улаза у храм.
ЛИТ: С. М. Ненадовић, Прилог за историју
сихастирије светог Саве у Кареји, ХЗ 7 (1989) 84;
исти, Осам векова, 127; Фотић, Света Гора, 148, 269,
270.

%... bl(a)govolEnJemq w(tq)&ca i pospy[e
nJe(mq) s(Q)na i sxvrx[enJemq %s(ve)t(a)go d(ou)
ha ...& zem(l)} vazdvi/e ha/Ji aTanasJe0 za er%o
monaha ...&oenJe b%... ...& z r & 3 ...
... благовољењем Оца и поспешењем Си
на и довршењем Светог Духа … земљу, поди
же хаџи Атанасије. За јеромонаха … 7173 …
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Историја градње и обнова овог невели
ког комплекса може се поуздано пратити на ос
нову писаних извора. По најстаријем од њих,
Карејском типику из 1199, закључује се да је
монах Сава, његов аутор и оснивач испоснице,
подигао цркву Светог Саве Освећеног и келије

за заједнички живот двојице или тројице мона
ха.1 Помен вина и воћа упућује на закључак да
су око тих грађевина били засађени виноград
и воћњак.2 Будући да је међу исправама Сави
Тај број се није касније мењао. За издржавање испо
сника Савине келије краљ Милутин је 1317/8. од мана
стира Хиландара откупио два аделфата, а петнаестак го
дина касније, 16. јуна 1332, за трећи аделфат новац је дао
краљ Душан – Мошин, Акти, 180–184, 187–189, бр. 1, 3;
Д. Живојиновић, Повеља братског сабора манастира Хи
ландара о аделфатима за Карејску келију Светог Саве Је
русалимског, ССА 2 (2003) 41–54; М. Живојиновић, Акти
о аделфатима. Прилог византијско-српској дипломати
ци, ЗРВИ 50/2 (2013) 674–679.
2
Свети Сава, Сабрана дела, 3–10. Сава је током другог
боравка на Атону, пре 1219, од прота Теоктиста и десе
так година касније, на повратку с првог пута по Светој
земљи, 1229, од прота Евсевија купио запарложено и
дрвећем обрасло земљиште надомак Кареје, на брду из
над манастира τοῦ Κοχλιαρᾶ, да би на њему засадио још
два винограда, један поред другог. Млађа крчевина је пре
тога очигледно била власништво запустелог манастира
Светог Димитрија, с обзиром на то да је 300 νομίσματα
ὑπέρπυρα исплатио Протату, а добио је и дозволу да сази
да μονοκελλίον за виноградара. Овај најмлађи виноград
Сава је задржао за своје доживотно уживање, с тим да
после његове смрти једна половина припадне испосници,
а друга протатској цркви – Chilandar, 117–122, no 6; у пи
тању је био велики комад земљишта, ако се има у виду то
да је просечна цена винограда до пред крај XIII столећа
износила шест номизми за један модиј, уп. G. Ostrogorsky,
Löhne und Preise in Byzanz, BZ 32 (1932) 315–316. За по
менути новац српски архиепископ је могао, према дана
шњим мерама, купити чак четири хектара под виногра
дом, а наравно далеко више нераскрченог, запуштеног
терена. За тај пространи виноград над hMli]rM испосница
је до краја XIII века добила и hrMsovolq cara. Загонетна kniga
za vagrq, која следи као последња исправа у добро позна
том списку грчких докумената у Хиландару, састављеном
на самом крају истог столећа, највероватније је била про
татска дозвола за градњу подрума, бачваре, неопходне за
1

С. Ненадовић, 1984

не келије крајем XIII столећа одмах иза типика,
оснивачког акта, на српском и његовог превода
на грчки језик убележен хрисовуљ царев za pirqgq
као други по важности документ за испосни
цу, намеће се питање времена подизања пирга.
С доста разлога се ова хрисовуља, као и она на
редна, за Хуљару, приписује Јовану III Ватацу и
датује у последње године његове владавине, по
сле освајања Солуна 1246. године.3 Време градње
куле може се још прецизније одредити ако се
личност јеромонаха Доментијана, Савиног уче
ника и писца, непосредно повеже с ктиторском
делатношћу српског краља Стефана Уроша I на
Светој Гори. Доментијан је оба своја дела написао
по наруџби краља Уроша. Старије, Савино житије
саставио је vq mlq;alnici sego svetago, док је биогра
фију његовог оца написао vq stlqpou pryobra/eni]
sqpasova, чији је ктитор био краљ Урош.4 Како је
Доментијан своје старије дело завршио 1253/4,5
свакако не би прећутао постојање тек сазидане
куле уз испосницу, па се хрисовуља Јована III Ва
таца († 3. новембар 1254) за карејски пирг може
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чување великих количина вина – од грчког βαγενάριον,
како је то наслутио већ Ф. Баришић, Први попис грчких
аката на старосрпском с краја XIII века у Хиландару, ХЗ
7 (1989) 51–52. Строге одредбе типика за живот испосни
ка у овој Савиној задужбини, њихов број и крајња пову
ченост у односу на спољни свет сводили су утрошак вина
на најмању меру, па је разменом или продајом свакако
обезбеђиван добар део других потрепштина за живот у
испосници. Због тога уопште не чуди одредба из помену
те Милутинове хрисовуље о томе да се у келију из Хилан
дара шаље све razvy Edinogo vina da ne dava}tq – в. најновије
издање Зборник, Мошин, Ћирковић, Синдик, 487–488, бр.
131.75–77.
3
Баришић, нав. дело, 50–52.
4
Стојановић, Записи и натписи III, 35–38, бр. 4931–
4933.
5
Миљковић, Житија, 27–29.

датовати у последњу годину царевог живота, што
представља сигуран terminus post quem за поче
так градње овог стл’па. Разложно је такође твр
дити да је српски владар за свог омиљеног писца,
ако не и на његову молбу, током наредних десет
година најпре сазидао пирг у Кареји, а потом и
онај на Спасовој води.6
Трећи по имену познати држалац испо
снице био је почетком друге деценије XIV века
Данило, бивши хиландарски игуман и такође
списатељ.7 Потоњи бањски епископ није се дуго
задржао у испосници – већ августа 1312. као њен
старешина помиње се јеромонах Теодул, који је
од прота Теофана, на молбу игумана Хиландара
Никодима, за μονὴ, μονύδριον τοῦ Ἁγ(ίου) Σάβα
добио неименовану урушену келију у близини.8
Извори сведоче о учесталим нападима пирата сре
дином XIII столећа – М. Живојиновић, Света Гора у доба
Латинског царства, ЗРВИ 17 (1976) 89–90 – што је био
главни разлог за подизање ових одбрамбених кула, које
су служиле као refugium монасима настањеним, по скит–
ском уставу, ван утврђених манастира.
7
В. овде Саборни храм Ваведења Богородице, 21–23.
8
Правни положај испоснице Светог Саве био је је
динствен у средњовековној Кареји. Она је била потпуно
изузета од власти прота јер је подигнута на земљишту
откупљеном од Протата, а не закупљеном, и независ
на од власти хиландарског игумана. По одредбама ти
пика њеног оснивача, Хиландар је чак био у обавези да
келији годишње даје litrq ^ (око седамнаест данашњих
литара) маслиновог уља за кандила која су осветљавала
унутрашњост цркве (svy{a s(ve)tomou savy), као и помоћ у
основним намирницама (брашно и уље) према могућно
стима. Нераскидива пак веза с манастиром остварена је
одредбом по којој је после смрти наследника кога је сам
Сава изабрао потоње настојнике келије имало међу со
бом да бира хиландарско братство са игуманом на челу
– mou/a b(o)gobo]zniva, који је могао испунити сва строга
аскетска правила прописана од оснивача, уп. Свети Сава,
6

ИСПОСНИЦА СВЕТОГ САВЕ (1664/5)

На полеђини грчког акта о даривању ове келије
испосници касније су две руке оставиле записе
на српскословенском који откривају положај
и посвету келије – za keli} nadq na[omq kelie} и
troica.9 Обнова испоснице је предузета у другој
половини исте деценије захваљујући средствима
која су хиландарски игуман Никодим и ;(q)st(q)
ni star'cq wt keliE јеромонах Теодул добили од
краља Милутина na vqzdvi/enie i na wbnovlenie
kelie.10 Српски владар је том приликом испосни
цу даривао иконама, као и књигама, од којих јед
на и данас постоји.11 Поред тога што је обновио
испосницу, јеромонах Теодул ὁ Ἁγιοσαβαΐτης дао
је и значајан допринос у обнови протатског пир
га, те је за ове своје заслуге од прота Исака сре
дином двадесетих година добио на коришћење
и једну келију у кули уз карејски саборни храм.12
Средином XIV столећа, непун век и по од
оснивања, други ктитор испоснице постала је
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Сабрана дела, 6. Реч је била о угледним духовницима који
су узимали учешћа у доношењу најважнијих одлука за ма
настир и после повлачења у карејску испосницу. Судећи
по млађим документима, из XIV и XV века, за њих је међу
потписницима ових исправа било резервисано место
одмах иза игумана и најугледнијих отаца манастирских,
а пре великог иконома или еклисијарха – уп. Мошин,
Акти, 182–183, 186, 194, 196–200, бр. 1.112–121, 2.39–46,
5.42–54, 6.42–49, 7.23–29, 8.20–28; о правном статусу и
најранијој историји испоснице в. детаљну расправу М.
Живојиновић, Светогорске келије и пиргови у средњем
веку, Београд 1972, 91–102. Због слобода и права које је
уживала, испосница је у Протату почетком XIV века сма
трана манастиром, односно манастирићем, којем су, као
и другим атонским братствима, на коришћење уступане
запуштене карејске келије.
9
Chilandar, 201–203, no 28.
10
Зборник, Мошин, Ћирковић, Синдик, 483–488, бр.
131.
11
Реч је о познатом Четворојеванђељу из 1315/6, које
је преписао дијак Георгије Радослав, а које се данас чува
у хиландарској ризници, в. Богдановић, Каталог, 53–54,
бр. 1.
12
Actes de Chilandar I, 173–174, no 80, за датовање доку
мента в. Мошин, Пурковић, Хиландарски игумани, 78–79;
на основу једног познијег српскословенског записа на по
леђини акта може се закључити да је popq TewdMlw своје
право уступио Хиландарцима. То је уједно и најстарији
помен протатског пирга у светогорским исправама. Сле
дећи пут он се помиње на крају истог столећа у опису међа
двеју келија које је новембра 1394. прот Јеремија уступио
последњем изданку лозе Немањића, цару Јовану Урошу
као монаху Јоасафу, и његовим пратиоцима Серапиону
и Филотеју, cf. Actes de Dionysiou, 68–73, no 7; данашња
грађевина је подигнута на темељима старије крајем XVII
века, после априла 1694. године – уп. Ἀρχείο Πρωτάτου (ΑΣ
2), пр. Χ. Γάσπαρης, Ἀθήνα 1991, 12–14; The Towers of Mount
Athos, Thessaloniki 2002, 150–155.

српска царица Јелена. Пошто се августа увери
ла у ni{etou i veliE nedostatq;noe kelJe, по повратку
у Хиландар, уз сагласност игумана и стараца, за
старешину испоснице изабрала је проигумана
јеромонаха Теодула,13 а затим је од супруга Сте
фана Душана за келију измолила село Косориће
у Хвосну, као и потврду дотадашњих давања Хи
ландара и Српске патријаршије. У складу са од
редбама трију хрисовуља које је цар 1348. издао
на Чахри код Скопља и у Прилепу, у келију су
с двора сваке године стизали 100 млетачких ду
ката, топла одећа и сир, а из Приморја со.14 Још
за свог боравка у Кареји, децембра 1347, веро
ватно по наговору супруге, цар је за испосницу
од светогорске управе успео да добије келију τοῦ
Πλακᾶ.15 Због честих упада τῶν ἀθέων Ἀγαρηνῶν
средином XIV века,16 неопходно је било боље
По писаним изворима, то је попу Теодулу било чет
врто постављање на место настојника келије – први пут је
ову дужност обављао на почетку друге деценије столећа,
по Даниловом одласку у Србију, док је године 1316/7. ке
лију држао бивши хиландарски игуман и потоњи српски
архиепископ Никодим, в. овде нап. 19; између 1322. и
1324. старац Светог Саве био је јеромонах Теофил – cf.
Actes de Vatopédi, 318, no 58.26; Богдановић, Каталог, 174,
бр. 453 – а као хиландарски игуман Теодул се помиње 18.
јануара 1347, уп. Мошин, Пурковић, нав. дело, 77–81.
14
С. Новаковић, Законски споменици српских држава
средњега века, Београд 1912, 469–474; Actes de Chilandar II,
498–501, no 39; Д. Живојиновић, Хрисовуља цара Стефа
на Душана Карејској келији Светог Саве Јерусалимског,
ССА 1 (2002) 69–78; Р. М. Грујић, Царица Јелена и ћелија
Св. Саве у Кареји, ГСНД 14 (1935) 43–57. Ваља подсетити
на то да је царска породица на Атону провела зиму 1347/8
– cf. M. Živojinović, De nouveau sur le séjour de l’empereur
Dušan à l’Athos, ЗРВИ 21 (1982) 119–126 – а зима на полу
острву због изложености ветровима са севера и истока
може бити веома хладна, те не чуди што је с двора сва
ке године у келију доношено по десет гуњева, кожуха
и kla[qnq, као и намирнице које се на Светој Гори нису
могле лако набавити.
15
Атонски старци су вешто избегли царево настојање
да откупи келију од Протата тако што су је дали у закуп
српским монасима, јер би у противном она за Протат
била трајно изгубљена – Actes de Chilandar I, 282–284, no
135; за ову карејску обитељ, чији се чланови јављају као
потписници различитих светогорских исправа од среди
не XI до друге половине XIV столећа, в. М. Живојиновић,
Манастир Плака у Кареји, ЗРВИ 44/1 (2007) 173–187; ке
лије добијене од Протата издаване су хиландарским мо
насима и с временом су прешле у руке манастира, за шта
је најбољи пример управо Плака – прот Герасим се чет
врт века касније, пре јануара 1375, око те келије спорио с
Хиландарцима, а не са испосницом – Actes de Chilandar I,
329–330, no 156.
16
M. Živojinović, O napadima Turaka na Svetu Goru na
osnovu vizantijskih izvora, Jugoslovenski istorijski časopis 1–2
(Beograd 1979) 5–18.
13

обезбедити испосницу, у чему је покровитељ
ство с највишег места морало имати значајну
улогу. Око 1350. обновљен је пирг и подигнута
је палисадна ограда која је обухватала цркву и
келије за становање испосника, a испред куле
је изграђен утврђени улаз, προπύργιον. С дру
ге стране, из протатског акта издатог јуна 1353.
види се да суседна келија Свете Тројице изнад
испоснице није била саставни део тог комплек
са: њу су претходно, приликом напада на утврду
Светог Саве, користили безбожни Агарени, због
чега су српски монаси од атонске управе добили
дозволу да њене остатке поруше.17
Растакање Српског царства после Ду
шанове смрти и потом турска освајања нашли
су одраза и у животу испоснице Светог Саве у
Кареји. Најпре је, око 1360, само хиландарско
братство јасно означило право другог ктитора
mlq;alnice као јединствено позивајући се на ти
пик њеног оснивача, а за себе је po w[qstvi kq
g(ospod)ou монахиње Јелисавете, бивше царице,
задржало право на избор сваког њеног потоњег
настојника.18 Патријаршија из Пећи је већ тада
испосници престала да шаље годишњу помоћ,19

