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димитрије богдановић (из породичне архиве)



Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.

У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кирСилуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.

Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.

Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).

„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 
српски средњи век (Slavica et Serbica mediaevalia) започињемо њему по-
свећеном споменицом.

Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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ПрикуПљање Писаније Према катастиху манастира 
хиландара (бр. 521): Прилог историји срПске цркве 

и народа крајем XVII и Почетком XVIII века

ЉиЉана и. Пузовић

апстракт. – у Катастиху манастира Хиландара (бр. 521) хиландарски монаси су 
уписивали имена приложника и прилоге добијене у писанији, у раздобљу од 1694. 
до 1704. године. на својим путовањима они су обишли бројна места и манастире 
у Старој Херцеговини, Боки которској, Лици и Крбави. Као историјски извор, 
Катастих садржи драгоцена сведочанства о манастирским братствима, женском 
монаштву, истакнутим сеоским првацима и племенским старешинама на поме-
нутим деловима српског етничког простора. Подаци забележени у време писа-
није истовремено пружају могућност сагледавања стања српског народа и пра-
вославне цркве у време Бечког рата (1683–1699) и током првих поратних година.

Кључне речи: Српска православна црква, српски манастири, манастир Хиландар, 
женско монаштво, писанија, Бока которска, Стара Херцеговина, Лика, Крбава, 
XVII–XVIII век

Катастих манастира Хиландара (бр. 521) јесте рукописна књига, писана 
на папиру полууставом XVII века, српске редакције, мешаним, рашко-ре-
савским правописом. Може се сматрати једним од најзначајнијих исто-
ријских извора за проучавање писаније у српским земљама.1

Прве податке о самој књизи, уз цео запис на л. 1, забележио је Сава 
Хиландарац у необјављеном каталогу: „Бр. 519. Катастихь (прецртано: 
таксидїωта). Писан на папиру, 63 листа, 19 × 10 cm.“2 Стицајем околности, 
овај драгоцени извор дуго је остао незапажен и неупотребљен. Седамдесет 
година касније, Димитрије Богдановић описао је Катастих у каталошкој 
форми, али довољно информативно да подстакне даља истраживања.3

* Љиљана и. Пузовић, народна библиотека Србије, Бео град, ljiljana.puzovic@nb.rs
1 Богдановић 1978, 195.
2 Катастих бр. 521 заведен је у овом каталогу под бројем 519. уп. Сава Хиландарац 1908, б. с.
3 Према његовом сведочењу, димензије књиге су 190 × 105 мм. Састоји се од I + 63 

листа, увезаних у кожни повез: Богдановић 1978, 195. Књига сада има 71 лист, с тим 
што је фолијација погрешно урађена почев од л. 48. због тога су у овом раду листо-
ви са погрешном фолијацијом обележени римском цифром II. Празни листову су: 
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Катастих бр. 521 је настао наменски, као књига коју је требало носи-
ти у писанију,4 ради уписивања прилога које су верници, као милостињу, 
прилагали Хиландару. Садржај заглавља на л. 1 сведочи да је ова књига 
већ приликом установљења названа Катастихом. на истом месту забеле-
жено је да је њено исписивање започето 1694. године, за време игумана 
василија.5 Књига је писана током наредних десет година, до 1704. године, 
која је забележена на последњем листу (л. 63б II).6 већи део Катастиха 
исписао је јеромонах Гаврило,7 који је у два записа оставио своје име у 
склопу сведочења о доласку из Хиландара.8 он је извесно био пореклом 
из Херцеговине, јер је у једном запису владику Саватија Љубибратића9 
назвао „господинь мои“.10 Други хиландарски сабрат који је Катастих 
носио у писанију је, највероватније, монах авесалом, јер је на л. 41а 

7а, 8а, 9а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 20а, 22а, 25а, 26а, 31а, 39а, 43а, 44а, 45а, 47бII, 
48аII и 51аII, укупно 21 лист.

4 на значај писаније за опстанак манастира за време турске владавине указивали су 
следећи истраживачи: веселиновић 1909, 155–157; Трифуновић 1981, 161; Грујић 
1993, 206; Фотић 2000, 221–231; Дабић 2001, 57; Пузовић Љ. 2012а, 241–267; Пузо-
вић Љ. 2012б, 145–153.

5 у заглављу пише: Сыи катастихь монастира Хиландара храма въведена прѣсветые Богородице 
иже въ светѣи горы Аѳѡна србскые лаѵри. Подписа се при гꙋменꙋ кѵр Василю еромонахꙋ оу мо-
настироу Хиландарꙋ, лѣто ҂ꙁ (7202), а ѡт рождьства Христова ҂а (1694). на истом листу 
је и печат манастира Хиландара, са представом ваведења и кружним натписом. о 
игуману василију детаљније види: Фотић 2000, 145–146, 202.

6 испод временске ознаке Лета .... следи упис писаније, највероватније на подручју 
Лике.

7 име Гаврило није било ретко међу хиландарским монасима, што отежава разврста-
вање података о личностима које су га носиле у исто или приближно време. на челу 
хиландарске делегације која је јула 1683. године боравила у Москви тражећи помоћ 
за манастир од царева ивана и Петра налазио се архимандрит Гаврило (Димитри-
јевић 1922, 127–128). у његово време повезан је велики број рукописних књига. 
Током 1701/2. и 1703. године, помиње се хиландарски игуман Гаврило, који је са 
братијом долазио по дубровачку свећу, односно некадашњи стонски доходак, који 
је од XVI века исплаћиван Хиландару и Светом Павлу, уместо манастиру Светог 
арханђела Михаила у Јерусалиму. Детаљније: Фотић 2000, 144–149, 192; СБР II, 566.

8 уз напомену да се налази у манастиру Светог Луке у никшићком племену, на л. 14б, 
монах Гаврило је написао: Прїидохь аꙁь грешнїи Коръ?емь нареченїи попь Гаѵрїлъ ѿ Светїе 
Горы ѿ монастира Хиландара лѣтѡ ҂ꙁ (7205 = 1697).

9 Саватије (Руђић) Љубибратић, митрополит захумски, односно херцеговачки 
(1683–1716). видети напомену бр. 57.

10 Паки ꙋ последнѥ прихожденїе когда прїидох азь грѣшнїи Гаѵрїлъ даде ми господинь мои митрополїть 
Саватїе ї гроша. везе Хиландара са Херцеговином су биле изузетно јаке, а поједини 
херцеговачки монаси су током XVII века често заузимали висока места у управи 
овог манастира. Детаљније: Фотић 2000, 149.
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забележен прилог који је послат по њему у Свету Гору.11 Постоји могућ-
ност да је бар још један монах записивао милостињу, јер се практиковао 
одлазак по двојице монаха у писанију, кад год је то било изводљиво.12

*
у склопу обраде Катастиха као историјског извора, пред истраживаче се 
постављају три основна питања која се тичу 1) стања у српским области-
ма у време настанка Катастиха, 2) услова у којима је исписивана ова књи-
га током последњих ратних година (1694–1699) и 3) услова у којима је до-
вршено њено исписивање током првих послератних година (1699–1704).

време настанка, односно, исписивања Катастиха бр. 521 поклапа се 
са последњим годинама Бечког рата (1683–1699) и непосредним после-
ратним периодом.13 С тим у вези, неопходно је нагласити да је Катастих 
почео да настаје непосредно након једне од највећих прекретница у исто-
рији српског народа. Ратна дејства хабзбуршке и турске војске, која су 
на српским подручјима достигла врхунац током кључних ратних година 
(1688–1690), довела су до страдања огромних размера и покретања вели-
ке сеобе Срба. Разорени су постојећи привредни и друштвени односи, док 
је широко подручје средишњих српских области, почев од Скопске Црне 
горе, Косова и Метохије, на југу, преко Рашке и западног Поморавља, до 
Мачве, Београда и Браничева, на северу, готово потпуно запустело. Са-
временици су овај период забележили као „второе запустеније“ поредећи 
га са пустошењем и депопулацијом српских земаља за време првих деце-
нија турских најезди. Промена етничке структуре на појединим деловима 
српског етничког простора била је трајна последица ових догађаја.14

11 Писа госпоћа кавалерица Доменик (sic) летова у Светꙋ Горꙋ свїећꙋ прѣдъ блаженомь госпомъ и посла 
.в҃. дꙋката бїела и посла по калꙋћерꙋ Авесаломꙋ?. у овом запису име калуђера авесалома је 
у трећем лицу, али у сваком случају запис није писан руком монаха Гаврила, тако да 
је вероватно монах авесалом, можда из скромности, а можда из неког другог разло-
га, срочио овакаву белешку. у овом случају израз „свећа“ се односи на милостињу, 
а не на „дубровачку свећу“. Детаљније о дубровачкој свећи: Фотић 2000, 189–193.

12 у хиландарском архиву постоји више фермана којима султан забрањује узнеми-
равање хиландарских путника током сакупљања милостиње у целом европском 
делу османског царства, с тим што су неки насловљени на тачно одређене монахе. 
То су типски фермани, које су монаси тражили пре поласка у писанију, да би их 
по потреби показивали локалним представницима власти и тиме предупредили 
злостављања и задржавања на путу. уп. Фотић 1998, 306.

13 Детаљније о овом периоду: иЦГ 1975, 166–227; иСн 1993, 491–574; Томић 1902, 
7–215; Тричковић 2013, 19–187.

14 о односу турско-татарских и арбанашких одреда према хришћанском становни-
штву, у средишњим српским областима, видети: Срећковић 1890, 23–38; иСн 1993, 
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Сукоби огромних размера проузроковали су покрете српског ста-
новништва на ширим просторима од Лике и Крбаве на западу, до Хер-
цеговине на истоку.15 велики турски пораз под Бечом (1683) подстакао је 
антитурско расположење међу херцеговачким, брдским и црногорским 
племенима, која су након млетачког уласка у рат (1684) почела да се ак-
тивно одупиру турској власти. након освајања новог (1687) и Книна 
(1688), Млетачка република је почела да напушта офанзивну политику, 
да би се након неуспеха код Цетиња (1692) и Требиња (1694) окренула 
одбрани стечених позиција, настављајући да подстиче пресељавање хри-
шћанског становништва из турског залеђа на своје приморске поседе у 
Далмацији и Боки которској.16

Хабзбуршка монархија у првим годинама рата, заокупљена ратова-
њем против Турака у Панонској низији, није покушавала да освоји Лику 
и Крбаву. Тек кад је било јасно да због њиховог оклевања расту претен-
зије Млетачке републике на поједине делове ових области, одлучено је 
да се започну војне акције, које су завршене освајањем Лике и Крбаве 
током 1689. године.17 већинско српско, православно становништво, које 
је због ратних пустошења било расељено, вратило се у Лику и Крбаву и 
обновило своја стара насеља. Њима су се придружили нови српски до-
сељеници, који су се, добровољно или присилно, преселили са турске на 
хабзбуршку територију.18

Стање опште нестабилности потрајало је до потписивања мира у 
Сремским Карловцима (1699). управо у таквим околностима, на немир-
на подручја устаничке Херцеговине пристигли су, ради писаније, 1694. 
године и хиландарски монаси. у њиховом кретању јасно се могу уочити 
три области у којима су боравили и у које су се враћали у више наврата. 

530–546; Томић 1902, 12–17; 84, 144–146; 162–166; 202–203; Тричковић 2013, 41–78, 
155–157. Повратак турске војске са великим везиром Мустафом ћуприлићем пре-
ма видину, Дунавским друмом, који је водио кроз Пожаревац, Кучајну, Богаз, Мај-
данпек и Пореч, довео је до трајне депопулације области источне Србије (Катић 
2000, 103–115). из турских пореских књига сазнаје се да се харачко становништво 
смањило чак осам пута (Тричковић 2013, 185).

15 Томић 1902, 7–9; иЦГ 1975, 166, 180, 188–189.
16 о пресељавању становништва из турског дела Херцеговине у Боку которску детаљ-

но: Станојевић 1970, 165–170; Станојевић 1974, 129–172; Станојевић 1983, 3–160; 
Комар 2007, 10–19.

17 Дабић 2000, 56.
18 Детаљно о пресељењу српског становништва са турског на млетачку и хабзбуршку 

територију на подручју Далмације, Лике и Крбаве: Дабић 1984, 50–52; Дабић 2000, 
118–134; Kaser 2003, 10–11; 20–22; Комар 2007, 10–19; Јачов 1981, 61–65.
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Прва област обухвата средишње делове тадашње Херцеговине, односно, 
племенска подручја никшића, Риђана, Дробњака, Драговолића, све до 
Требиња и Попова Поља ка југозападу. на њу се надовезује друго по-
дручје – новог и Рисна са залеђем, све до Котора и грбаљских насеља. 
Трећа област је територија Лике и Крбаве, с тим што су посетили и два 
српска села у Далмацији. обишли су 86 различитих места, с тим што 
је у Катастих бр. 521 убележено 115 назива насеља и области у којима 
су били. Разлика у бројкама је настала због тога што су у појединим 
местима, попут Рисна, Требиња, Котора или херцеговачких насеља на-
сељених племенима никшићи и Дробњаци, боравили у више наврата. 
имајући на уму тренутне прилике широм српског етничког простора, 
разумљиво је што су покушавали да сакупе средства за опстанак свог 
манастира управо у крајевима који су били изван главних токова зара-
ћених војски, као и на простору на који се током ратова слила велика 
миграциона струја српског народа.