а њу је један век касније условила доследним по
штовањем Савиног устава.20 Из писма патријар
ха Никодима написаног 15. јуна 1450. у Пећи ја
сно је да се у претходном периоду од близу сто
тину година није свагда држао tipikq i pravilo
crqkovnw ou pirgou kareiskomq po oustavou svetago savi,
као и да је испосницу хиландарско братство да
вало у закуп, иако је то њен оснивач изричито
забранио.21 Смутна времена су неминовно ути
цала на попуштање монашке дисциплине, а још
један пример непоштовања одредаба Савиног
типика среће се и у наредном, XVI веку. Правни
положај испоснице најбоље одражава типик који
се приписује патријарху Антонију IV, а у ствари
је потврђен и озваничен тек 1498. од патријарха
Јоакима.22 У том документу се, на списку дваде
сет пет атонских манастира, ὁ τοῦ ἁγίου Σάββα
налази на претпоследњем месту,23 при чему је
представник испоснице имао своје место и у
протатској цркви, односно учествовао је у раду
карејског сабора.24 Као накнаду за своје поседе у
Кареји, испосница је била обавезна да Протату
сваке године испоручи дванаест метара вина и
три литра уља.25
Препис Карејског типика начињен је по жељи архи
епископа Никодима и био је похрањен у ризници Архи
епископије – Зборник, Мошин, Ћирковић, Синдик, 530,
бр. 146.131–136.
21
Синдик, Повеље, 110–116.
22
Κ. Χρυσοχοΐδης, Παραδόσεις καὶ πραγματικότητες στὸ
Ἅγιον Ὄρος στὰ τέλη τοῦ ΙΕ´ καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΣΤ´ αἰῶνα,
Ὁ Ἄθως στούς 14ο–16ο αἰώνες (AΣ 4), Αθήνα 1997, 99–108.
23
Наведени су следећим редом: Лавра, Ватопед, Иви
рон, Хиландар, Ксиропотам, Каракал, ὁ Ἀλυπίου, Ксено
фонт, Есфигмен, Зограф, Дохијар, Василијев манастир,
Филотеј, Пантократор, манастир Русâ, Константинов
манастир, ὁ τοῦ Χαρίτωνος, Светог Павла, τοῦ Διονυσίου,
Равдуху, ὁ Σαραβαρίου, ὁ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, Симонопе
тра, Свети Сава и ὁ τοῦ Μακρῆ.
24
Најстарији познати потпис неког подвижника из
Савине келије на једној протатској одлуци био је онај је
ромонаха Теодула – на српском се потписао као једанае
сти од двадесет једног сведока на акту прота Исака око
1322. године – Actes de Xénophon, 154, no 18.47.
25
Изражено у данашњим мерама, то је нешто више од
осамдесет литара вина и непун литар (0,85 l) маслиновог
уља – Ph. Meyer, Die Haupturkunden für die Geschichte der
Athosklöster, Leipzig 1894, 195–203, no 11. Оваква давања
сведоче о томе да је испосница три века после оснивања
и даље располагала великим виноградом, али не и мас
лињаком. По количини уља коју је давала била је међу
последњима, али је зато испоручивала више вина од
Ивирона или самог Хиландара, два пута више од Зографа
или три пута више од количина које су давали манасти
ри попут Филотеја, Есфигмена, Дохијара или Василијевог
манастира, што посредно може говорити и о величини
поседâ у Кареји добијених од Протата. Испосница је била
20

V. Mošin, A. Sovre, Dodatki h grškim listinam Hilandar
ja, Ljubljana 1948, 27–31, no 7.
18
Д. Живојиновић, Акт хиландарског братског сабо
ра о давању келије Светог Саве Јерусалимског у Кареји
царици Јелени, ССА 3 (2004) 89–105; поред попа Теоду
ла, именом је познат још један старац пирга карејскога
кога је изабрала прва српска царица: био је то јеромонах
Онуфрије, чије се име среће у три наврата – јуна 1353. го
дине (Νούφριος), 2. маја (enofriE) и 17. маја 1355. године
(EnofriE), cf. Mošin, Sovre, nav. delo, 30, no 7.34–35; Actes
de Chilandar II, 516, no 46.13; С. Мишић, Хрисовуље цара
Стефана Душана о Светом Петру Коришком са сабора у
Крупиштима, ССА 11 (2012) 64, 71, бр. 2.4, 3.3.
19
ere wd sxmr'ti g(ospodi)na c(a)ra stefana ne davana tazi
di]koni] wt patrJarhiE hilan(q)darU – уп. Синдик, Повеље,
116, 4.20–21; поглавари Српске цркве били су у обавези
да сваке године испосници шаљу четрдесет перпера и ма
згу, како је то одредио још њен оснивач свети Сава, према
речима архиепископа Никодима у његовој повељи изда
тој у јесен 1321, у којој се напомиње да ову обавезу нису
у прошлости испуњавали баш сви српски архиепископи.
Из редоследа излагања у том документу може се закљу
чити да је Никодим пре ступања на престо Српске црк
ве 12. маја 1317, на Спасовдан, неко време такође био у
Савиној карејској келији. Поменуто давање је потврдио
и краљ Милутин својом хрисовуљом, данас изгубљеном,
по којој се, уз новац и теглећу животињу, дају и два кожу
ха, како то стоји у акту цара Душана састављеном 2. маја
1355. на Овчем пољу – уп. Д. Живојиновић, Акт архи
епископа Никодима I за келију Светог Саве Јерусалимског
у Кареји, ССА 4 (2005) 23–50; Actes de Chilandar II, 518, no
46.70–73.
17
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ИСПОСНИЦА СВЕТОГ САВЕ (1664/5)

Економски положај испоснице у време
турске власти свакако се не може поредити са
оним из доба највећег благостања средином XIV
столећа, када је она уживала редовну годишњу
помоћ с дворова српског цара и патријарха и
имала приходе са свог хвостанског метоха, али
ни под Османлијама није била сасвим без новча
них примања. У другој четвртини XVI века Са
вин пирг је са угровлашког двора у Трговишту
добијао годишњи wbrok(q) од 3.000 аспри, уз 300
аспри на име путних трошкова за братију што
је по тај прилог долазила најпре код војводе Јо
вана Влада, званог vintil\ (1532–1535), а потом
код његовог наследника војводе Јована Радула,
који је на почетку своје владавине, 23. фебруара
1536, потврдио исплату исте новчане помоћи.26
Ипак, тешка времена под иноверним господари
ма одразила су се и на однос самих Хиландараца
према испосници. Најпре је, средином седме де
ценије тог столећа, у време игумана и тада бив
шег прота Нићифора, братство донело одлуку
да дотадашњу kelJ} sxbornou} Светог Томе изда у
закуп,27 а да манастирски угледници убудуће од
седају у испосници, што није било у складу са од
редбама њеног оснивача. Овакво непоштовање
Савиног типика ne malo by[e pogry[enIe28 и окон
чано је 18. јануара 1586. одлуком сабора на чијем
је челу био игуман Пајсеј, а по којој су саборни
старци из Хиландара за време боравка у Кареји
поново одседали у келији Светог Томе;29 њој је
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у обавези да само за келију Плака, коју је добила среди
ном претходног столећа, Протату годишње даје четири
метра вина и три литра уља – Actes de Chilandar I, 283,
no 135.30–32.
26
B. I. Bojović, Chilandar et les pays roumains (XVe–XVIIe
siècles), Paris 2010, 185–188, 198–200, nos 19, 22. На двору
Влада Винтиле појавио се ђакон istratJe, а са собом је но
сио оригинални свитак Савиног типика, који је показао
влашком господару. Поређења ради, млађи владар је исту
суму новца годишње давао и Арбанашком пиргу, док је са
3.000 и још 400 аспри за пут Влад Винтила помагао мана
стир Дохијар од 26. јануара 1533. године – ibidem, 194–198,
no 21; Documenta Romaniae historica, B. Ţara Românească III,
éd. D. Mioc, Bucureşti 1975, 231–232, no 145.
27
Старешина манастира је могао бити између јула
1562. и краја зиме 1569. године – Фотић, Света Гора, 418.
28
Како је то 1585. vx pir'gM svetago savi vx kareah забеле
жио убоги Григорије, у схими јеромонах Василије, један од
држалаца испоснице, на крају рукописа који садржи пре
вод Књиге Јосифа Флавија и Повести о Цариграду с руског
предлошка – уп. Богдановић, Каталог, 125, бр. 280.
29
За опис и садржину овог још неиздатог документа,
те његов препис, уп. Д. И. Синдик, Српска средњовековна
акта у манастиру Хиландару, ХЗ 10 (1998) 102, бр. 114,
115; Фотић, Света Гора, 270. Келија Светог апостола Томе
граничи се са Савином испосницом – налази се на пади
ни изнад ње, према северозападу, наспрам келије Свете

заузврат дат и добар део имања које је раније
било pir'[ka ba{ina.30
У испосници се испрва одвијала жива
списатељска делатност, а у познијим вековима
ту су преписивани, превођени и повезивани ру
кописи. Уколико је грешни Теодул иста она лич
ност за коју је више пута речено да је држалац
келије Светог Саве, онда је у њој 1335/6. настао
најстарији познати препис Теодосијевог жи
тија њеног оснивача, данас изгубљен.31 Иначе, vq
karyah ou pirgou vq mlq;alni svetago savi довршено
је 5. фебруара 1558. преписивање Номоканона
по жељи хиландарског игумана архимандрита
Силвестра, који као да се већ спремао за своје
потоње звање рашког митрополита.32 После дуге
потраге за преводом књиге Јосипа Матејевог33
Тројице. Три штампане књиге из XVI столећа, данас у
збирци Хиландара, припадале су саборној келији Светог
Томе, уп. Богдановић, Каталог, 279–281, бр. 11, 20, 26. У
изворима се поново среће у XVIII веку, када је због мана
стирских дугова, уз још шест карејских келија, била зало
жена 1724. године – Рајков, Хиландарска кондика, 361; у
запису је названа tewdMlova, вероватно по угледном келио
ту који је у њој био настањен. Касније се помиње у описи
ма међа суседних хиландарских келија Светог Игњатија
Богоносца (30. октобра 1746, 10. јула 1775) и Вазнесења
(17. марта 1800), а сачуване су и три омологије за келију
Светог Томе с краја истог столећа, уп. Ἀναστασιάδης,
Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου, 54–55, 121–123, 138–139, 355,
366, бр. 29, 110, 111, 131, 364, 378. За услове под којима
су карејске келије издаване у закуп в. Фотић, Света Гора,
273.
30
Слабљење централне атонске управе и укидање
функције прота, која као да је била јемац независности
испоснице, утицали су и на схватања самих Хиландара
ца. Манастир је, изгледа, келију Светог Саве почео да
доживљава као свој метох, па је и слободно располагао
њеном имовином. За такав однос основу су пружале још
древне хрисовуље Андроника II Палеолога из јануара
1299, a нарочито она из фебруара 1321, у којој је испосни
ца јасно била означена као хиландарски μετόχιον, али и
чињеница да се о овој карејској келији говори још у осни
вачком акту манастира, у 42. глави типика, где се уређују
односи између Хиландара и испоснице, cf. Chilandar, 170,
no 17.64–66; Actes de Chilandar I, 136–137, no 57; Хиландар
ски типик, пр. Д. Богдановић, Београд 1995, 49–50; по ти
пику, манастир није имао приходе од испоснице, али није
био у обавези да по Савиној смрти ишта шаље у њу, што
је било у супротности са жељом коју је Сава нешто раније
исказао у Карејском типику, в. овде нап. 8.
31
Стојановић, Записи и натписи I, 28, бр. 64.
32
Исто, IV, 6289; наручилац је рукопис понео са собом
када је кренуо у Пећ, где га је на сабору 1559/60. рукопо
ложио патријарх Макарије. Силвестар у запису помиње
и свој боравак у Русији 1556/7, в. поглавље Свети Дими
трије, нап. 7 и 8.
33
В. овде нап. 28.