Праћењем кретања хиландарских монаха, може се уочити још јед-
но правило, а то је да су сакупљали милостињу у областима у којима је 
остала сачувана парохијска мрежа, или, у насељима у околини манастира 
(табела 1). у Катастиху се у појединим местима експлицитно помиње 
постојање цркве или свештеника, а за друга, углавном личка и крбавска 
насеља, то се може утврдити додатним истраживањима.19 Поред поме-
нутих, хиландарски монаси су посећивали и места са очуваном сеоском 
структуром, о чему сведоче помени сеоских и племенских старешина, 
као и народних војничких старешина. Будући да су сеоски и племенски 
прваци били и најбогатији и најпросвећенији део српског народа, не чуди 
што су они најчешћи приложници. у Катастиху су посредно забележе-
ни чак и сукоби међу члановима херцеговачких племена: Сава Милошев 
дао је прилог у износу општег листа за брата Гаврила, који је погинуо 
у сукобу са Матељевићем (?) на дан Светог архистратига Гаврила, код 
Превишке цркве 1699. године (лета 7207, л. 39б).

Током боравка у писанији, монаси су одседали у домаћинствима, 
која су им указивала поштовање и пружала гостопримство.20 Таква је 
била породица вукашина Лековића из села Кочани код никшића, која 
се обавезала да буде „општа“ манастиру Хиландару, и да монаси имају 

19 Гавриловић 2003, 100–104; Kaser 2003, 51–392.
20 Када је српски патријарх Максим прикупљао милостињу по Банату, 1660. и 1666. 

године, уредно је, поред имена старешине породице у којој је одседао, у одређеном 
месту, бележио израз „домаћин“. остале приложнике записивао је само по имену. 
уп. Матић 1931, 207–223, 447–455; Матић 1932, 72–79, 418–422.

2 43

Прикупљање писаније према Катастиху манастира Хиландара (бр. 521)…



конак код њих. није прецизирано шта би тачно могао да значи израз 
„оби монастира Хиландара“, али се може претпоставити да се односи на 
обавезу давања годишњег прилога у износу општег листа, дакле 2 цеки-
на. заузврат, манастирско братство би на молитвама, током целе године, 
помињало кућу Лековића.21

Табела 1: Места која су хиландарски монаси посетили у писанији (1694–1704)22 

Број 
листа

назив насеља како 
је забележен у 
Катастиху 521

Ближе одређење 
локације (за 
мања места)23

Помен сеоских 
или народних 
војничких 
старешина

Показатељ 
постојања 
парохијске 
структуре24

Доко-
рични 
лист

село Медак25 Лика

л. 1а Хиландар, 1694. +
л. 1б манастир Пива +
л. 2б манастир Добриловина +
л. 3а село Стричина код манастира 

Добриловине
л. 3а манастир Добриловина +
л. 3б манастир Свети Лука +

21 Писа благословени Вꙋкашинъ Лековїћъ подърꙋчию Горъдїани оби лист и плати богъ да прости и 
ѡбеа се са васемъ домомъ да е оби монастира Хиландара и да мꙋ е оба молитва ꙁа живота и 
по самръти и тꙋ братїамъ оби конакъ (л. 42II).

22 због лакшег праћења кретања хиландарских монаха, табеларни приказ је устројен 
према броју листа, не према азбучном редоследу. Катастих је попуњаван готово 
редом, изузев у неколико случајева, попут уписа милостиње у Медаку на првом 
докоричном листу. Може се претпоставити и да је то последње уписано место, иако 
је у књизи прво, јер је вероватно монах Гаврило попунио тај лист кад је исписао 
целу књигу. Међутим, без подробне кодиколошке анализе, која у овом тренутку 
није могућа, то се не може у потпуности утврдити.

23 за убицирање мањих места коришћена је следећа литература: Imenik mesta 1960; 
Лубурић 1930; Томић 2000; Комар 2001.

24 Места у којима је изричито наведено постојање свештеног лица, цркве или мана-
стира, означена су знаком +. знак * стављен је поред насеља у којима се помињу 
монаси или монахиње, а да се не може закључити да ли живе у својим кућама или 
у црквеном објекту.

25 Кнез Петар акетић, порткулаб вукадин Љуштина (Kness Petar Acketisch, Portkulab 
Vukadin Liustina) Kaser 2003, 341–342.
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л. 3б манастир Тушимља, 
храм Светог 
архистратига Михаила 
и Гаврила26

Дробњаци27 +

л. 4а село Косорићи Дробњаци војвода илија28 *
л. 4б село Постење Дробњаци, данас 

Пошћење
*

л. 4б село ћверовићи у 
племену никшићи

синови кнеза 
Јована

л. 5а без места
л. 5б село Драговолићи29 код никшића кнез вуле
л. 6а без места писа кнез 

вучина
л. 6б Метохија, село Црколез
л. 7б село (о)иште (?)
л. 8б село Границе код никшића
л. 9б село Тујковићи30 Грбаљ господин 

војвода кир 
вук

л. 9б село Свињишта Грбаљ
л. 10а село Тујковићи Грбаљ господин кнез 

Милан оцу 
гувернадуру 
Мирку

л. 10б село Дробнићи Паштровићи
л. 11а село Режевићи Паштровићи +

26 Манастир Подмалинско у Дробњацима, на речици Тушини, код селâ Тушина (Ту-
шиња), Горња и Доња Бијела и Косорићи. у изворима се често помиње, као и овде, 
под именом Тушимља или Тушимња; недовољно је обрађиван у литератури. уп. 
Пејовић 1995, 195–198; Лековић 2009, 209–210.

27 Будући да Шавник није постојао у овом периоду, јер је основан тек 1861. године, 
за ближу локацију појединих насеља која се данас налазе код Шавника, користиће 
се назив територије племена Дробњак. Према Светозару Томићу, овом племену 
припадала су следећа села: Превиш, Петњица, Пошћење, Дужи, Годијељи, Придво-
рица, Комарница, Грабовица, Дубровско, Косорићи, Млетичак, Добра села, зукве, 
Слатина, Шавник, Градац, Мокро, Милошевићи, Бијела, Тушина, Струг, Сировац и 
Баре Тушинске, Малинско, Тимар, уп. Томић 2000, 11–154.

28 Чувени дробњачки војвода илија Косорић (ССзн I, 1969; ССзн IV, 7184).
29 назив Драговолићи односио се и на истоимено херцеговачко племе и на насеље у 

којем су живели.
30 знаменита грбаљска кнежина (Комар 2000, 5).
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л. 11б град Рисан кнез илија, 
војвода Пера 
(Петар?) 
вуковић

+

л. 12а без места харамбаша 
Комљен Томов

+

л. 12б  Пуховићи Фатница код 
Билеће31

+

л. 13б село вишњева Грбаљ *
л. 14б манастир Светог Луке 

у никшићком племену, 
1697.

+

л. 15б село облатно код никшића кнез господин 
вукашин

л. 16б село заград код никшића *
л. 17б село Чађелица Чађалица, 

планина код 
никшића

кнез вукадин

л. 18б манастир острошки +
л. 18б Требиње +
л. 19а село Повија код острога +
л. 19б Требиње +
л. 20б село Студенци код никшића32 кнез Степан
л. 22б манастир Требиње +
л. 23а вероватно Требиње (?) кнез Симо 

виковић, 
кнез Милоје, 
војвода Ђуро, 
кнез (? – 
нечитко име)

+

л. 23б село Горња Бијела Дробњаци кнез Милош 
вуловић

+

л. 24а без места
л. 24б племе никшићка Тара 

село Жупа
л. 25б село Дучица код никшића
л. 26б село Кути код никшића *

31 Aličić 1985, 420.
32 насеље са овим називом налази се данас и код невесиња, Макарске, Госпића и 

Добоја, али с обзиром на правац кретања хиландарских монаха вероватно је реч о 
месту код никшића. уп. Imenik mesta 1960, 410.

2 46

Љиљана и.  Пу зовић



л. 27б Жупа Попова село 
Рабати

Попово поље сердар Милаш

л. 27б село зуровићи код Чемерног
л. 27б село Полице у Требињу писа војвода 

Никона
л. 28a село зачула између Требиња 

и Дубровника
л. 28б село Долна Бијела Дробњаци *
л. 29a без места
л. 29б без места *
л. 30а село Чобанац, више 

Гудиша33
?

л. 30б вукашинић34 ?
л. 31б село Дужи Дробњаци
л. 32а село Леденице Бока которска
л. 32а село Дврсно село у 

Кривошијама
л. 32б село Морин код Рисна +
л. 33а место Рисан +
л. 33б град Рисан +
л. 34а без места (или 

наставак Рисна)
л. 34б село Бијела Доња Дробњаци +
л. 35а село Дврсно Кривошије
л. 35а село Мокро Дробњаци
л. 35б Херцеговина, племе 

Дробњаци
село Тушимња

кнез вукота +

л. 35б махала Буковица35 Дробњаци *
л. 36а село Лескова пољана36 код Чајнича (?) *
л. 36б село Грабовица37 код никшића +
л. 37а село Тушимља Дробњаци +

33 није могуће убицирати насеље, али будући да је уписано међу дробњачким селима, 
није искључено да се налазило у Дробњаку.

34 Презиме. вероватно је у питању братство вукашинића (Rječnik JAZU 1974, 616).
35 Сада река поред Придворице и села Горња и Доња Буковица, код Шавника.
36 Село под називом Лесковац-Поље налазило се код Чајнича (Aličić 1991, 183). То-

поними изведени од прасловенског *lěskovъ, adj. од *lěskа, дрво леска, чести су у 
словенским земљама (Лома 2013, 131–132).

37 Imenik mesta 1960, 188.
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л. 37а село Дужи Дробњаци
л. 38а село Дубровско Дробњаци
л. 38б село Придворица Дробњаци
л. 38б Рисан +
л. 39б село Превиш, 1699. Дробњаци +
л. 40а без места
л. 40б град Котор гувернадурица 

Анна
+

л. 41а без места (или 
наставак Котора)

л. 41б град нови Херцег нови митрополит 
Саватије
владика 
Герасим

+

л. 42а село Србина Херцег нови Писа госпођа 
Мара војводи…

л. 42б Село (без назива), 
испод:
Сергијева црква

можда црква Св. 
Сергија и вахка 
у Подима код 
Херцег новог

сердар Дмитар +

л. 43б село Мокро Дробњаци кнез Јанко 
Матијашевић 
и његов отац 
кнез Мајаш

л. 44б без места
л. 45б село Петњица Дробњаци
л. 46а без места (или је 

наставак Петњице)
л. 46б село Постење Дробњаци војвода вучић
л. 47а село Градац Дробњаци
л. 47б село Попи код никшића *
л. 42аII село Кочани код никшића
л. 42бII село Кочани код никшића
л. 42бII манастир Морача +
л. 42бII село Глибавац код никшића
л. 43аII без места
л. 43бII вранеши Горњи38 кнез Јосима,

кнез Милош
л. 44аII вранеши Горњи кнез аврамије

38 Села са именом вранеши сада се налазе у околини Горажда, Соколца и врњачке 
Бање, али је питање да ли је ово насеље и једно од њих. уп. Imenik mesta 1960, 188. 
вранеш је и жупа код Бијелог Поља (Šekularac 2011, 261).
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л. 44бII село Стушићи 39 ?
л. 45II село (не пише које) кнез Степан
л. 45бII село Чечава код Требиња +
л. 45бII село Косорићи Дробњаци војвода илија 

Поповић
л. 46II Комарница Дробњаци
л. 46бII вранеши +
л. 46бII Рајковић 40 Дробњаци
л. 47II вранеши кућа Јововић, 

сеоски кнез
+

л. 48бII племе Драговолићи код никшића
л. 49бII Рисен Петар кнез 

риђански
+

л. 50бII манастир Света Тројица Пљевља +
л. 51бII село озринићи код никшића +
л. 51бII град Грачац41 Лика +
л. 51бII село Штикад Лика, код Грачаца
л. 51бII село Мекињар42 Лика
л. 52II Грачац Лика војвода 

вукашин 
Петровић

+

л. 52бII Пађени43 код Книна, 
Далмација

кнез Радосав *

л. 53II Грачац Лика +
л. 53бII Превиш Дробњаци
л. 54II Грачац Лика +
л. 54 IIб село нецвијеће код Требиња војвода 

Драшко
л. 54 IIб Грачац Лика +
л. 55II село Брувно44 Лика
л. 55II село Грачац Лика +
л. 55бII село Мекињар Крбава +
л. 56II Грачац Лика +

39 није било могуће убицирати ово село.
40 Братство Рајковића се населило око 1700. године у Доњу Бијелу, у Дробњаке. уп. 