на Светој Гори, као и по српским и бугарским
земљама, еклисијарх јеромонах Григорије прона
шао је књигу у Русији и као великосхимник Ва
силије у августу 1585, такође у пиргу Светог Саве
у Кареји, довршио је њено превођење на српски
језик.34 Током читаве треће и почетком четврте
Реч је о још једном угледном Хиландарцу, а њего
во име у изворима се среће током двадесетак година у
другој половини XVI века. О његовим боравцима на хи
ландарским метосима ван Свете Горе и управљању њима
сведоче турски документи, према којима је маја 1567. био
економ Мунухова у долини Струме, када је путовао и у
Цариград, а десетак година касније, октобра 1578, среће
се на манастирском имању код Бечкерека, уп. Фотић,
Света Гора, 418–419. На основу једног грчког акта из Хи
ландара зна се да је с проигуманом Пајсејем марта 1581.
учествовао у раду Свештене општине у Кареји, cf. Actes
de Chilandar I, 350, no 164.19–20. Предводио је и последње
манастирско посланство које је упућено на двор Ивана
IV Васиљевича и које су чинили још јеромонаси Венија
мин и Серапион, ђакон Јоаникије и старац Јеремија; уз
грамату архимандрита Макарија и целокупног братства
– Димитријевић, Документи, 34–35, бр. 26 – са собом су
носили и уобичајене дарове: сребром оковану мозаичну
икону арханђела Михаила и мошти светог Антима Ис
поведника у сребрном ковчежићу с позлаћеним оковом
за цара, а икону Богородице ἡ ἐλπίς τῶν ἀπελπησμένων са
оковом од позлаћеног сребра за царевића Феодора. На
руску границу, у Чернигов, стигли су из Кијева септем
бра 1582; у аудијенцији код цара били су на Никољдан,
а он их је отпустио 1. септембра наредне, 1583. године.
С посланством су из Москве отпутовали и витлејемски
митрополит Јоаким и трговац Марко Самсонов, уп. Сно
шенiя, 128–135; Леонидъ, Архимандритъ, Историческое
описанiе Сербской Царской Лавры Хиланадаря и ея от
ношенiя къ Царствамъ Сербскому и Русскому, Чтенiя въ
Императорскомъ обществѣ исторiи и древностей россiй
скихъ при Московскомъ университетѣ 4 (Москва 1867)
102–103; ако је судити по концептима писама сачуваним
у манастиру, еклисијарх Григорије је по приспећу у пре
стоницу молио бољара Андреја Јаковљевича за помоћ око
пријема на двор, а пред одлазак се обратио бољару Ни
кити Романовичу, сину родоначелника потоње династије
Романова, молећи за једног коња и икону; изгледа да је у
међувремену, свакако пре маја 1583, посланство било и
на двору Стефана Баторија, где је тражило дозволу за са
купљање милостиње у Пољском краљевству, а посетило
је и ковељског кнеза Андреја Курбског, уп. Димитријевић,
Документи хилендарске архиве, 22, 24–25, бр. 2/4, 5, 9, 10.
Григорије је стекао углед на московском двору – наслед
ник трона цар Феодор Иванович крајем лета или у јесен
1584. управо је од њега тражио да се богослужбене оде
жде које је његов отац наменио руској атонској обитељи
за помен свог старијег сина Ивана († 19. новембар 1581),
ако је манастир Светог Пантелејмона уистину запустео,
дају Ватопеду за спас душе њиховог почившег оца Ива
на IV († 18. март 1584), уп. Сношенiя, 146; Фотић, Света
Гора, 211–212. Василије се, вероватно као великосхимник,
упокојио у тишини Светосавске келије у Кареји. Сачинио
34
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деценије наредног, XVII столећа у испосници
је живео и на преписивању књига радио монах
Аверкије wt zemle her'cega, који је, према сопстве
ном сведочењу, na kareah M pirqgq hVlanqdarqskQ до
1631/2. преписао 535 тетрада, односно 4.280 ли
стова.35 У самој су испосници изнова повезива
ни и старији рукописи, о чему прва сведочанства
потичу из XV века.36
Записи у рукописима пружају и штуре
податке о грађевинама и њиховом месту у окви
ру комплекса испоснице. Тако белешка настала
1622/3. из једног триода цветног сведочи о томе
да се пирг налазио изнад цркве Светог Саве, с
њене западне стране,37 док се из белешке наста
ле почетком друге половине истог века, 1656/7,
сазнаје да је старија црква такође имала припра
ту.38 Сама испосница је била ограђена, а њен улаз
је једини познати српскословенски превод Јосифа Фла
вија, а у хиландарској збирци рукописа чува се и руски
предложак с којег је преведен, као и један познији црк
венословенски препис из 1826, уп. Богдановић, Каталог,
124–125, бр. 280–282.
35
Исто, 160, 167–172, бр. 410, 436–444; десет његових
обимних рукописа до тада насталих, готово истих димен
зија, око 305 × 205 mm, и данас се чувају у хиландарској
збирци – Пролог стиховни летњи и два пролога за зимске
месеце из 1621, затим Панагирик у осам томова (од којих
је два последња, за месеце од маја до августа, преписао
његов непознати помоћник), довршен 1625/6. за потребе
Хиландара, по жељи двојице игумана по имену Иларион
(в. овде Трпезарија, нап. 3, и Игуменарија, нап. 4), као и
Златоуст посни, преписан у време игумана Филипа (уп.
поглавља Трпезарија, стр. 55, и Улазни портик, стр. 65–
66). Аверкије није радио само за Хиландарце – по наруџби
Антонија јеромонаха, који се определио за отшелнички
живот на Светој Гори, довршио је 25. августа 1626. у испо
сници преписивање Златоуста за манастир Гомионицу,
чији је сабрат наручилац некада био. У дугом запису на
крају тог обимног рукописа, димензија сличних прет
ходно поменутим, Антоније је преписивача окарактери
сао као mnogoize{nago vx pisani – Д. Богдановић, Српски
рукописи у Библиотеци епархије арадске, Зборник Ма
тице српске за књижевност и језик 23/1 (Нови Сад 1975)
22–26, бр. 9. Роман о Варлааму и Јоасафу, последњи по
знати Аверкијев препис, настао је 1632/3, такође na stlqpM
kareiskomM, и послат је десетак година касније у преписи
вачев завичај – у манастир Житомислић код Мостара (в.
овде Игуменарија, стр. 72). О овом марљивом и надасве
савесном писару, који је понекад свој текст сравњивао и
са седам или осам старијих предложака, као и о почеци
ма његове преписивачке делатности пре доласка у Кареју,
где се највероватније и упокојио, в. Н. Р. Синдик, Хилан
дарски писар Аверкије, Проучавање, 377–392.
36
Богдановић, Каталог, 62–63, 67, 93–94, 120, 150, бр.
31, 48, 145, 147, 259, 381.
37
wt svetago save posnIce ispod pirga, исто, 122, бр. 268.
38
Исто, 141, бр. 348. Записи дају драгоцене податке и
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о другим хиландарским келијама у Кареји и њеној околи
ни. У једном од њих, насталом 3. маја 1619, налази се први
помен келије Светог Јована Златоустог. Забележено је да
је њен настојник духовник Макарије добио два пролога
стиховна за целу годину. Уз њега се у запису помињу још
игуман Филип и типикар, бивши игуман Лонгин, чије
се име среће и у једном запису од 12. августа исте годи
не (исто, 150, 164, бр. 381, 427). Боље је позната новија
историја поменуте келије. Млађа црква, крајње сведених
димензија, која није могла примити више од петнаестак
особа, сазидана је 1702; урезана година налазила се на да
нас изгубљеној мермерној плочи с натписом у којем су се
помињали јеромонаси Матеј, Нектарије и Антим и мона
си Нићифор и Рафаило. Келија је процват доживела у по
следњим годинама XIX и почетком XX века, када је имала
више монаха него сам Хиландар и по броју била четвр
то по величини руско братство на Светој Гори. Године
1883. у запустелу келију доселило се тридесетак руских
монаха из келије Светог Василија Великог, која је, као и
оближњи малоруски скит Пророка Илије, припадала ма
настиру Пантократору. Током наредне две године брат
ство обновљене хиландарске келије готово се удвостру
чило, па је, уз дозволу манастира, почело с неопходним
проширењима цркве и конака за смештај нараслог броја
монаха. У келији је убрзо отпочела с делатношћу касније
позната иконописачка радионица, а затим и фотограф
ски атеље, док је главни извор прихода била производња
маслиновог уља и мирисних уља од светогорског биља.
Камен темељац данашње цркве положен је 27. новембра
1888, у знак сећања на догађај који се збио четрдесет дана
раније близу станице Борки, јужно од Харкова – удес
царског воза из којег је император Александaр III са чи
тавом породицом изашао неповређен (у знак сећања на
чудесно избављење у Русији је подигнуто неколико веле
лепних храмова). Велико здање у три нивоа (25,5 метара
дуго и 15,5 широко, с теменом куполе на 29 метара од ни
воа земље) освећено је шест година касније, 13. новембра
1894, на празник Светог Јована Златоустог, патрона ке
лије. Скучени простор на којем се келија налази и велики
број монаха проузроковали су појаву вишеструке намене
те грађевине, јединствене на Светој Гори – између ко
стурнице, која је, као и у већини других карејских келија,
у сутерену, и цркве с куполом, на спрату, налази се трпе
зарија у приземљу – уп. Обитель св. Iоанна Златоуста на
Св. Горѣ Аѳонской, С.-Петербургъ 1900. Везе које је ова
обновљена келија средином девете деценије успостави
ла са умировљеним митрополитом српским Михаилом
(†1898) у време његовог боравка на Светој Гори свакако
су утицале на то да владика рашко-призренски Нићифор
касније, почетком 1903, управо овом напредном брат
ству и његовом настојнику јеросхимонаху Кирилу по
вери управу над готово запустелим Дечанима. Та одлука
је изазвала жучне расправе у српској јавности и више је
пута била предмет дипломатске преписке између Русије
и Србије пре Првог балканског рата. Руске монахе су ау
строугарске окупационе власти почетком 1916. интерни
рале у логор, због чега у Дечанима, први и последњи пут у
њиховој дугој историји, литургија није служена до осло
бођења крајем 1918. године – в. Д. Т. Батаковић, Дечанско
питање, Београд 1989. Светогорска матица руских мона

је средином 1662. обновио (ponovi portou) држа
лац испоснице јеромонах Исаија.39
Будући да у натпису на мермерној плочи
пронађеној у дворишту испоснице није сачуван
део који би говорио о посвети храма, не може
се са сигурношћу тврдити да је у питању обно
ва цркве Светог Саве Освећеног; плоча је могла
потицати и из неке од суседних хиландарских
келија. У сваком случају, хаџи Атанасије се среће
у још неколико извора. Први пут је на почетку
пролећа 1649. једну хиландарску исправу пот
писао одмах иза игумана Виктора и проигумана
Теодосија,40 а двадесетак година касније, 1670, уз
препоруку српског патријарха Максима, ишао је
ради прикупљања милостиње за манастир у Ро
вишку митрополију.41 Последњи пут је поменут
у Светосавској испосници, коју је, у присуству
игумана Виктора, преузео 1. септембра 1674, по
што је претходно из темеља саградио келију за
боравак подвижника.42
ха, упркос истрајном настојању у претходном периоду,
није успела да добије ранг скита, а до средине XX века,
као и све друге руске келије на Светој Гори, остала је без
житеља. У запустелој и вегетацијом обраслој келији Све
тог Јована Златоустог, петнаестак минута хода северно од
Кареје, испод старог пута за Ватопед, куполни храм данас
је пред урушавањем. Престоне иконе Христа Сведржи
теља и Богородице Одигитрије с малим Христом из ка
толикона Хиландара, великих димензија, са скупоценом
оплатом од позлаћеног сребра, коју красе драго камење
и емаљ, поклон су поменутог настојатеља јеросхимонаха
Кирила и руске братије из обитељи Светог Јована Злато
устог; дароване су манастиру 12. јануара 1907, уочи праз
ника манастирског ктитора светог Саве, уп. Д. Милова
новић, Ризнице манастира Хиландара I, Београд 2008,
407–408, бр. 288, 289.
39
Он је у два наврата обављао дужност типикара – пре
1654/5, када је у присуству игумана Виктора испосницу
предао владици Герасиму, а други пут од 1. јула 1662.
до 22. децембра наредне, 1663. године (уп. Синдик, Ка
рејска проскомидија, 283–284). За католикон Хиландара је
1656/7. дао да се изради велика икона с фигурама прво
апостола Петра и Павла, које Христос, представљен из
међу њих, благосиља, и с натписом molenJe isaJe Jeromonaha
v lyto z r ^ 5 (Стојановић, Записи и натписи IV, 166, бр.
6904). Икона се данас чува у новијем дуборезном проски
нитару, прислоњеном уз источну страну северозападног
стуба у наосу, док је њен скупоцени оков од позлаћеног
сребра, украшен емаљем, довршен и дарован уочи мана
стирске славе, 18. новембра 1906, а био је поклон настоја
теља јеромонаха Петра и братства келије Светог Николаја
Белозерског испод Кареје, в. Натписи манастира Хилан
дара II.
40
В. поглавља Игуменарија и Свети Никола (Четрде
сет мученика).
41
Медаковић, Манастир Хиландар, 32.
42
Синдик, Карејска проскомидија, 284.
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LES INSCRIPTIONS DU MONASTÈRE DE CHILANDAR
Premier tome
XIV-XVIIème siècle

Parallèlement aux nouveaux regards et aux
nouvelles interprétations qui peuvent apparaître
comme la marque de l’historiographie moderne,
persiste le besoin de vérifier les bases sur lesquelles
repose tout travail de recherche, à savoir les sources
mêmes. A cette fin, devenus difficilement accessibles, les anciens ouvrages consacrés à leur édition
font l’objet d’un travail de réédition régulièrement
accompagné de précieux commentaires. S’y ajoute la
publication de nouveaux travaux qui proposent un
traitement systématique de ce matériel en se concentrant sur des domaines plus étroits compte tenu de
son ampleur et de sa diversité. Il serait superflu, cela
va de soi, d’évoquer ici les toutes dernières formes
d’accès aux sources allant jusqu’à la possibilité pour
les chercheurs de les observer à distance grâce aux
techniques dérivées de la téléconférence.
L’édition des sources concernant le passé artistique n’en reste pas moins un travail complexe pour
l’aborder dans sa totalité. Une grande partie de ce
matériel procède en effet, en tout premier lieu, de
l’antique coutume de signer immédiatement et solennellement la fin d’un ouvrage dans le souci de
préserver de l’oubli ce qui a été réalisé. Il existe toutefois bien d’autres traces écrites qui nous renseignent
sur un monument donné ; un défi particulier tenant
au traitement des informations relatives aux modifications de dates tardives, qui exigent des approches
diverses et un suivi diachronique de l’aspect et du
caractère du monument en question.
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Le monastère de Chilandar, le plus vaste et remarquable ensemble architectural s’inscrivant dans
notre héritage médiéval, conserve un très riche matériel qui nous renseigne sur son existence à compter du XIIème siècle, dont, notamment, bien des traces
écrites qui attestent d’une activité de construction
continue. Celle-ci, outre l’église principale, a laissé,

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses murs, toute
une série de chapelles et d’autres édifices divers. Si
nous y ajoutons les cellules érigées à Karyès et dans
ses environs, sur des possessions que saint Sava luimême a rattachées au monastère, nous obtenons
l’image d’un établissement dont l’existence est jalonnée d’inscriptions de contenu très varié - depuis
les plus simples, se limitant souvent à la seule indication d’une année, jusqu’à d’autres, plus amples,
s’inscrivant en général dans le cadre d’une décoration peinte. Les toutes dernières, apposées sur des
supports de moindre qualité, ont davantage souffert
du temps, en perdant, pour le moins, de leur lisibilité, lorsqu’elles n’ont pas partagé le destin des édifices
qui les abritaient.
Le sentiment que ces précieuses traces du passé étaient exposées à toutes sortes d’altérations voire
au risque d’une disparition brutale a imposé de relever et de documenter, chaque fois que cela était possible, tout ce qui avait valeur de source. Cela s’imposait d’autant plus dans le cas des monuments de
la Sainte-Montagne, qui, du fait même qu’il s’agit là
d’une communauté spirituelle, n’étaient accessibles
qu’à un petit nombre de visiteurs.
Le travail de collecte et de traitement du matériel épigraphique conservé à Chilandar a commencé
dès les années soixante-dix du siècle dernier. Entre
temps, avec l’avènement des nouvelles conditions qui
ont facilité l’accès à ce monastère et permis aux chercheurs d’y prévoir des séjours de travail plus longs,
la connaissance de son passé artistique, jusqu’alors
encore modeste, s’est nettement étoffée. On a pu
aborder l’étude directe de cet ensemble architectural complexe, et en particulier de son église principale et de ses chapelles. Entre autres découvertes, ce
travail a mis au jour de nouvelles inscriptions qui,
s’ajoutant au matériel déjà connu, élargissent gran-

dement la base sur laquelle les chercheurs peuvent
désormais s’appuyer.
Les aléas du destin ont montré combien a été
judicieuse la poursuite d’un long effort de collecte
du matériel ici présenté, de même que la réalisation,
et ce il y a déjà à une vingtaine d’années, d’un travail
de documentation sommaire couvrant majeure partie de ce matériel. Car s’est à nouveau répété ce qui a
souvent marqué l’histoire de la Sainte-Montagne, et
à plusieurs reprises celle de Chilandar même : une
nuit de mars 2004, les flammes ont emporté la moitié
du complexe monacal, y compris plusieurs chapelles
et cellules abritant une décoration murale et un certain nombre d’inscriptions. Face à l’irréparable disparition de monuments épigraphiques on ne peut
trouver qu’une maigre consolation – bien que cela
mérite d’être noté – dans le fait qu’en faisant tomber
les enduits recouvrant certaines surfaces murales
endommagées, les restaurateurs ont mis au jour des
éléments qui nous apportent quelques autres informations jusqu’alors inconnues.
L’ancien matériel, déjà traité par le passé, et les
connaissances de date plus récente constituent un
tout dont il est grand temps d’envisager la publication. Le vaste travail d’exploration entrepris sur le
complexe après l’incendie de 2004 rend désormais
peu probable la mise au jour de nouvelles trouvailles
capitales, dont la découverte ne peut être attendue,
dans d’autres circonstances, que de recherches archéologiques.
La collection des inscriptions du monastère
de Chilandar, ici passées en revue, est accompagnée
d’une description de l’œuvre architecturale ou picturale auquel se rapporte chaque inscription, afin de
cerner et d’interpréter cette dernière de la façon la
plus précise possible. Il s’en suit que l’on y trouvera une documentation qui ne se limite pas au seul
aspect descriptif de l’ensemble dans lequel l’inscription trouve place, mais en propose une présentation
plus complète. Ce travail a bénéficié de toute l’expérience et des remarquables dessins, au trait graphique si caractéristique, réalisés le plus souvent sur
place, de l’architecte Nikola Dudić qui a consacré sa
longue existence à la recherche portant sur le passé,
et plus particulièrement à l’étude des messages épigraphiques. Malheureusement, il ne lui aura pas été
donné de voir la publication de ce recueil.