Караџић, Шибалић 1995, 321.
41 Поп Трифун Ковачевић (Kaser 2003, 251; Гавриловић 2003, 101, 126).
42 Поп Радиша (Bastala, Bista) (Kaser 2003, 162; Гавриловић 2003, 103).
43 Јачов 1981, 64.
44 Поп Марко Крнетић или Крајетић – Kernetich, Kernet(i), Krainetzitz (Kaser 2003, 221, 

222, 224; Гавриловић 2003, 101, 126).
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л. 55бII Грачац Медиали (?) Лика +
л. 57II Брувно Лика
л. 57бII Бунић45 Крбава +
л. 57бII Крбавица Крбава
л. 58II наставак: Бунић Крбава Предоје 

Пакулаб46

л. 58бII Кореница47 Крбава кнез Продан 
Дракуличић
кнез Павко

+

л. 59II наставак: Кореница Крбава +
л. 59бII село Мутилић Крбава кнез вук

прокулаб Томе 
Шиматовић

л. 60II наставак: Мутилић Крбава
л. 60бII село Мекињар Крбава кнез велисав 

Боснић
+

л. 61II наставак: Мекињар Крбава прокулаб 
Милак 
Маринковић48

+

л. 61бII град Бунић Крбава
л. 61бII Широка кула49 Крбава војвода Томе 

Хорешковић
+

л. 62II наставак: Широка кула Крбава +
л. 62бII Комић50 Крбава кнез Радосав 

Луцић51
+

л. 63II Комић Крбава +
л. 63II Дивосело52 Крбава заставник 

вуко

45 Приликом пописа из 1712. године у селу су забележена чак тројица свештеника: 
поп никола Кнежевић, поп вучин Босанчић, поп Симо Пуповац (Буповац) (Kaser 
2003, 102, 117, 122, 126, 128, 129; Гавриловић 2003, 101).

46 Предоје заклановић (S(Z)aklanovich), прокулаб (Kaser 2003, 95). Прокулаб = 
Porkolab, porkulab, sudija (Skok, 1973, 12).

47 Поп Станоје (Станиша) Прица (Kaser 2003, 65, 86, 90); поп Радиша Прица (Kaser 
2003, 80, 81, 86, 90).

48 Prokulab Milak Marinkovik (Kaser 2003, 155).
49 Поп антон Цвитњичанин (Cuitnichanin, Zwitnizanin) (Kaser 2003, 368; Гавриловић 

2003, 101); Поп Симо Галовић (Kaser 2003, 366).
50 Поп Јован Павличић (Kaser 2003, 209, 217).
51 Кнез Радосав Лучић (Kaser 2003, 217; Гавриловић 2003, 126).
52 Поп Саво (Kaser 2003, 321); поп никола Баста (Паста). уп. Гавриловић 2003, 101.
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л. 63бII Плавно, 1704. код Книна, 
Далмација

+

задња 
корица

град Котор +

Страдање српског народа било је праћено страдањем Српске цркве, 
која је у овом периоду доживела потпуно разарање постојеће структуре, 
на свим нивоима, од епархијских до парохијских.53 одласком српског 
патријарха арсенија III Црнојевића из Пећи,54 престао је да важи његов 
закупнички берат, чиме је патријаршија доведена у крајње неповољан 
положај пред турским властима. обнову Патријаршије, након добијања 
патријаршијског берата у Цариграду, 31. марта 1691. године, започео је 
нови патријарх Калиник I.55 Међутим, стварни опсег његове надлежно-
сти био је сведен на подручја Српске патријаршије која су остала под 
турском влашћу. Пошто је од стране млетачких власти сматран за про-
турски оријентисаног архипастира, њега није могао, нити смео призна-
вати ниједан од српских архијереја који су током ратних година прешли 
на млетачку територију,56 што се у првом реду односило на херцеговачке 
владике Саватија Љубибратића57 и Герасима Рупића (Поповић),58 који 

53 иСн 1993, 543–546; о стању у Српској цркви најбоље сведочи податак да су, 1710. 
године, у целој нишкој и Белоцркванској епархији са 244 села, постојала само тро-
јица свештеника (Тричковић 2013, 185).

54 Патријарх арсеније III Црнојевић је 1689. године, у страху од Турака, напустио 
Пећ и склонио се у никшиће. вратио се на захтев хабзуршких војних заповедни-
ка, након њиховог освајања Пећи, крајем исте године. Међутим, већ јануара 1690. 
хабзбуршка војска претпрела је велики пораз код Качаника, после којег је уследила 
турска офанзива. Бежећи од насиља, патријарх је поново побегао из Пећи, да би на 
челу око 40000 избеглица прешао на подручје јужне угарске. овај догађај познат 
је под називом велика сеоба Срба (1690). уп. Срећковић 1890, 23–36; Томић 1906, 
107–161; Томић 1902, 122–132; 159–162; 174–192; иСн 1993, 543–546; Тричковић 
2013, 41–78, 155–157.

55 Шулетић 2013, 9.
56 Томић 1902, 210; Томић 1906, 142–143.
57 ССзн I, 1306, 1693, 2043, ССзн II, 2114, 2240; ССзн IV, 6663; Милаш 1901, 334–335, 

342–346; Слијепчевић 2006, 135–137, 173–175; Сава 1996, 436; Комар 2009, 142–147; 
Комар 2010, 23–57.