144

Toute la signification des monuments épigraphiques, très variables par leur ampleur et leur
contenu, ne ressort pas de leur seule observation, y
compris lorsqu’ils sont parfaitement documentés.

Elle n’est vraiment complète et totale qu’à travers
les explications portant sur l’œuvre à laquelle ils se
rapportent directement et les circonstances dans lesquelles ils ont vu le jour. A titre d’exemple, prise isolément, l’indication d’une année apposée sur un édifice de grande taille, sur lequel apparaissent d’autres
estampilles et qui a changé d’aspect, voire de fonction au cours des siècles, ne nous parle que si l’on
connaît les circonstances dans lesquelles le monastère a abordé sa rénovation ou son agrandissement.
A cette fin, Bojan Miljković a investi, avec toute le
sérieux qui lui est propre, de grands efforts pour établir la place de chaque inscription dans la vie du monastère, en vérifiant directement la documentation
existante, qu’il a enrichi d’un certain nombre d’inscriptions provenant des cellules sises aux alentours
de Karyès. Ses descriptions, accompagnées de commentaires très détaillés et approfondis, constituent
le contenu principal de cet ouvrage qui trouve ainsi
tout son sens et son importance.
Le travail d’édition du présent recueil a rencontré le soutien amical du professeur Mirko Kovačević,
un des meilleurs connaisseurs du vaste corpus architectural du monastère de Chilandar dont il s’est vu
confier les travaux de reconstruction après l’incendie de mars 2004. Outre ses précieuses remarques,
il a mis à notre disposition de remarquables clichés
qui ont contribué à parfaire l’illustration du matériel
présenté. Enfin, comme en d’autres occasions, Dragoslav Boro a conçu une mise en page qui permet au
texte d’être toujours accompagné d’illustrations impeccables à caractère documentaire. Nous tenons ici
à leur en exprimer toute notre reconnaissance.
Finalement, nous devons signaler une initiative personnelle qui, compte tenu de sa place dans
l’historiographie, aurait dû être évoquée en tout
premier lieu. Force est de constater que jusqu’à présent passé nul n’a vraiment relevé le fait que, vers la
fin du XIXème, un hiéromoine érudit, archimandrite,
puis gérôn de la confrérie et métropolite de Skopje,
Vikentije (Krdžić), né à Ušće, a consigné dans un
recueil toute une série d’informations sur le passé
du monastère de Chilandar. Ce travail montre notamment qu’il a su voir dans les inscriptions qui
l’entouraient de précieuses sources, en allant même
jusqu’à en reproduire plusieurs d’entre elles sur une
dizaine de pages. Vikentije s’est ainsi inscrit dans
la poursuite de la pratique séculaire des scribes et
moines érudits qui, parfaitement conscients de la
valeur des témoignages écrits, veillaient à recopier
les documents les plus importants, ce qui a bien
souvent permis à leur contenu de parvenir jusqu’à
nous sous cette forme.
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En signe de respect envers ce petit ouvrage et
son auteur qui, une vingtaine d’années plus tard, au
début de la Première Guerre mondiale, a connu une
fin tragique alors qu’il était archiprêtre de Skopje,
nous publions ici, en annexe, le contenu et une reproduction des pages de son recueil d’inscriptions
du monastère de Chilandar.
LE CATHOLICON DE LA PRÉSENTATION
DE LA VIERGE (vers 1315, 1321)
Une première inscription apparaît sur l’encadrement en marbre de la porte de la façade sud du
narthex, alors que celle du fondateur, qui correspond
plus précisément à la fin des travaux liées à la décoration peinte de l’église, se trouve à proximité immédiate, sur le mur est du même espace, au-dessus de la
porte sud qui donne accès au naos.
† Seigneur, aide les bâtisseurs Michel … + Barnabé … serviteur du Christ
… incomplètement rempli, quelle que soit ta volonté, Christ Dieu … rend grâce à tes … serbes … en
… 6830 indiction huit
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Par son support et son emplacement, cette
inscription gravée est unique dans le monde byzantin. Elle contenait les noms des bâtisseurs et des
marbriers qui, à la demande du roi Stefan Uroš II
Milutin, ont bâti et décoré le nouveau catholicon du
monastère de Chilandar. Il s’agissait de maîtres grecs,
alors que le scribe Barnabé, qui se trouvait vraisemblablement à la tête d’un atelier, a laissé une trace de
lui-même à la fin de son texte. Si l’on a en vu qu’aucun personnage laïc portant ce nom n’est connu pour
l’époque des Paléologue, il est permis d’en conclure
qu’il s’agissait vraisemblablement d’un moine, et
qu’au début de l’inscription il a tout d’abord énuméré ses collaborateurs dont, nonobstant leur grand
nombre, seul Michel est aujourd’hui connu par son
nom. Leur engagement à Chilandar peut être situé de
façon assez précise autour de l’année 1315. On ignore
les noms des peintres grecs qui, à la demande du roi
Milutin, ont assuré la décoration de l’église principale, et qui, à en juger par les surfaces nettoyées et
non recouvertes de peintures postérieures, appartenaient aux courants les plus modernes de la peinture
byzantine de l’époque. Ils ont terminé le travail de décoration murale à la fin même de l’été ou au début de
l’automne 1321, entre le 1er septembre et la mort du
fondateur le 29 octobre. L’inscription qui en atteste a
été écrite en serbe, sous les jambes de la figure du roi
Milutin entrant dans la composition du fondateur.

LA TOMBE DE REPOŠ (1431)
L’inscription a été ici apposée lors de l’aménagement, ultérieur, d’un arcosolium à la hauteur des
dalles de parapet, dans l’embrasure d’une baie géminéé du mur nord de l’ancien narthex du catholicon.
Elle a été écrite en lettres blanches sur fond vert, sur
trois lignes, derrière le Christ enfant que la Vierge
tient dans ses bras.
Décédé l’esclave de Dieu Repoš, duc illyrien,
année 6939
A en juger par l’ordre dans lequel les fils du
donateur sont mentionnés en 1425/6 dans la charte
de Jean Castriote, Repoš était le second fils de ce
puissant albanais, seigneur de la vallée du Mat, soit
d’un territoire situé au nord et à l’est de Kruja, et de
la ville voisine de Dibra et ses environs. Il s’agissait
du frère aîné du célèbre Skanderbeg, tous deux ayant
eu pour mère une serbe, Voisava, fille du seigneur de
Polog. Repoš est vraisemblablement arrivé au début
de l’année 1431 à la Sainte-Montagne où il est décédé peu de temps après. La date exacte de son décès,
le 25 juillet 1431, est connue grâce à une note apposée dans un manuscrit. La confrérie de Chilandar
a inhumé ce grand dignitaire laïc, fils d’un éminent
donateur de leur monastère, dans le narthex en faisant orner de fresques l’emplacement de sa tombe.
FLASKA (vers 1525)
Bien qu’étant la plus ancienne des nombreuses cellules de Chilandar à Karyès, l’église de la
Nativité de la Vierge n’a laissé aucune trace dans les
sources écrites. La majorité des informations à son
sujet est fournie par son édifice même et les peintures murales de l’autel où a récemment été mise
au jour, dans sa totalité, une précieuse inscription
en forme de Pomenik (liste des donateurs) apposée
sur l’étroite surface du mur qui sépare la niche de la
proscomidie de l’abside centrale.
Les fondateurs de cette sainte église : Seigneur,
mentionne, les âmes de tes serviteurs, Nikola, Irina,
Dmitar, Mara, Dmitar, la nonne Evgenija, Manojlo, Teodora, la nonne Jelisaveta, Stanislava, Ivan,
le moine Genadije, l’hiérodiacre Natanail, le moine
Pavle
Les entreprises de fondation associant un
grand nombre de donateurs, qui sont attestées depuis la seconde moitié du XIème siècle, sont une
pratique de longue date dans le monde byzantin,

connue précisément grâce à de telles inscriptions.
Réalisée dans la technique de peinture à fresque,
celle de Flaska, où figurent pas moins de quatorze
fondateurs, n’est pas seulement la plus ancienne inscription de ce type relevée sur la Sainte-Montagne
mais toute la première dans laquelle ont été inscrits sur la Presqu’île des hommes les noms de donatrices – femmes et moniales. Leurs noms et ceux
des autres donateurs étaient lus par l’hiéromoine qui
servait l’office lorsqu’il sortait les parcelles de pain de
la prosphore dans la proscomidie.

s’élevant au sud-est de Gračanica. Aujourd’hui en
grande partie perdu, le texte de l’inscription apposée dans l’autel contenait des prières pour le salut de
l’âme d’une personne dont le nom a disparu, puis
de plusieurs moines dont les noms sont, eux aussi,
illisibles. A la différence de toutes les autres inscriptions accompagnant les peintures murales, qui sont
quasiment toutes en serbe, ces prières exprimées
dans l’autel sont en langue grecque.

MOLYVOKLISIA (1541)

Bloc de pierre équarri et mouluré portant
l’indication d’une année, trouvé lors des travaux de
déblaiement entrepris au lendemain de l’incendie de
la nuit du 3 au 4 mars 2004, qui a emporté toute la
moitié nord du monastère.

Les pentes boisées situées au-dessus de Karyès, à une vingtaine de minutes à pied au nord-ouest
d’hébergement du monastère, abritent une cellule
de Chilandar dotée d’une petite église à coupole et à
plan triconque, dédiée à la Dormition de la Vierge.
Ce sanctuaire doit son appellation de Molyvoklisia
– église de plomb à son toit réalisé dans ce métal, ce
qui était plûtot rare lorsqu’il s’agit des petites églises
hagiorites. Ses murs intérieurs accueillent deux inscriptions peintes de 1541. La première, aujourd’hui
endommagée, est l’inscription des fondateurs apposée en serbe au-dessus de l’entrée sud, à présent
murée. La seconde est un texte en grec qui a trouvé
place entre l’abside de l’autel et la niche du diaconicon. Cette dernière n’a jamais été éditée jusqu’à présent.
† Par la volonté du Père et l’intercession du Fils
et l’achèvement du Saint Esprit a été érigé et construite
cette sainte et divine église de la Dormition de la Très
Sainte Maîtresse notre Mère de Dieu et Vierge Marie en l’année 7045 et peinte en l’année 7050 et achevée le 22ème jour du mois d’octobre, cycle solaire 22, le
premier cycle lunaire, base 14, nombre d’or 4, épacte
6, indiction 15. Cela a été réalisé grâce au grand pécheur, le scribe M..., devenu Makarije sous l’habit, et
Dmitar de Janjevo ...
Mentionne, Seigneur, l’âme de ton serviteur...
mentionne ... du moine ...
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L’église de la Dormition de la Vierge a été bâtie en 1536/7 et sa décoration peinte, achevée le 22
octobre 1541. Tous ces travaux sont dus à l’engagement, comme il est dit dans la suite de l’inscription,
du grand pécheur M..., qui a reçu l’habit sous le nom
de Makarije, et de Dmitar Janjevac dont le nom est
le dernier mot lisible du texte. Ce dernier était natif de l’ancienne villette minière de Janjevo, sise aux
confins orientaux de Kosovo polje, dans les collines

LINTEAU EN PIERRE (1554/5)

† Année 7063
Ce linteau de fenêtre, auquel on peut ajouter le texte d’un document juridique turc, est aujourd’hui le plus ancien témoignage de travaux de
rénovation architecturale entrepris à l’époque ottomane sur les anciens bâtiments du monastère.
SAINT-DÉMÉTRIOS (1558/9)
Plaque de marbre portant une inscription,
insérée entre la fenêtre de l’autel et la fenêtre du
diaconicon de la chapelle Saint-Démétrios.
† Année 7067 higoumène Genadije
Genadije s’est trouvé à deux reprises à la tête
de la confrérie du monastère. Apparaissant comme
higoumène peu avant 1550, cette inscription atteste
qu’il a de nouveau exercé cette fonction par la suite.
Il a aussi assuré d’autres tâches pour le monastère,
telle que la collecte du revenu de Ston. A cette fin,
il s’est rendu à deux reprises à Dubrovnik. Les chapelles Saint-Démétrios et Saint-Sava-de-Serbie sont
aujourd’hui, sur la Sainte-Montagne, les plus anciens édifices sacrés construits, au vu de leur datation, en tant que partie intégrante d’hébergements,
à savoir de constructions abritant des chambres
monacales. Pour les siècles antérieurs l’architecture
de la Sainte-Montagne connaît uniquement les
chapelles flanquant les églises principales des monastères et celles aménagées au sommet des tours
ou érigées comme des bâtiments indépendants, à
l’intérieur des murs des monastères les plus vastes.
Il convient de noter qu’à la veille de la construction

LES INSCRIPTIONS DU MONASTÈRE DE CHILANDAR

de ces deux chapelles à Chilandar, la cour du premier tsar de Russie avait accueilli pour la troisième
fois en moins de dix ans une délégation de ce monastère. L’aide généreuse accordée par Ivan IV Vassilievitch a assurément contribué au redressement
matériel du monastère, lequel s’était déjà traduit,
dès la sixième décennie du XVIème siècle, par des
travaux de renovation architecturale.
LE KONAK BLANC (1598)
Plaque de pierre portant une inscription
gravée, encastrée dans le mur, entre la troisième et
la quatrième arcade (en partant du nord), au rezde-chaussée du bâtiment.
Année 7106, mois de juillet 16ème jour, protomaître et moine Nikola, Georgije
A en juger par les piliers maçonnés du premier étage, dont le rythme suit celui des arcades
contemproraines du rez-de-chaussée, la conception originale de la façade donnant sur la cour ne
reprenait pas l’aspect du bâtiment qui abrite les
chapelles Saint-Démétrios et Saint-Sava-de-Serbie, élevée quarante ans plus tôt, lequel présentait,
y compris aux étages supérieurs, des arcades maçonnées. Pour des raisons que nous ignorons aujourd’hui, les travaux d’érection de ce bâtiment ont
été rapidement interrompus. L’inscription apposée
le 19 août 1598 nous apprend que la fonction d’higoumène était alors exercée par l’hiéromoine kyr
Georgije.
PORTE DU MONASTÈRE (1602/3)
Les quatre chiffres de l’année ont été gravés
du côté intérieur du battant gauche de la porte secondaire du monastère. Cette porte en chêne massif était entièrement habillée, du côté extérieur, des
plaques en fer forgé. Au milieu de la partie inférieure du battant gauche avait été insérée une petite porte qui servait à faire entrer les voyageurs
qui atteignaient le monastère après la fermeture de
ses portes à la tombée de la nuit. C’est au-dessus de
cette ouverture que se trouve l’indication de l’année.
7111
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Il s’agissait des plus anciennes portes, portant une datation précise, subsistant à l’entrée d’un
des monastères de la Sainte-Montagne.

LE KONAK BLANC (1615)
C’est en 2002, lors de la préparartion de travaux
d’assainissement – par la suite abandonnés au lendemain de l’incendie de mars 2004 - qu’a été découverte
une inscription indiquant une année accompagnée
d’une date, tracée entre deux rangs de briques, sur un
joint en mortier encore frais, d’un mur de cloison du
deuxième étage du Konak blanc.
7123 juin 16
Un document juridique du kadi de Sidérokausia, daté d’août 1612, autorise le monastère à rénover un bâtiment affecté à l’hébergement des étrangers,
qui s’élevait, à gauche de la porte du monastère, sur
sept anciens arcs. De toute évidence, les moines de
Chilandar ont réussi à présenter aux pouvoirs ottomans compétents un bâtiment, dont la construction
avait commencée quinze ans plus tôt, comme étant
beaucoup plus ancien afin de pouvoir en achever la
construction. C’est alors qu’ont très certainement été
érigés les deux premiers étages qui abritaient vingt
pièces destinées à l’hébergement des pélerins, alors
que le rez-de-chaussée, doté de mangeoires, servait
d’écurie pour les bêtes de monte ou de somme. Certaines des pièces avaient gardé leurs portes et leurs
fenêtres d’origine munies de barreaux en bois ou en
métal, et parfois même une partie de leur mobilier
intérieur, tels que des placards, datant du milieu de
la deuxième décennie du XVIIème siècle. S’agissant là
du plus ancien bâtiment doté d’une telle fonction sur
la Sainte-Montagne, on peut remarquer qu’il présentait une construction moins solide que ceux destinés à l’herbergement des moines. Le besoin d’ériger
un bâtiment pour l’hébergement des étrangers atteste
de façon explicite d’un nouveau phénomène : la
Sainte-Montagne était devenue à l’époque turque un
lieu de pélérinage.
LE RÉFECTOIRE (1622)
L’inscription ici présentée se trouve du côté intérieur du mur est, au-dessus de la porte nord.
† Par la bienveillance du Père et l’intercession du
Fils et l’achèvement du Saint Esprit a été rénové et peint
ce refectoire, sur la demande des pères et des frères et de
toute la confrérie de Chilandar, sous le père higoumène
et hiéromoine kyr Ilarion. Par les efforts et l’apport du
plus modeste et de plus humble parmi les moines, pauvre
par les bienfaits, riche par les péches, appelé Georgije le
peinte Mitrofanović, qui a assuré l’exécution de cette
oeuvre, en l’année 7130/31 et l’a terminé 16ème jour du

mois de novembre. Le trône des terres serbes était alors
tenu par l’archevêque kyr Pajsej, alors que le sceptre grec
était tenu par le grand sultan Mustafa. Mentionne, oh
ami étranger, le souvenir éternel du pieux gérôn Mitrofan, qui s’est éteint en l’année 7129
La plus importante rénovation du réfectoire
de Chilandar depuis celle menée à bien sous le règne
du roi Milutin, a eu lieu exactement trois siècles plus
tard, alors que la confrérie avait sa tête l’hiéromoine
Ilarion. Cette entreprise a eu pour donateur le peintre
même qui a alors réalisé la nouvelle décoration de
fresques du réfectoire. Préalablement, Georgije avait
séjourné cinq ans dans les terres serbes, très vraisemblablement à compter de l’automne 1615, où il a travaillé sur divers employeurs, afin de réunir les fonds
nécessaires pour entreprendre cette rénovation. Avant
les travaux de peinture il a été nécessaire de procéder à
certaines réparations sur la construction du bâtiment.
La totalité de la décoration murale, exceptée celle du
mur nord et de l’abside, est l’oeuvre de Georgije Mitrofanović. L’état de délabrement des anciennes fresques
a certainement été une raison supplémentaire ayant
incité à refaire toute la décoration intérieure du réfectoire, certaines scènes ayant alors pu être reprises du
programme des peintures antérieures.
ENTRÉE DU MONASTÈRE (1628/9)
Au-dessus de la troisième porte du monastère,
au sommet d’un double arc en briques, est encastrée
une petite plaque de pierre, en forme de demi-cercle
allongé, sur laquelle a été gravée une année.
† Année 7137
Vers la fin du mois de mai 1628 Chilandar a
reçu du kadi de Sidérokausia un document juridique
autorisant le monastère à rénover, entre autres, six
arcs situés au-dessus de la troisième porte. L’un deux
est l’arc au-dessus duquel se trouve cette inscription.
PORTIQUE D’ENTRÉE (1635)
Sur sa face frontale, le portique d’entrée présente, du côté est, encastrée dans son angle supérieur
droit, une plaque de marbre portant une inscription
gravée.
† Année 7143, prohigoumène Filimon
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Le portique de Chilandar est le plus ancien
exemple daté de ce type de construction dans l’archi-

tecture de la Sainte-Montagne. Il s’ouvrait sur trois
côtés par de larges arcs cintrés alors que, sur le quatrième, à l’ouest, il est accolé au mur d’enceinte s’avançant de part et d’autre de l’entrée du monastère. La
calotte qui le surmonte repose, par l’intermédiaire de
pendentifs, sur quatre piliers massifs maçonnés.
LE KONAK DE TEODOSIJE (1639/40)
Ce bâtiment présente du côté sud, au-dessus
de deux des arcs s’ouvrant en façade au premier étage,
une inscription en briques d’une longueur de près de
cinq mètres et demi. Au nord, la construction du bâtiment est adossée aux chapelles Saint-Démétrios et
Saint-Sava-de-Serbie.
† Année 7148 durant l’higouménat de Teodosije
Seule la première série d’arcades, surmontée
de cette inscription, peut être rattachée avec certitude
aux constructions datant de l’higouménat de Teodosije. Il est question de six arcs cintrés de largeur inégale, réalisés en briques, qui reprennent la solution la
plus fréquente pour de telles façades. La réalisation
d’inscriptions en briques, très lisibles, sur les façades
est bien connue du monde byzantin, y compris sur
l’Athos.
LE QUARTIER SUD (1645/6)
Au deuxième étage de l’aile est du bâtiment
qui occupe l’angle sud-est du monastère, une dalle
de pierre, insérée entre les deux derniers arcs les plus
au sud, présente une inscription gravée sur de deux
lignes.
† Année 7154 – sous l’higoumène kyr Teodosije
La plus grande entreprise architecturale de
Teodosije a assurément été la construction d’édifice situé dans l’angle sud-est du complexe du monastère. Du bâtiment qui s’élevait autrefois entre la
tour de Saint-Georges et le clocher ne subsistent
aujourd’hui que les deux rangées d’arcades des premier et deuxième étages de son aile orientale, ainsi
que le rez-de-chaussée et le premier étage de son
aile sud.
LA RÉSIDENCE DE L’HIGOUMÈNE (1651/2)
Cet édifice présente, insérées dans son mur
donnant sur la cour, deux plaques de pierre portant
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des inscriptions gravées. La première se trouve du
côté extérieur, en façade, entre l’arc sud et l’arc central du premier étage. La seconde est visible du côté
intérieur de ce même mur, au troisième étage, tout
près de la chapelle Saint-Démétrios.
† En l’année 7160 a été rénovée la résidence de
l’higoumène sous l’higoumène et hiéromoine Viktor
† Ktétor Teodosije prohigoumène 7160
La rénovation de la résidence de l’higoumène
à l’époque de l’hiéromoine Viktor atteste clairement
que le bâtiment servant de logement au supérieur
du monastère se trouvait déjà auparavant à cet emplacement. Viktor était alors à la tête de la confrérie depuis déjà trois ans, à savoir depuis 1648/9. Au
vu d’une inscription récente, non datée, on sait qu’il
a reçu la tonsure au monastère de Žitomislić. On le
retrouve pour la première fois à Chilandar, en tant
qu’hiéromoine, en 1643/4. A la différence de cette
première inscription mentionnant Viktor qui, hormis quelques interludes, va rester à la tête du monastère pendant encore un quart de siècle, l’inscription visible au troisième étage de ce bâtiment est la
dernière mention de Teodosije. Elle atteste aussi que
c’est Teodosije qui en a assuré la rénovation grâce ses
propres ressources. Ce bâtiment, cela va de soi, était
beaucoup moins vaste que ceux destinés au logement
des moines, autre type de constructions dont Teodosije, en tant que supérieur du monastère, a également
veillé à l’érection, ou, le plus souvent, à la rénovation.
MAROUDA (1652/3)
La cellule de Chilandar appelée Marouda se
situe à l’extérieur de Karyès, à cinq minutes à pied de
la Molyvoklisia. On y trouve une inscription apposée sur une plaque de pierre semi-circulaire insérée
dans la partie supérieure du mur nord de sa petite
église, à gauche de l’entrée.
Cette église de la Nativité de la Vierge a été
construite en l’année 7161, sous l’higoumène Viktor,
en l’année 7161
L’année suivante, en 1653/4, l’église a reçu une
cloison d’autel grâce à l’engagement de l’hiéromoine
Siloam et de la confrérie qui vivait à cet endroit,
comme l’atteste une inscription apposée en lettres
rouges sur le dos d’épistyle en bois :
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† Prière de l’esclave de Dieu l’hiéromoine Siloam et de la confrérie, en l’année 7162

SAINT-NICOLAS
(QUARANTE MARTYRS – 1660)
Plaque de pierre avec inscription trouvée au
début des années soixante-dix du siècle dernier dans
la tour de Saint-Georges.
† Par la sagesse de Dieu a été construite cette
église Saint-Nicolas le Thaumaturge sous l’higoumène
kyr Viktor l’hiéromoine, alors que le ktétor kyr hadji
Petronije, gérôn de la confrérie. En l’année 7169, septembre 16, 1661
Cette plaque de pierre était à l’origine insérée
dans le mur, à côté d’une représentation en buste de
saint Nicolas disposée dans la lunette qui surmontait le portail de l’ancienne chapelle des Quarante
Martyrs de Sébaste. Cette petite chapelle se trouve
à l’extrémité nord du quatrième étage du Konak
blanc. Grâce aux sources écrites, la vie de hadji Petronije, fondateur de cette chapelle, peut être suivie sur une période de plus de trois décennies. Il
semble qu’il préférait la règle érémitique au cénobitisme. Il a développé une grande passion pour les
livres. Sa première mention, en tant qu’hiéromoine,
remonte à l’été 1643. Durant les quinze ans qui ont
suivi, il a visité la Terre sainte avant de retrouver
une vie recluse dans les ermitages athonites. L’année
de la construction à Chilandar de la chapelle dédiée
à l’évêque de Myre en Lycie peut être établie avec
une grande certitude. En effet, Viktor a renoncé
une première fois à la fonction d’higoumène avant
avril 1661, lorsque lui a succédé Silvestar. Il en ressort que l’année calculée à compter de la naissance
du Christ – indiquée ici pour la première fois en
chiffres arabes sur une inscription de Chilandar –
est erronée.
SAINT-NICOLAS (1664, 1667)
La petite chapelle coiffée d’une calotte, aménagée au deuxième étage au-dessus de l’espace comprise entre la deuxième et la troisième porte du
monastère, conserve sur ses murs trois inscriptions
qui, entre autres, indiquent son fondateur, l’auteur
de ses peintures murales et l’année de sa construction et de sa décoration. La première a été gravée sur
trois lignes sur une plaque de pierre insérée dans la
façade ouest de cette chapelle, au nord de la niche
cintrée abritant une représentation peinte de son
saint patron en buste, juste au-dessus de l’entrée. La
seconde comptant cinq lignes, elle aussi gravée sur
une pierre, se trouve dans la niche de la proscomidie. La troisième a pour sa part été réalisée en re-

courant à la technique à fresque du côté intérieur du
mur ouest, au-dessus de la porte.
† Cette église Saint-Nicolas a été construite par
le prohigoumène Viktor l’hiéromoine, sous l’higoumène et hiéromoine Georgije, en l’année 7172, mois
de mars 10
† Mentionne, Seigneur, les âmes de tes esclaves
Viktor l’hiéromoine, Milinko, Ana, Ivan, Joana, Kata,
Radoš
† Par la bienveillance du Père et l’intercession
du Fils et l’achèvement du Saint Esprit a été peint
cette église au nom du saint archiprêtre et du grand
thaumaturge Nicolas, sur la demande des pères et
des frères de la confrérie du monastère de Chilandar,
grâce aux efforts et à l’engagement du père higoumène
et hiéromoine kyr Viktor, qui a été son ktétor depuis sa
fondation jusqu’à son achèvement. Le trône des terres
serbes était alors tenu par l’archevêque kyr Maksim, le
manufacturier, père Danilo a terminé cette oeuvre favorisée par Dieu en l’année 7175, mois de juin, 13 jour
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Il est difficile d’établir la raison exacte pour
laquelle, à peine quatre ans après la construction
d’une chapelle au quatrième étage du bâtiment destiné à l’hébergement des étrangers, une nouvelle chapelle consacrée à l’archiprêtre de Myre en Lycie a été
construite au-dessus de l’entrée du monastère. L’hiéromoine Viktor a ordonné que l’on gravât sur une
plaque de pierre située dans la proscomidie, outre
son prénom, ceux de ses parents, Milinko et Ana, ainsi que, à ce qu’il semble, ceux de ses frères et sœurs,
Ivan, Joana, Kata et Radoš, afin que l’hiéromoine qui
officie les mentionne lors du service. Cette chapelle a
été décorée trois ans après sa construction, en 1667.
Le patriarche Maksim est le seul pour lequel on peut
affirmer avec certitude qu’il a visité Chilandar en
tant que chef de l’Eglise serbe, étant ainsi le premier
à l’avoir fait depuis l’époque de son fondateur saint
Sava. Le patriarche Maksim a visité Chilandar une
première fois en 1657, deux ans après son intronisation et exactement un siècle après la restauration de
patriarcat de Peć. Il y a alors très vraisemblablement
célébré Noël, l’Épiphanie et la Saint-Sava, fête du
fondateur du monastère. Ses pas l’ont conduit une
seconde fois sur le sol de la Sainte-Montagne lors
de son retour de Palestine vers la fin de l’hiver ou
le début du printemps 1670. A côté de l’inscription
apposée dans la technique à fresque au-dessus de la
porte a été peint le Christ trônant qui accorde sa bénédiction au patron de la chapelle Saint-Nicolas et à
son fondateur, l’archimandrite Viktor. Il s’agit de la
plus ancienne, voire de la toute première représenta-