58 Герасим Рупић Поповић, херцеговачки владика (?–1723). Помиње се у више записа 
из прве две деценије XVIII века (ССзн II, 2242, 2216, 2243, 2268, 2273, 2603, ССзн 
IV 7000, ССзн VI 10311). По овлашћењу патријарха арсенија III, са митрополитом 
београдским Симеоном и захумским Саватијем, учествовао је у хиротонији црно-
горског епископа Саве очинића, новембра 1694. године. Детаљније: Руварац 1901, 
27; Сава 1996, 126; Пузовић П. 2006, 28–29; Слијепчевић 2006, 137, 167–168, 175–177.
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су уписани у Катастих као приложници.59 Митрополит Саватије се у 
првим годинама ратa нашао међу вођама устанка у Херцеговини, због 
чега је стекао знатан углед и поверење млетачких власти, па је до краја 
живота задржао управу над приморским деловима Херцеговачке епар-
хије, који су током рата потпали под млетачку власт.60 Подаци о везама 
хиландарских монаха са поменутим српским јерарсима имају посебан 
значај. Готово је извесно да су се хиландарски монаси, поступајући по 
устаљеним обичајима, након доласка у Херцеговину јавили тамошњим 
владикама, не само из поштовања према њиховом чину већ и ради до-
бијања благослова, односно, дозволе и препоруке за прикупљање писа-
није у њиховим епархијама.61 

Страдање монаштва и рушење манастира на великом делу српског 
етничког простора, од којих неки никад нису обновљени, била је дуго-
трајна последица ратних дејстава.62 Стога су изузетно важна сведочанства 
о постојећим манастирима у поменутом периоду и о стањима њихових 
братстава. захваљујући помену у Катастиху и прилозима датим Хиланда-
ру, сазнаје се да су манастири Пива, Добриловина, манастир Светог Луке 
у никшићком племену, Тушимља, острог, манастир Требиње,63 Морача 
и Света Тројица (Пљеваљска) били активни и углавном добро попуњени 
за ондашње прилике.64

59 Митрополит Саватије је у два наврата дао прилог за Хиландар, први пут општи 
лист, а други пут 10 гроша. владика Герасим је приложио 60 литургија, односно 
сарандар и по (Катастих бр. 521, л. 41б).

60 Мијушковић 1953, 266–269; Сава 1996, 436; Слијепчевић 2006, 135–137, 173–175
61 о „проситељним“ и „препоручитељним“ писмима за писанију детаљно: Пузовић 

Љ. 2012б, 145–153.“
62 Разорени су, попаљени или опљачкани скоро сви манастири на Косову и Метохији, 

целом Поморављу, Шумадији, Подрињу, Посавини и Срему. уп. иСн 1993, 543–546.
63 није најјасније да ли се под називом „манастир Требиње“ мисли на Дужи и Тврдош, 

будући да је Тврдош миниран 1694. године. Можда су хиландарци у њему боравили 
те године, пре рушења.

64 о мушком монаштву у српским средњовековним земљама видети: Марковић 1920. 
о херцеговачким манастирима детаљније: ћоровић 1999.

65 није наведено, али пошто је у мушком манастиру једна монахиња Теофана, могло 
би се претпоставити да је она мајка неког монаха.

66 Редослед посета је одређен према следећим показатељима: приликом прве посете 
игуман манастира је Теодосије, следећи пут он је проигуман, а игуман је некадашњи 
јеромонах Герасим.

67 није јасно да ли је монах.
68 Монах никон је био отац духовника висариона.
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Табела 2: Манастири у којима су боравили хиландарски монаси приликом прикупљања 
милостиње

назив манастира Број листа Братство
манастир Пива л. 1б игуман кир Саватије, Теофил старац, 

Јевсевије, Филотеј игуман, аврамије 
проигуман, Симеон проигуман, Са(…)е 
јеромонах, Јевсевије, Теофана монахиња,65 
проигуман захарија

манастир 
Добриловина66

л. 2б 
(први пут)

игуман Теодосије, монах Макарије, Марко,67 
духовник висарион, монах никон,68 Теодор 
јеромонах, Јевтимије јеромонах, монах 
Теодор,69 Герасим јеромонах, Јевтимије 
јеромонах,70 Теодор јеромонах, Максим 
јеромонах, арсеније јеромонах, Евлогије 
јеромонах,71 Филотије јеромонах

манастир 
Добриловина

л. 3а 
(други пут)

игуман Герасим, проигуман Теодосије 
јеромонах, јеромонах Теодор, јеромонах 
Максим, јеромонах Филотеј, јеромонах Евлогије

манастир Свети Лука л. 3б 
(први пут)

игуман Руфим, егзарх никон,72 проигуман 
аврамије

манастир Светог 
Луке у никшићком 
племену73

л. 14б
(други пут)

игуман аврамије, егзарх патријархов никон, 
јеромонах арсеније, јеромонах иларион, 
јеромонах Герасим, јеромонах Софроније, 
јеромонах исаија, јеромонах аврамије 
Добриловац проигуман Рувим, поп Саватије,74 
проигуман Леонтије, проигуман Теодор

69 изгледа да су у сродству са духовником висарионом били и Теодор јеромонах, Јев-
тимије јеромонах, брат Павле, Дамјан, монах Теодор и Божа, јер за све њих прило-
жио по 40 литургија.

70 Мајка му је била монахиња Марија.
71 Мајка му је била монахиња Марта.
72 Егзарх патријарха арсенија III Црнојевића, никон, боравио је међу херцеговач-

ким племенима вероватно од почетка Бечког рата. у више наврата је посредовао 
између патријарха арсенија III и херцеговачких племена, са једне, и представника 
млетачких власти, са друге стране, у преговорима око ангажовања српских снага 
на млетачкој страни. уп. иЦГ 1975, 195; Томић 1906, 103–107.

73 Тешко је одредити редослед посета, будући да се на оба листа (л. 3б и л.14б) на који-
ма су записана имена братства помињу игумани и проигумани са истим именима: 
игуман Руфим, проигуман аврамије (л. 3б), а затим игуман аврамије, проигуман 
Руфим (л. 14б). на л. 3б није записана година, а на л. 14б записана је 1697. година. 
Можда се само може претпоставити да је поп Гаврило, хиландарски јеромонах, свој 
први боравак бележио на првим страницама књиге, то јест, да се трудио да редом 
попуњава књигу, пошто је у оба случаја прилог записан истом руком.

74 Поп Саватије писао је своме духовнику, проигуману Леонтију јеромонаху, велики 
сарандар.
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манастир Светог 
Луке у никшићком 
племену

л. 14б 
(трећи пут)

проигуман Рувим75

манастир Тушимља, 
храм Светог 
архистратига Михаила 
и Гаврила

л. 3б игуман Теодосије јеромонах, Филотије 
јеромонах,76 Матеј монах,77 духовник никон 
јеромонах, монахиња Марија

манастир острог л. 18б игуман антоније јеромонах, Теодосије 
јеромонах

манастир Требиње л. 22б игуман Симеон, Георгије јеромонах, поп 
јеромонах Елефтерије

Сергијева црква л. 42б духовник василије јеромонах
манастир Морача л. 42бII игуман Михаил јеромонах, Теодор монах78

манастир Света 
Тројица

л. 50бII игуман арсеније јеромонах

веома је занимљив помен херцеговачког епископа василија Јова-
новића (1638–1671) као светога: л. 18б: Монастѵръ Ѡсьтрошкьї идеже мно-
го цѣлабнїе мои почиваю светаго и прѣподобнаго ѡтца митрополїта Василїа. Ђоко 
Слијепчевић наводи да је најстарији помен његовог светаштва у запису 
из 1714. године, а други је из 1732. године.79 Будући да се овиме помен 
његовог светаштва помера за деценију до две унапред, није искључено да 
је он за живота сматран светим, што је касније само канонски потврђено.