tion d’un moine de Chilandar depuis celles de saint
Simeon Nemanja. Au vu de la présence de quelques
emprunts grecs dans certaines inscriptions qui accompagnent plusieurs représentations entrées dans
la décoration peinte de cette chapelle il a été supposé, à juste titre, que le prêtre Danilo était d’origine
grecque.
SAINT-GEORGES (1671)
Dans le narthex, au-dessus de l’entrée dans le
naos de la chapelle, se trouve, du côté gauche, une
plaque de marbre encastrée dans le mur est.
† En l’année 7179 cette tour de Saint-Georges a
été rénovée par le très saint métropolite d’Herzégovine
kyr Vasilije sous l’higoumène et hiéromoine Georgije,
grâce à l’engagement et aux efforts du prohigoumène
et hiéromoine kyr Viktor, que Dieu leur pardonne
La tour de Saint-Georges, le plus ancien
édifice du monastère, date vraisemblablement de
l’époque de la fondation du Chilandar grec, vers la
fin du Xème siècle. Cette tour a été rénovée une première fois par saint Sava, soit à l’époque dont date,
à savoir aux environs de 1230, la plus ancienne décoration peinte ornant la chapelle aménagée à son
sommet. Le donateur de la seconde grande rénovation de la tour, plus de quatre siècles plus tard, a été
Vasilije Ostroški, lui-aussi sanctifié par la suite.
LA CITERNE (1681)
Une plaque de pierre insérée dans le tympan
de la baie géminée occidentale donnant accès au
pavillon érigé sur la citerne, au-dessus de l’ouverture de droite et à côté d’une croix centrale réalisée
en briques, porte une inscription gravée sur quatre
lignes.
† Cette citerne a été construite par le protosyncelle du patriarcat serbe kyr Visarion pour son
âme, sous l’higoumène et hiéromoine kyr Georgije,
en l’année 7190
Le protosyncelle Visarion ayant visité le
monastère avant le 29 octobre 1680, c’est donc vraisemblablement quelques temps plus tard qu’il a envoyé les fonds nécessaires pour la construction de
la citerne. Celle-ci était assurément terminée avant
la fin de l’année 1681. La plus ancienne mention de
Visarion date de 1673/4, lorsqu’il apparaît comme
hiéromoine sur une icône de Peć représentant
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saints Côme et Damien, dont il a veillé à la réalisation. L’inscription apposée par le peintre Radul en
lettres dorées sur fond vert foncé, à côté des jambes
des saints Anargyres, nous apprend que Visarion
était le neveu du patriarche Maksim. Peu de temps
après la réalisation de cette icône, et avant qu’il ne
renonçât à sa fonction, Maksim s’est attaché les services de Visarion en tant que protosyncelle. A en
juger par une chronique de 1721, Visarion exerçait
toujours cette fonction sous Arsenije III Crnojević qui a succédé à son oncle à la tête de l’Eglise
serbe. Finalement, seul Visarion est mentionné par
son nom, dans cette même chronique, au nombre
des moines qui ont péri sous les coups des bandes
turques et tatares, alors qu’ils fuyaient Peć aux côtés
du patriarche le 6 janvier 1690.
SAINT-JEAN-LE-PRÉCURSEUR (1682, 1683/4)
Sur le mur ouest de la chapelle de la Nativité
de Saint-Jean-le-Précurseur, aménagée au sommet
de la tour de saint Sava, apparaît, au-dessus de la
porte, une inscription relative à la rénovation de
cette tour et de sa chapelle.
† Par la volonté du Père et l’intercession du
Fils et l’achèvement du Saint Esprit, cette tour de
saint Sava avec ses arcs ont été rénovés par le métropolite de Belgrade, hadji kyr Simeon sous l’higoumène Gavrilo, en l’année 7190. Puis ce métropolite,
hadji kyr Simeon a fait peintre et décorer cette église
de Saint-Jean-le-Précurseur sous l’higoumène kyr
Simeon l’hiéromoine, en l’année 7192
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Le métropolite de Belgrade Simeon a été
le dernier d’une longue liste d’Herzégoviniens qui
ont laissé une trace visible dans la vie de Chilandar au cours du XVIIème siècle. Il a visité le monastère une première fois à son retour de Terre sainte
en 1680/1, lorsque qu’il a convenu avec le confesseur de faire rénover la tour de saint Sava et a reçu
une icône en signe de remerciement. Il est permis de conclure qu’après son retour de pèlerinage
puis quelques années passées à la tête du diocèse
d’Herzégovine, hadji Simeon a été nommé métropolite de Belgrade et a immédiatement adressé les
fonds promis à Chilandar. A en juger par son visage, proche du portrait, sur sa représentation en
tant que fondateur à l’entrée de la chapelle de la Nativité-de-Saint-Jean-le-Précurseur, il est permis de
supposer que le métropolite Simeon s’est rendu une
nouvelle fois à Chilandar et ce précisément lorsque
les travaux de décoration de la chapelle touchaient
à leur fin.

SAINT-GEORGES (1684)
Dans la chapelle Saint-Georges aménagée au
sommet de la tour du même nom, l’image de saint
Georges tuant le dragon de sa lance, figuré dans la
lunette du mur oriental du narthex, au-dessus du
passage donnant accès au naos, est accompagnée
d’une inscription apposée par le peintre.
Prière de l’esclave de Dieu le moine Anastase,
en l’année 1684
Par ses qualité d’artiste, le moine Anastase, le
troisième peintre de ce nom connu qui a travaillé à
Chilandar, restait en deçà de son collaborateur anonyme, lui aussi peintre grec, avec lequel il a décoré la
petite chapelle.
SAINT-NICOLAS BARBERA (vers 1690)
Sur une petite plaque de pierre encastrée
dans la niche de la proscomidie de la petite église
Saint-Nicolas à Karyès a été gravée une inscription
comptant sept lignes.
† Ici les fondateurs de l’église Saint-Nicolas :
l’archiprêtre Vasilije, Sava l’hiéromoine, Zaharija, Mihailo l’hiéromoine, Danilo l’hiéromoine, Vuk, Mihailo, Kosa, Roksanda, Jovana, Andja, Toma
La cellule de Saint-Nicolas, située à moins
d’un kilomètre au nord-ouest de Karyès, en face du
skite de Saint-André, se trouve à l’emplacement d’un
ancien monastère grec qui est le plus souvent appelé μονὴ (μονύδριον) τοῦ Κο(ω)χλιαρᾶ ou Χουλιαρᾶ
dans les sources écrites. La première mention de
Saint-Nicolas, en grec, en tant que cellule (κελλίον
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Κοχλιαρᾶ) apparaît dans
un acte du Prôtaton daté du 1er juin 1643. Le métropolite de Timişoara, Becskerek et Csanád, Mihailo, a
passé ses derniers jours dans cette cellule, vers la fin
de la neuvième décennie du XVIIème siècle. Il n’avait
pas pris seul la route de la Sainte-Montagne, mais en
compagnie de ses cousins – les hiéromoines Sava,
Mihailo et Danilo. Leurs trois noms apparaissent
gravés sur une plaque de pierre située dans niche de
la prothésis de la petite église Saint-Nicolas, dont ils
étaient très certainement les serviteurs, puisqu’ils logeaient dans la cellule en tant qu’acolytes du métropolite décédé. En tant que donateurs de cette église
sont aussi mentionnés les cousins du métropolite
dont les noms figurent au début de la liste des donateurs dans un Pomenik du plus important monastère
de Fruška Gora, Krušedol. A la tête du groupe de

douze donateurs qui ont apporté leur contribution
pour la construction de la petite église Saint-Nicolas à Karyès, se trouvait Vasilije, le successeur de
Mihailo sur le trône métropolitain de Timişoara.
La construction de cette petite église était terminée
avant 1691/2 alors que le trône du métropolite de
Timişoara était déjà occupé par Josif. A partir de
la fin du XIXème siècle la cellule Saint-Nicolas est
connue sous le nom de Μπαρμπεράδικο ou Barbera
alors qu’elle abrite des moines grecs en qualité de locataires. Son moulin à eau, dans lequel était moulu
la farine destinée à Karyès et à d’autres monastères,
était sa principale source de revenus.
APPENDICE
ERMITAGE SAINT-SAVA (1664/5)
C’est à Slobodan Nenadović que l’on doit
la découverte en 1984, dans la cour de l’ermitage,
d’une inscription gravée sur un bloc de marbre
blanc équarris. La plus grande partie de son texte
est érodée. Seule reste partiellement lisible sa moitié droite, de sorte que son contenu ne peut être reconstitué dans sa totalité.
… par la bienveillance du Père et l’intercession
du Fils et l’achèvement du Saint Esprit… la terre, a
été élevée par hadji Atanasije. Sous l’hiéromoine …
7173 …
L’histoire de la construction et de la rénovation de ce modeste complexe peut être suivie avec
certitude grâce aux sources écrites. Selon la plus
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ancienne d’entre elles, le Typikon de Karyès daté de
1199, il est permis de conclure que le moine Sava,
auteur de ce texte et fondateur de l’ermitage, a fait
élever l’église Saint-Sabbas-le-Sanctifié et un bâtiment pour la vie en commun de deux ou trois
moines. Vers le milieu du XIVème siècle, moins d’un
siècle et demi après sa fondation, l’impératrice
serbe Jelena est devenue la seconde fondatrice de
l’ermitage. La source écrite qui reflète le mieux le
statut juridique de l’ermitage est le typikon attribué au patriarche Antoine IV, qui n’a été confirmé
et rendu officiel qu’en 1498 par le patriarche Joachim. Dans ce document, sur une liste de vingtcinq monastères athonites, ὁ τοῦ ἁγίου Σάββα occupe l’avant dernière place, il s’en suite que le représentant de l’ermitage avait sa place dans l’église
du Prôtaton, c’est-à-dire qu’il participait au travail
de l’assemblée de Karyès. Dès le début, l’ermitage a
abrité une riche activité d’écriture, et c’est dans ses
murs qu’aux siècles suivants, a été recopiée, traduite
et reliée toute une série de manuscrits. L’inscription gravée sur la pierre trouvée dans la cour de
cet ermitage n’ayant pas conservé la partie parlant
de la dédicace de l’église, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude qu’il s’agit d’un vestige de la
rénovation de l’église de Saint-Sabbas-le-Sanctifié ;
cette plaque pourrait aussi provenir d’une des cellules de Chilandar voisines de Karyès. Quoi qu’il en
soit, hadji Atanasije apparaît dans plusieurs autres
sources écrites. Il est mentionné une dernière fois
dans l’ermitage de Saint Sava qu’il a pris en charge,
en présence de l’higoumène Viktor, le 1er septembre
1674, après avoir fait construire le bâtiment destiné
à l’hébergement des ermites.
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Антим Исповедник, свети 126
Антим, јеромонах 127
Антоније IV, васељенски патријарх (1389–1390,
1391–1397) 124
Антоније, јеромонах 126
Антоније, јеромонах са Свете Ане 72, 79
Антоније, српски патријарх (1571–1575) 93
Антоније (I), хиландарски јеромонах 48

Антоније (II), хиландарски јеромонах 109
Апенинско полуострво 107
Апостол Петар, црква на Лиму (Бијело Поље) 93
Арабљани 82
Арбанаси 28
Арбанашки пирг Светог Георгија 26, 38, 79, 125
Арсеније III Црнојевић, српски патријарх
(1674–1706) 86, 101, 107–109, 119
Арсеније Суханов 78, 80
Арсеније, требињски митрополит 94
Арсеније, хиландарски јеромонах 96
Артемије, хиландарски монах 44
Архангели, хиландарска келија у Кареји 72
Арханђео Михаило у Полемити 31
Архистратиг Михаило, манастир на Тари 81
Архистратизи Михаило и Гаврило, црква у
Плаканичкој махали у Јањеву 37
Атанасије Атонски, свети 32, 118
Атанасије, хиландарски игуман 26
Атанасије, хиландарски хаџија 80, 121, 127
Аустрија 102
Балкан, полуострво 27, 31, 38
Балша II, српски великаш 28
Банатски устанак 107
Бања 114, в. Ћустендил
Бањска код Звечана 21
Бањска митрополија 114
Бари 55, 86
Барлета 55
Барлети Марино 27
Бела црква у Селади 55
Бели конак 47–48, 51, 63, 77–78
Београд, Београдска митрополија (Београдско‑сремска митрополија) 34, 102, 106–108
Бесплотне силе, сарајевска црква 81
Бечкерек 116, 126
Благовести 117
Благовештенска црква на хиландарском гробљу 63

Богдан III, молдавски војвода (1504–1517) 37
Богдани Петар, скопски надбискуп 87
Богојављенски манастир у Кремљу 115–116
Богојављенски манастир у московском подграђу
Китай-город 109
Богородица, Мајка Божија 24, 27, 34, 44, 49, 56, 66,
72, 118, 126; Благодетељница 57; Ксенија 111;
Одигитрија 32, 127; од Извора 23; Пантанаса
32; Скоропомоћница 44; Тројеручица 119
Богородица Јерусалимска, солунски манастир 24
Богородица Кехаритомени, манастир 55
Богородичин акатист 59, 117
Божићна стихира 59
Бококоторски залив 95
Борки 127
Браконијер Франсоа, језуита 80
Бранковићи 116, 118
Брвеник 85
Breve memoria de li discendenti de nostra casa
Musachi 26
Брсково 38
Бугарска 35
Будим 102
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Ваведење Богородице 55–56, 58, 93, 95, в. Завала,
Острог
Ваведење Богородице, келија на Керасији 115
Ваведење Богородице, првобитни католикон
манастира Светог Павла 118
Ваведење Богородице, хиландарски саборни храм
19–24, 55, 87
Вазнесење Христово, хиландарска келија у Кареји
125
Вардас Јоаница, јеромонах Јосиф 55
Варнава 20, 23–24
Васељенска патријаршија 45
Василије, великосхимник 125–126
Василије Григорович Барски 117–118
Василије Острошки, свети, херцеговачки
митрополит 92–96, 107, 111
Василије, темишварски митрополит 110, 113, 119
Василијев манастир 124
Васкрсење Христово у Верији 23
Ватопед 21, 67, 78, 82, 119, 124, 126–127
Велбужд 114, в. Ћустендил
Велестово 31
Велика Вигла 110
Велика лавра Светог Атанасија Атонског 21, 32, 43,
55, 67, 78, 118, 124
Велика црква, в. Света Софија
Велики Новгород 39
Велики сабор Свете Горе 81, в. Свештена општина
Венеција, в. Млетачка република
Венијамин, брат кратовског митрополита Михаила
115

Венијамин, јеромонах из Добруна 29
Венијамин (I), хиландарски јеромонах 44
Венијамин (II), хиландарски јеромонах 126
Византија 35, 55
Виктор, свети 111
Виктор, хиландарски игуман 67, 71–72, 75, 77–79, 81,
84–85, 88, 92, 96–97, 101, 111, 116, 127
Виктор, хиландарски јеромонах 79
Винћенцо I Гонзага, војвода Мантове и Монферата
(1587–1612) 107
Висарион (Vissarion), протосинђел Српске
патријаршије 100–101
Висарион, херцеговачки митрополит 93
Висарион, хиландарски ђакон 41
Висарион, цетињски митрополит 108
Витанија 116
Витлејем 116
Влад Винтила, влашки војвода (1532–1535) 38, 125
Влад Задављени, влашки војвода (1530–1532) 38
Влад Калуђер, влашки војвода (1481–1495) 38
Влад Млади, влашки војвода (1510–1512) 38
Влашка, Влашка митрополија 38, 69, 96
Voisava Tribalda (Tripalda), супруга Јована Кастриота
27
Војна крајина 107
Волга 44
Волков Матјушка, московски трговац 45
Вук Бранковић 118
Вук, ктитор келије Светог Николе Барбера 113
Вукан, велики кнез, најстарији Немањин син 95
Вуковић Божидар 35, 52, 79–80
Вуксан, приложник манастира Мораче 56
Вѣра Православныя церкви 109
Гаврило, арханђео 24
Гаврило Лесновски, преподобни 116
Гаврило, поп 72
Гаврило, прот 37–38
Гаврило, српски патријарх (1647–1655) 86, 94, 114
Гаврило, хиландарски игуман 100, 104, 109
Гаврило, хиландарски јеромонах 65
Генадије, монах, ктитор Фласке 29, 32
Генадије, хиландарски ђакон 44
Генадије, хиландарски игуман 41–43
Георгије, зограф, оснивач бугарског светогорског
манастира 55
Георгије Митрофановић 54–59, 63
Георгије Нови, Кратовац, свети 39–40
Георгије Радослав, дијак 123
Георгије, свети 27, 44, 97, 111, 117–118
Георгије, тврдошки игуман 109
Георгије, хиландарски игуман 84–85, 92, 96, 100–102
Георгије, хиландарски монах 47–48
Герасим, владика 127
Герасим, монах 37
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Герасим, прот 123
Герасим Смирнакис 29, 69
Герасим, херцеговачки архијереј 109
Гервасије, хиландарски игуман 78
Гетсиманија 116
Гиљфердингова збирка рукописа 34–36
Гомионица, манастир 126
Грац 107
Грачаница 38, 80, 94
Гргетег 107
Грдан, никшићки војвода 107
Григора Нићифор 27–28
Григорије, златар из Транија 55
Григорије, јеромонах 109
Григорије, убоги јеромонах 125–126, в. Василије,
великосхимник
Григорије, хиландарски јерођакон 96
Григоријев манастир 32
Грци 29, 89, 118
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Далмација 101
Дамаскин, јеромонах, синовац кратовског
митрополита Михаила 115–116
Дамаскин, хиландарски јеромонах 66, 116
Дамјан Љубибратић, пећки јеромонах 107–108
Данило II, српски архиепископ (1324–1337) 21, 92,
122–123
Данило, зограф 55
Данило, зограф, поп 85, 89
Данило, игуман Светог Павла 43
Данило, јеромонах (старац), ктитор келије Светог
Николе Барбера 113, 119
Дебар 25–26
Дечани 127
Дидрон, Адолф Наполеон, француски историчар
и археолог 118
Димитрије даскал, сликар 95
Димитрије (Љумезовић), хиландарски игуман 51
Димитрије, папа-, игуман Русика 72
Димитрије, свети 63
Димитрије Франко 27
Димитријевић Стеван, прота 75
Дионисије IV, васељенски патријарх (1671–1673,
1676–1679, 1682–1684, 1686–1687, 1693–1694)
118
Дионисије, архимандрит манастира Светог Николе
у Коласији 115
Дионисијев манастир 55, 82, 117
Дирер Албрехт 117
Дмитар (Димитрије) Јањевац 34–38, 40
Дмитар (I), ктитор Фласке 29
Дмитар (II), ктитор Фласке 29
Добрун, манастир 29
Долгаец 31
Долфин Данијел, млетачки генерални провидур 108

Доментијан 35, 79, 122
Доротеј, хиландарски јеромонах 72
Дохијар 67, 113, 124–125
Драч 28
Дрина 72
Други светски рат 57, 72
Дубровник, Дубровчани 25, 38, 43, 109; Општина 95
Дунав 108, 117
Дурмитор 93
Ђурађ Репош 27
Ђурађ, син Јована Кастриота, в. Скендербег
Ђурађ, српски деспот (1427–1456) 86, 117–118
Евгенија, монахиња, ктитор Фласке 29
Евгеније, јеромонах 97
Евсевије, прот 121
Египат 116
Елеонска гора 116
Елефтерије, београдски митрополит 79, 106–107
Epiro 27
Есфигмен 113, 124
Ефимов, Николај Ефимович, руски архитекта 117
Ефтимије, хиландарски игуман 79
Житије Георгија Новог 39–40
Житије светог Саве 59
Житомислић, манастир (црква Благовештења)
66–67, 72, 126
Завала, манастир 29, 56–57, 63
Захарија, ктитор келије Светог Николе Барбера 113
Захумље 95
Захумска епархија 107, в. Хумска епископија,
Херцеговачка митрополија (епархија)
Звечан 21
Зета, река 93
Зетска епархија 95
Змајевић Андрија, барски надбискуп 86
Зограф 24, 39, 55, 80, 124
Зонара Јован 94
Зосим, хиландарски игуман 41
Зосима, ђакон, руски путописац 51
Иван IV Васиљевич, руски велики кнез и цар
(1533–1584) 41, 44–45, 48, 54, 77, 92, 106, 109,
126
Иван V Алексејевич Романов, руски цар
(1682–1696) 106, 109, 116
Иван, брат игумана Виктора 84–85
Иван, ктитор Фласке 29
Иван, син руског цара Ивана IV Васиљевича 44, 126
Ивирон 21, 24, 81, 124
Игњатије из Смоленска 51
Иларион, београдски митрополит 80, 85, 106

Иларион (I), хиландарски игуман 54, 72, 126
Иларион (II), хиландарски игуман 54, 72, 126
Илија, јеромонах 39
Илири 28
Индија 82
Инокентије Гизјељ 96
Иноћентије, писар 34
Ирина, ктитор Фласке 29
Исаија, босански митрополит 63, 80
Исаија, оснивач манастира Острога 95
Исаија, хиландарски јерођакон 57
Исаија, хиландарски јеромонах 127
Исаија (I), хиландарски монах 52
Исаија (II), хиландарски монах 109
Исак-бег, скопски крајишник 26
Исак, крушедолски игуман 116
Исак, прот 81, 123–124
Исус Христос 20, 24–25, 27, 35, 39, 43–44, 56–58,
66, 69, 72, 79, 81–82, 88, 115, 117–118, 127;
Емануил 27; Сведржитељ 57–58, 127
Италија 27
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Јадран 27–28, 55
Јазак, манастир 119
Јањево 34, 36–38, 40
Јевстатије I, српски архиепископ (1279–1286) 79
Јелена Анжујска 21
Јелена, супруга Стефана Душана, монахиња
Јелисавета 123–124
Јелисавета, монахиња, ктитор Фласке 29
Јеремија, јеромонах 72
Јеремија, прот 123
Јеремија, хиландарски старац 126
Јерисос 55
Јеротеј, хиландарски келар 96
Јерусалим 45, 57, 72, 80, 89, 106, 115–116
Јерусалимски типик 79
Јефрем, хиландарски јерођакон 109
Јоаким, васељенски патријарх (1498–1502, 1504) 124
Јоаким, витлејемски митрополит 126
Јоаким, игуман Русика 45, 52, 81
Јоаким, хиландарски игуман 72
Јоана, сестра игумана Виктора 84–85
Јоаникије I, српски архиепископ (1272–1276) 79
Јоаникије, јеромонах 56
Јоаникије, хиландарски ђакон 126
Јоасаф II, руски патријарх (1667–1672) 96
Јоасаф, јерођакон 96
Јоасаф, митрополит Кизика 44
Јов, хиландарски јеромонах 102
Јован III Ватац, никејски цар (1221–1254) 92, 122
Јован Богослов, јеванђелиста, свети 117
Јован Владислав III, влашки војвода (1523–1525) 32
Јован VI Кантакузин, ромејски василевс
(1347–1354) 27, 59

Јован Дамаскин, свети 85
Јован Златоусти, свети 57, 97, 127
Јован, зограф 65
Јован Карава, монах 23
Јован Кастриот 25–26
Јован Комнин, грчки лекар на влашком двору 80
Јован, мајстор 119
Јован Матеј Басараб, влашки војвода (1632–1645)
117
Јован Претеча, свети 66, 95, 104
Јован, српски патријарх (1592–1614) 52, 56, 93,
107–108
Јован Урош, последњи српски цар (1370–1373),
монах Јоасаф 123
Јована, ктитор келије Светог Николе Барбера 113
Јона, хиландарски келар и монах 109
Јордан 116
Јосиф Белој Дјадкин, московски монах и штампар
109
Јосиф, темишварски митрополит 119
Јосиф Флавије 126
Јосиф, хиландарски јеромонах и хаџија 80
Јужна мала 69, 99
Јуриј, брат првог руског цара Ивана IV Васиљевича
45, 54, 92
Кавала 52
Каламарија, хиландарски метох 79–80
Калиергис Георгије 23
Калиник I, пећки патријарх (1692–1710) 108
Калист, прот 81
Калотет Јосиф 28
Камени мост, Кремљ 115
Кандијски рат 95, 115
Кантакузини, ромејска породица 27
Кападокија 39
Капрули, келија 38
Каракал 81–82, 124
Кареја 17–18, 29, 31–33, 35–36, 38, 40, 56, 72, 75,
78–81, 96, 106, 113, 116, 119, 121–127
Карејски типик 121, 124–125
Карло Емануеле I, савојски војвода (1580–1630) 107
Касандра, полуострво 79, 96
Кастриоти, арбанашки клан 26–27
Ката, сестра игумана Виктора 84–85
Керасија 115
Кизик 44
Кијев 96, 126
Кијевопечерска лавра 96, 117
Кијевска духовна академија 96
Кипар 31, 81
Кирил, јеросхимонах 127
Кирил Филозоф 95
Китай-город, московско подграђе 109
Климент VI, римски папа (1342–1352) 38
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Климент VIII, римски папа (1592–1605) 107–108
Климент X, римски папа (1670–1676) 95
Књига Јосифа Флавија (Јосипа Матејевог) 125
Козија, манастир 116
Козимо II Медичи, тоскански велики војвода
(1609–1621) 107
Козма и Дамјан, свети врачи 100
Коласија 115, в. Ћустендил
Комитиса, хиландарски метох 102, 110
Коморан 108
Константин, син Јована Кастриота 26
Константинов манастир на Светој Гори 124
Константинова бања 114, в. Ћустендил
Коса, ктитор келије Светог Николе Барбера 113
Косово поље 38
Косориће, село 123
Котор 38, 94–95
Кратово 36, 38–40, 114–116
Кремљ 115–116
Крит 31, 35, 94, 96
Критовул са Имбра 27–28
Кроја 26
Крушедол 80, 116–118
Ксенофонт 79–80, 116–117, 124
Ксиропотам 79, 124
Куртеа де Арђеш, манастир 38
Кутлумуш 79
Лавов 96
Лавра Светог Атанасија, манастир на Андру 82
Лавра Светог Саве Освећеног 116
Lagenaria vulgaris 29
Лазар, српски кнез (1371–1389) 40–41, 88
Лапушња 35
Лариса 23
Лежимир, село 106
Леополд I, немачки цар (1658–1705) 108
Лескоец 31
Лесново 39, 116
Лехија 77
Лим 93
Лонгин, митрополит петровски
и пол’ херцеговачки 93
Лонгин, хиландарски игуман 127
Лузињани, владари Кипра 31, 81
Луп, свети 45
Љубибратићи, властеоски род 107
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Мадрид 107
Мађарска 102, в. Угарска
Макарије, духовник 127
Макарије, игуман Мораче 56
Макарије, ктитор Моливоклисије 34–37, 39–40
Макарије, први српски и влашки штампар 79

Макарије, српски патријарх (1557–1571) 93, 125
Макарије, хиландарски архимандрит 126
Макарије, хиландарски игуман 38
Макарије, хиландарски келар и јеромонах 66, 72
Македонија 36
Максим, јеромонах 56
Максим, српски патријарх (1655–1674) 77, 85–87,
94–95, 100, 106, 127
Мани, Пелопонез 24, 31
Манојло II Палеолог, ромејски цар (1391–1425) 28
Манојло, ктитор Фласке 29
Мантова 107
Мара, ктитор Фласке 29
Мардарије, митрополит Хиландара и свих Срба 66,
75
Марија Асанина Палеологина, друга супруга
молдавског војводе Стефана III Великог 32
Маријашевић Никола, кујунџија 56
Мармарас Георгије 23–24
Мартирије, поп 77
Маруда, Мардаратска келија, хиландарска келија
изнад Кареје 75, 119
Мат, Matia, река 25–26
Матеј, јеванђелиста, свети 57
Матеј, јеромонах 127
Матеј, хаџија 79
Мека 79
Мелентије, поп и хаџија 80
Меркурије, монах 37
Метеори 40
Методије III, васељенски патријарх (1668–1671) 96
Методије, први хиландарски игуман 78
Методије С. Миловановић, хиландарски игуман 29
Милешева 86, 93–94
Милинко, отац игумана Виктора 84–85
Мина, економ на Каламарији и хаџија 80
Мисаило, хиландарски игуман 72
Митровица 85
Митрофан (I), јеромонах 39
Митрофан (II), јеромонах 81, 114
Митрофан, хиландарски старац 54, 58
Михаило VIII Палеолог, ромејски василевс
(1259–1282) 20
Михаило, арханђео 24, 126
Михаило, београдски и српски митрополит 54, 96,
127
Михаило, градитељ 20, 23
Михаило, јеромонах (Крушедолац), ктитор келије
Светог Николе Барбера 113, 119
Михаило, кратовски митрополит 79, 114–116
Михаило, ктитор келије Светог Николе Барбера 113,
119
Михаило, темишварски владика 110, 116–119
Михаило Феодорович Романов, руски цар
(1613–1645) 66

Михаило, хиландарски архиђакон и келар 72, 79
Михаило, хиландарски јеромонах 57
Млетачка република, Млечани, Млеци 26, 35, 52, 79,
81, 94, 101, 108; Сенат 26, 101
Мојсеј, хиландарски архиђакон 66
Молдавија 38
Моливоклисија, Оловна црква, хиландарска келија
Успења Богородице изнад Кареје 33–40, 75,
119
Молин Алесандро, млетачки генерални провидур
101
Морача, манастир 56, 93, 95
Москва 41, 44–45, 52, 57, 72, 77–78, 80, 86, 94, 96, 102,
106, 109, 114–117, 126
Московска патријаршија, в. Русија, Руска црква
Московски србљак 96
Мостар 67, 126
Музаки Јован 26–27
Мунухово, хиландарски метох у долини Струме 126
Мустафа I, турски султан (1617/8, 1622/3) 54, 58
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Напуљ 107
Народна библиотека у Београду 34
Натанаил, јерођакон, ктитор Фласке 29, 32
Неагоје Басараба, влашки војвода (1512–1521) 38
Неглина река, Москва 115
Нектарије, јеромонах 127
Немањићи 24, 59, 123
Неретва 72
Никанор, новобрдски митрополит 37
Никанор, хиландарски јеромонах и духовник са
Спасове воде 87, 97, 100, 106–107, 110, 118
Никита, мраморник 24
Никита Романович 126
Никодим, монах и јерођакон 115
Никодим, писац 77
Никодим Раичевић, острошки архимандрит 96
Никодим, српски архиепископ (1317–1324) 21,
122–124
Никодим, српски патријарх (1446–1453) 124
Никодимов типик 34
Никола, зограф 111
Никола, јереј, отац кратовског митрополита
Михаила 114
Никола, ктитор Фласке 29
Никола, монах, протомајстор 47
Никола, свети 32, 38, 44, 77–78, 84, 86, 88, 95, 111,
118
Никола, слуга 72
Никоље под Кабларом 86
Никон, руски патријарх (1652–1666) 78, 80, 115–116
Никон са Црне горе 100
Нектарије, херцеговачки митрополит 108
Нићифор Дучић, архимандрит 54
Нићифор, монах 127