Поред монаха у манастирима, у Катастиху су забележени и монаси 
који су живели у својим кућама (табела 3). Канони су строго забрањива-
ли такву праксу, али она је очигледно била доста заступљена и у српској 
средњовековној држави, чим се и државно законодавство бавило овим 
питањем.80

75 Проигуман Руфим је писао својој мајци, монахињи Магдалени, велики сарандар. 
није најјасније да ли се ради о трећој посети јеромонаха Гаврила или је прилог 
накнадно дописан током другог његовог боравка.

76 Писао је матери монахињи Теофани општи лист и „ђеду“ Михаилу општи лист.
77 Монах Матеј био је стриц игуману Теодосију.
78 Монах Теодор је отац игумана Михаила јеромонаха.
79 ССзн III, 5778; ССзн II, 2593; Слијепчевић 2006, 162–167.
80 Калуђери и калуђерице који се пострижу а живе по својим кућама, да се изгнају и 

да живе по манастирима (И калоугѥриѥ и калоугѥрице коѥ се постриꙁаю, тере живоу оу своихь 
коукахь, да се ижденоу и да живоу по манастырѣхь, 17. члан Душановог законика). уп. 
веселиновић, 1909, 155–156; вушковић 2010, 175–176.
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Табела 3: Помени монаха који нису живели у манастирима

насеље Број листа име монаха
село вишњева л. 13б монах Теодор81

село заград л. 16б Георгије монах82

без наведеног места л. 27а Стефан монах83

без наведеног места л. 29б Михаило јеромонах84

вранеши л. 46бII проигуман Кипријан85

Рајковић л. 46бII Епифаније јеромонах

Појаву мушког монаштва на српским просторима, пратило је, гото-
во истовремено, и присуство женског монаштва, о чему постоје сведо-
чанства још из времена Стефана немање.86 након пада српских земаља 
под турску власт, живот у манастирима се није угасио, мада не постоји 
много података о женском монаштву с краја XV и почетка XVI века.87 у 
ратовима с краја XVII и почетка XVIII века, нестали су бројни женски 
манастири,88 али постоје назнаке да су у појединим местима постојале 
жене које су се заветовале да ће живети попут калуђерица.89 Судећи по 
подацима из хиландарског Катастиха бр. 521, монахиње су становале или 
при већим манастирима, или у својим кућама.90

81 нико Станишин писао је по 30 литургија као прилог монаху Теодору и матери никњи (?).
82 Прилог поред Георгија монаха дао је и његов син вукашин и сав дом, што произлази 

да је као монах живео у својој кући.
83 Прилог је дао Милош, син монаха Стефана, за помен свог оца, и матере илинке. 

није записано да ли су обоје живи или упокојени, ни где је Стефан био монах.
84 Прилог је дао Ђуро попов за оца Михаила јеромонаха и мајку Меледију. Јасно је да је 

јеромонах Михаило некада био мирски свештеник, само није јасно да ли је он, као и 
његова супруга, у тренутку писања прилога био и даље жив, или су обоје били покојни.

85 Презвитер Гаврил Граховац писао је прилог за свог стрица проигумана Кипријана, 
али није навео у којем манастиру је он живео.

86 историјат женског монаштва у српским земљама детаљно је обрадио Милојко в. ве-
селиновић у раду Српске калуђерице, Глас СКа 80 (1909) 155–157. од новијих радова 
видети Пурковић 1996; Поповић, Ђукић 2004, 525–549; вушковић 2010, 167–180.

87 о постојању женског монаштва за време турске власти сведоче манастирски по-
меници, који су настајали од XV до XX века. Дечани 109, л. 67–76б; Пљевља 74, стр. 
21–31; новаковић, 1875, 25–28; веселиновић 1909, 176, 206–220.

88 веселиновић 1909, 211–254.
89 исто, 254–256.
90 веселиновић 1909, 155–156; вушковић 2010, 175–176; Комар 2001, 26, 34.
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Табела 4: Монахиње изван манастира

насеље Број 
листа

име монахиње

село Постење л. 4б монахиња Јефимија
племе Драговолићи л. 5б Магдалина монахиња, Макрина монахиња, 

Макрина монахиња91

Требиње л. 18б монахиња Јелисавета92

? л. 21б монахиња Теодосија
село Дучица л. 25б Марија монахиња, ана монахиња
село Долна Бијела л. 28б Марта монахиња93

махала Буковица л. 35б Јелисавета монахиња94

село Лескова пољана л. 36 Јелисавка монахиња95

село Грабовица л. 36б неована монахиња96

град Котор л. 40б монахиња говернадурица ана,97 Јефросима 
монахиња98

село Попи л. 47б монахиња Јефимија и њена мајка, 
монахиња Теона

племе Драговолићи л. 48бII Теофана монахиња99

Детаљнијом анализом података које имамо о монаштву које живи 
ван манастира, долази се до закључка да се готово у свим случајевима 
ради о породичним људима, односно удовицама, кад су у питању монахи-
ње, и вероватно удовцима, када је реч о монасима. Поред тога, и у самим 
манастирима се често среће више чланова једне породице.

91 није најјасније да ли се ради о две монахиње истог имена или је то једна монахиња, 
која је два пута уписала прилог, први пут 40 литургија (сарандар), а други пут оп-
шти лист (годишњи помен).

92 Господин хаџи Јово витковић из Требиња је за мајку, монахињу Јелисавету, писао 
општи лист.

93 Радојко и Радојица Чарапићи писали су мајци, Марти монахињи, свету проскоми-
дију.

94 Јанко је матери Јелисавети монахињи писао прилог.
95 Два пута, у различитим временским периодима, и различитим писарским рукама 

забележено је: „писа Стефан мајци Јелисавци монахињи помен и светују проско-
мидију.“

96 Поп Мато и Милутин писали су проскомидију неовани монахињи, а поред је било 
записано „не плати.“

97 Монахиња ана, гувернадурица, писала је прилоге за мужа, сина, девера, родитеље 
и себе.

98 Монахиња Јефросима писала је прилог за себе и кћер.
99 Протопоп Петар писао је Теофани монахињи општи лист.

2 5 6

Љиљана и.  Пу зовић



у зависности од времена доласка и монаха који је носио књигу у пи-
санију, бележени су прилози. најчешћи забележен прилог је „литургија“ 
(односно „летургија“), који је могао да варира, од једне до сто, у броју. 
Под „литургијом“ се мислило на помињање приложника и њихових жи-
вих и упокојених сродника на одређеном броју литургија у зависности од 
висине прилога. и у другим књигама за уписивање милостиње (сачува-
ним у хиландарској, дечанској, никољачкој, пећкој и другим рукописним 
збиркама) забележена је „литургија“, у смислу прилога, мада је преовла-
давао општији назив, попут „сарандара“100 или „парусије“,101 за одређену 
врсту помена. у овом Катастиху сарандар је забележен више пута, али 
чешће је дефинисан као 40 литургија.

израз „парусија“ ниједном није поменут у овој књизи, јер га је заме-
нио израз „општи лист“ који је управо значио редовно годишње помиња-
ње приложника. „општи лист“, износио је два цекина, што се углавном 
сазнаје посредним путем: код имена приложника који су платили пола 
износа, забележено је да су дали један цекин, а други остали дужни (село 
Дужи, л. 31б; село Превиш, л. 39б).102

„Проскомидија“103 је забележена неколико пута, а износила је цекин, 
односно, пола вредности општег листа (село Глибавац, л. 42II). Судећи по 
другим изворима, њена вредност је била једнака вредности 100 литур-
гија, тј. такође цекин (племе Драговолићи, л. 48бII). Да је прилог „света 
проскомидија“ био еквивалент за 100 литургија забележено је и код села 
Грачац (л. 54IIб).

најзагонетнији прилог је „помен“, који је редовно бележен у селима 
Лике и Крбаве. ова књига не пружа довољно података који би дали од-
говор на питање да ли се под овом ставком мисли на само један помен у 
манастиру или на нешто друго.

уместо готовог новца даван је еквивалент у роби: један ован и пола 
букиле104 жита сваке треће године (Херцеговина) за „општи лист“, односно 

100 Четрдесетодневни помен, односно 40 литургија. уп. Руварац 1903, 116–117, 144–145.
101 Редован годишњи помен, уп. аСануК, а 1733/118.
102 Прилог у висини општег листа даван од стране више домаћинстава у једном месту, 

попут села Превиш код никшића (л. 39б), приликом једног боравка хиландарског 
монаха, може да укаже и на евентуално такмичење комшија у издашности, будући 
да нису били довољно богати да цео износ плате одједном.

103 Реч „проскомидија“ има више значења: место у олтару где се припремају дарови 
за Свету евхаристију; прикупљање прилога за манастир; сам прилог се назива 
проскомидија, и рукописна књига у коју су уписиване проскомидије, тј. прилози 
се називају „проскомидија“. уп. Синдик 1998, 279.

104 Мера за житарице, четвртина „стара“: Skok 1971, 232.
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ждребац, јарац, ован или кварта105 пшенице (Лика и Крбава) за „помен“. 
Можда би се чак могла утврдити динамика долазака хиландарских калу-
ђера у одређена места на основу приложника општих листова, поготову 
оних који су манастиру обећавали по брава сваке треће године.106

вредна је помена белешка у Катастиху (л. 42б) да је духовник јеро-
монах василије при Сергијевој цркви (у Подима?) дао прилог у висини 
сарандара и за манастир Светог Павла на Светој Гори, што сведочи о 
доброј сарадњи ова два српска светогорска манастира.107

овим радом нису исцрпене све могућности проучавања Катастиха 
бр. 521, будући да ономастичка истраживања нису рађена, јер заслужују 
посебну студију. Посебна вредност овог споменика долази до изражаја 
ако се има на уму обим, разноврстност и богатство података насталих 
у времену великих ратних збивања и политичких промена током Беч-
ког рата и након њега. Помени манастира, монаха, монахиња, насеља са 
њиховим сеоским, племенским и војничким старешинама, изузетно су 
важни јер пружају могућност сагледавања стања српског народа и цркве 
на једном делу српског етничког простора у изузетно сложеним поли-
тичким околностима.

105 Мера за жито, различите вредности према месту и времену. уп. Rječnik JAZU 5, 
1898–1903, 850.

106 Дешавало се често да верници обећају прилог манастиру, па чак и да се тај прилог 
упише, али да га, на крају, из неког разлога не дају. због тога је на више места у 
књизи забележено да ли је приложник заиста дао обећани прилог, тако што је са 
стране уписано „плати“, а за оне који то нису учинили „не плати“. захваљујући 
приложницима који су давали само део, било је могуће утврдити вредност поје-
диних прилога.

107 о манастиру Светог Павла на Светој Гори видети Пузовић Љ. 2014, 45–53, са но-
вијом литературом.
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Ljiljana I. Puzović

PIoUS DonAtIonS (PISAnIyA), ACCoRDIng to the 
KAtAStICh of the hILAnDAR MonASteRy (№ 521) 

а ContRIBUtIon to the hIStoRy of the SeRBS AnD the eASteRn 
oRthoDoX ChURCh In the LAte 17th AnD the eARLy 18th CentURy

Summary

During ottoman rule in Serbian lands, the term “pisaniya” was used to describe 
particular customary activities of orthodox Christian monks who were travel-
ling from region to region, visiting pious Christians, collecting donations for their 
monasteries and recording the results of their visitations in special books. An ex-
ample of such books is the manuscript Katastich № 521, in which the monks of the 
Serbian monastery of hilandar at Mount Athos recorded the names of contribu-
tors and types of contributions collected trough pisaniya between 1694 and 1704 
in the regions of herzegovina, Lika and Krbava. The creation of this manuscript 
coincided with the major military conflict, the great turkish War (1683–1699) 
and the immediate post-war period. The culmination of military operations in 
central Serbian lands (1688–1690) was marked by the destruction and devastation 
of enormous proportions, with far reaching consequences. Therefore, the monks 
of hilandar had to restrict their visitations mainly to the semi-liberated regions 
of herzegovina, the Bay of Kotor (under the Venetian control), Lika and Krbava 
(under the habsburg control). During their travels, they visited many places and 
monasteries. hence, Katastih № 521 contains a great body of data important for 
historical geography, demography and church history, including data on monastic 
fraternities, female monasticism, and local Serbian leaders. Data recorded in the 
Katastich offer an important insight into the status of the Serbs and eastern ortho-
dox Church at the time of the great turkish War (1683–1699).
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