Нићифор, прот 113
Нићифор, рашко-призренски владика 127
Нићифор, хиландарски игуман и прот 125
Нова Варош 85
Нови (Херцег Нови) 108–109
Нови Пазар 85
Ново Брдо 38
Номоканон 116, 125
Обрад, слуга 78
Овче поље 124
Оногошт 95, 107
Онуфрије, јеромонах 124
Опело Стефана, ктитора Мораче 95
Осијек 108
Османлије 125, в. Турска, Турци
Острог, манастир, Острошка греда 94–95
Откривење Јована Богослова 117
Охрид 36
Павле V, римски папа (1605–1621) 107
Павле, апостол, свети 82, 127
Павле, монах, ктитор Фласке 29, 32
Павле, прот 81
Пајсеј, београдски митрополит 107
Пајсеј, јеромонах 109
Пајсеј, српски патријарх (1614–1647) 54, 56, 58, 66,
80, 86, 95, 114, 116
Пајсеј (I), хиландарски игуман 41
Пајсеј (II), хиландарски игуман 125–126
Пакрац 108
Палеокапас Константин 82
Палеолози, ромејска династија 20, 24, 27, 100, 118
Палестина 80, 86–87, 106, 116, в. Света земља
Панкратије, грешни 61
Пантократор, атонски манастир 39, 79, 119, 124, 127
Панчево 86
Папастати, хиландарски метох на Касандри 96
Папска курија 77, 108
Парапорта на Андру 111
Патријаршијска библиотека, Београд 94
Пахимер Георгије 28
Пеја, поп 40
Пелопонез 24, 31
Пељешац 92
Пепић Димитрије, кратовски кнез 39
Перо Тафур, шпански путописац 51
Петар I Велики, руски цар (1682–1721) 106, 109, 116
Петар, апостол, свети 82, 127
Петар, јеромонах 127
Петар Рареш, молдавски војвода (1527–1538) 38
Петка, света 65
Петроније Љубибратић, пакрачки владика 108
Петроније, хиландарски саборни старац и хаџија 77,
79–81, 85

ОПШТИ РЕГИСТАР

Пећ 56, 66, 86–87, 93, 101, 107–108, 114, 119, 124–125
Пећка патријаршија, Велика црква 40, 87, 101, 114,
116, 124, в. Српска црква
Пива, манастир 81, 93, 108
Пиколомини, Енеа Силвио, генерал 101
Плака, манастир, келија у Кареји 123, 125
Пљевља 56, 93–94
Повест о Цариграду 125
Повест о чудотворним иконама манастира
Хиландара 52
Полог 25, 27
Пољска, Пољско краљевство 102, 126
Попи, село код Никшића 95
Порта 108
Порфирије Успенски 47, 104, 117
Посољски приказ 116–117
Први балкански рат 127
Први светски рат (Велики рат) 18
Превлака 72
Преображенска келија на Светој Ани 72
Преображење, пирг на Спасовој води 35, 59
Преображење, хиландарска келија код Кареје 119
Призрен 25
Пријепоље 85–86, 94
Прилеп 123
Приморје, јадранско 26, 81, 92, 123
Проелевсис Михаило, сликар 55
Пророк Илија, скит манастира Пантократора 127
Протат 32, 37–38, 72, 78, 113, 121–125
Прохор, јеромонах 39
Прохор, лесновски архимандрит 116
Прохор, охридски архиепископ (1528/9–1550) 37, 67
Прохор, хиландарски архимандрит и духовник 36,
41, 44–45, 52
Пруска 96
Псков 39
Путивљ 57, 72, 79, 96, 115–116
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Равдуху 124
Радомирска област, митрополија 114
Радостуше, село 25
Радош, брат игумана Виктора 84–85
Раду Афумаци, влашки војвода (1522–1529) 38
Раду Велики, влашки војвода (1495–1508) 38
Раду Пајсије, влашки војвода (1535–1545) 38, 125
Радул, сликар 100
Раич Иродион, пуковник 96
Распеће Христово 44
Рафаило, монах 127
Рача, манастир на Дрини 72
Рашка 38, в. Србија
Репош, син Јована Кастриота 25–28
Рим, Римска црква 77, 95, 107
Римнички србљак 96
Рисан 95

Ровишка митрополија 127
Рогозна 38
Родос 31
Рођење Богородице, в. Маруда, Фласка
Рођење светог Јована Претече, параклис на врху
Савиног пирга 63, 103–107, 109
Роксанда, ктитор келије Светог Николе Барбера 113,
119
Роман о Варлааму и Јоасафу 72, 126
Романови, руска династија 126
Роси Николо, језуита 77
Рудник 38
Русија, Руси, Руска црква 39, 44, 48, 72, 78–79, 86, 96,
106–107, 115–116, 124–127
Руска национална библиотека 34
Сава I, свети, српски архиепископ (1219–1234) 21,
24, 27, 41, 79, 85, 87, 92–95, 97, 121–122, 124–
125, 127
Сава II, српски архиепископ (1263–1271) 79, 92
Сава, јеромонах, ктитор келије Светог Николе
Барбера 113, 119
Сава, река 108, 117
Сава Хиландарац 47, 69
Сава, цетињски владика 108–109
Саватије Руђић, херцеговачки митрополит 108–109
Саватије, српски патријарх (1586–1589) 93
Саватије, херцеговачки митрополит 94
Савин пирг у Хиландару 63, 103–104, 107, 109–110,
117
Савина, манастир 72, 109
Самсонов Марко, руски трговац 126
Санкт Петербург 34
Сантјаго де Компостела 51
Sancti Sabae dux 28
Сарајево 72, 81, 86, 108
Саси 38
Света Ана 72, 80
Света земља 79–80, 86, 92, 101, 107, 121
Света Петка у Побужју код Скопља 31
Света Софија у Цариграду 21
Света Тројица 56, 118
Света Тројица код Пљеваља 56, 81, 94
Света Тројица, параклис на Спасовој води 110, 118
Света Тројица, хиландарска келија у Кареји 122–125
Свети анаргири, параклис на метоху Моноксилит 55
Свети анаргири у Кипули 29–31
Свети апостоли, главна црква у комплексу Пећке
патријаршије 56
Свети апостоли, параклис у Ксенофонту 79
Свети апостоли Петар и Павле у Орлици 34
Свети Богослов, хиландарска келија изнад Кареје
119
Свети Василије Велики, келија манастира
Пантократора 127
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Свети Василије на мору 63
Свети Власије, параклис близу Велике лавре 32
Свети Георгије (Ђорђе), параклис и пирг у
Хиландару 45, 63, 69, 77–78, 91–97, 111
Свети Георгије, параклис у Дионисијевом манастиру
55
Свети Георгије, параклис у манастиру Светог Павла
118
Свети Георгије, стари католикон манастира Светог
Павла 117–118
Свети Георгије του Πλάκαρη, келија манастира
Пантократора близу Кареје 32, 39
Свети Георгије у селу Брики 24
Свети Георгије, хиландарска келија у Кареји 39
Свети Георгије, црква на Андру 82
Свети Димитрије, манастир код Кареје 121
Свети Димитрије, параклис у Хиландару 43–45, 48,
67, 71
Свети Димитрије, хиландарска келија код Кареје
119
Свети Димитрије, црква у комплексу Пећке
патријаршије 56
Свети Игњатије Богоносац, хиландарска келија у
Кареји 125
Свети Илија, црква у Ораховцу (Бока Которска) 95
Свети Јован Златоусти, хиландарска келија близу
Кареје 127
Свети Јован Претеча, параклис у Великој лаври 43,
67
Свети Јован Претеча, параклис у Протату 32, 37
Свети Јован Рилски, манастир 34
Свети Јован Теолог, параклис у Дионисијевом
манастиру 55
Свети Константин и Јелена, параклис у манастиру
Светог Павла 118
Свети Никола Барбера, на Хухли, Пирг светог
Николе у Кареји, хиландарска келија у Кареји
81, 110, 113–119
Свети Никола, манастир код Прибоја 119
Свети Никола, манастир у Коласији 115
Свети Никола на хиландарском метоху Комитиси
109
Свети Никола, параклис у комплексу Пећке
патријаршије 87
Свети Никола, параклис у манастиру Светог Павла
118
Свети Никола, параклис у хиландарском конаку
у Кареји 79
Свети Никола (I), параклис у Хиландару 41, 44–45,
77–78, 85, 88
Свети Никола (II), параклис у Хиландару 77–79, 81,
в. Четрдесет севастијских мученика
Свети Никола (III), параклис у Хиландару 83–85, 87,
89
Свети Никола у Топлици, манастир 39

Свети Никола, хиландарска келија у Милејама 109
Свети Николај Белозерски, хиландарска келија
испод Кареје 127
Свети Павле, светогорски манастир 43, 72, 80, 100,
109, 115, 117–118, 124
Свети Пантелејмон, Русик, руски светогорски
манастир 39, 45, 72–73, 81, 126
Свети Сава Освећени, карејска испосница, пирг,
Типикарница 21, 38–40, 48, 72, 78–79, 96, 106,
119, 121–127
Свети Сава Српски, параклис у Хиландару 43, 48, 67
Свети Стефан Панцир 31
Свети Стефан у Бањској 21
Свети Тома, хиландарска келија у Кареји 119, 125
Свети Трифун, параклис у хиландарској башти 57,
63
Свето римско царство 107–108
Светоандрејски скит 113
Свештена општина 81, 126
Сегедин 117
Селада, Халкидики 55
Серапион 123
Серапион, јеромонах 126
Серенисима, в. Млетачка република
Сидерокавсија (Сидерокапса) 38, 41
Силвестар, игуман Велике лавре 43, 67
Силвестар, рашки митрополит 45, 125
Силвестар, хиландарски игуман 81
Силоам, јеромонах 76
Симеон Љубибратић, херцеговачки и београдски
митрополит (Monsignor Vescovo di Belgrado)
104, 106–109, 117
Симеон Мироточиви, свети, Стефан Немања,
српски велики жупан (1166–1196) 21, 24, 27,
41, 79, 88, 94–95
Симеон, херцеговачки митрополит 63, 80, 93, 96
Симеон, хиландарски игуман 100, 104, 109–110,
118–119
Симонопетра 124
Синај 27
Синодална библиотека Московске патријаршије 96
Сињорија, в. Млетачка република
Сјеница 85
Скадар 95
Скендербег 26–27
Скилица Јован 27
Скопље 31, 85–86, 101, 123
Сланци, манастир 107
Слепче, манастир 35, 39
Служба Георгију Кратовцу 40
Служба светом Василију 96
Смоленск 51
Смрт светог Василија Острошког 95
Соколовићи 93
Солун 23–24, 26, 41, 55, 122
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Софија 35, 40, 44
Софија Алексејевна, регенткиња 1682–1689, кћи
руског цара Алексеја Михаиловича 106
Спасов манастир у Суздаљу 45
Спасова вода 35, 59, 87, 100, 110, 116, 118, 122
Спасова келија манастира Светог Павла 100
Спиридон, српски патријарх (1380–1389) 44
Сплит 28, 101
Србија, Срби, Српско царство 21, 27, 34, 36, 59, 66,
86, 102, 117, 123–124, 127
Србљак 72, 96
Срђ, брдо изнад Дубровника 109
Срем 108
Сретење, параклис у манастиру Светог Павла 118
Српска црква, Архиепископија, Српска
патријаршија 56, 85–86, 93–95, 101, 108,
123–124
Ставроникита 119
Станислава, ктитор Фласке 29
Станиша, син Јована Кастриота 26
Стефан III Велики, молдавски војвода (1457–1504)
32
Стефан Батори, пољски краљ (1576–1586) 126
Стефан, влашки митрополит (1648–1653,
1662–1668) 96
Стефан Вукчић Косача 28, 93
Стефан Душан, српски краљ и цар (1331–1355) 24,
38, 59, 121, 123–124
Стефан Првовенчани, српски велики жупан и краљ
(1196–1227), Симон монах 24, 59
Стефан Првомученик, свети 24, 41
Стефан, син великог кнеза Вукана, Немањин унук
95
Стефан, српски кнез и деспот (1389–1427) 34
Стефан Урош I , српски краљ (1243–1276), Симеон
монах 24, 59, 122
Стефан Урош II Милутин, српски краљ (1282–1321)
20–21, 24, 41, 44, 54, 59, 61, 88, 121–124
Стефан Урош III Дечански, српски краљ (1321–1331)
24, 59, 88
Стефан, хиландарски игуман 96
Стојановић Љубомир 34
Стон 92
Страхиња, поп из Будимља 81
Струма 126
Студеница 86
Суздаљ 45
Сулејман Законодавац, турски султан (1520–1566) 38
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Таласин Јован, иконограф 111
Тара 81
Татјана, супруга пуковника Иродиона Раича 96
Тврдош 93, 95, 108–109
Темишвар, елајет 116–117, 119
Теодор, блажени 21

Теодор Спан 35
Теодор Стратилат, свети 72
Теодор, хиландарски архимандрит, духовник
и хаџија 78, 80
Теодора, ктитор Фласке 29
Теодорит, архимандрит 44
Теодосије, влашки митрополит (1668–1672,
1679–1708) 96
Теодосије, писац другог Савиног житија 125
Теодосије, хиландарски игуман 66–67, 69, 71–73, 97,
127
Теодул, хиландарски игуман 122–125
Теоктист, прот 121
Теоктист, хиландарски ђакон 79
Теофан Крићанин 40
Теофан, мајстор 81
Теофан, прот 122
Теофан, хиландарски јеромонах 78
Теофил Радуловић, игуман Тврдоша, 108
Теофил, српски хаџија из Ксиропотама 79
Теофил, старац Светог Саве 123
Тесалија 23
Тома Магистар 28
Томо, деда кратовског митрополита Михаила 114
Томо, ктитор келије Светог Николе Барбера 113
Топлица, близу извора Црне реке 39
Торино 107
Трагос, в. Цимискијев типик
Трани 55
Трговиште (Влашка) 125
Трговиште (Рашка) 85
Требиње 56, 63, 72, 96
Требиште, село 25
Трепча 38
Трескавац 39
Три светитеља, хиландарска келија у Кареји 36, 38
Трибали, в. Србија, Срби
Трифун, свети 57
Троицко подворје, Богојављенски манастир
у Кремљу 115–116
Тројице-Сергијева лавра 77, 115
Турска, Турци 26–28, 51, 94, 101–102, 107–108, 115
Ћустендил 114–115
Угарска 81
Урош, српски цар (1355–1371) 119
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