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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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ЈЕзик, књижЕвност и рукописно наслЕђЕ





О једнОм месту у пОвељи стефана немањића Хиландару

Бранислав Тодић

апстракт. – Крај аренге у повељи великог жупана стефана немањића манасти-
ру Хиландару (око 1207) добро је објављен, али се најчешће погрешно преводи. 
Уместо стефанове намере да се буде код гроба светог симеона монаха, ово место 
треба превести као стефанову жељу да дође у Хиландар и постане монах крај 
гроба свог оца светог симеона. Тек треба испитати да ли је та стефанова жеља 
за монашењем била стварна или изречена у одговарајућем контексту повеље.

Кључне речи: стефан Првовенчани, повеље, књижевност, преводи

Повеља великог жупана стефана немањића манастиру Хиландару пред-
ставља изузетно занимљив даровни акт који је својом вишеслојном садр-
жином привукао знатну пажњу историчара, филолога и историчара књи-
жевности и уметности.1 недавна студија о другачијем датовању повеље 
(око 1207–1208)2 показује да овај споменик још није до краја истражен и 
да се веома осећа недостатак његовог критичког издања.

Међу деловима повеље који захтевају боље објашњење постоји једно 
место које ствара забуну не толико по томе како је објављено, колико по 
његовом разумевању, што се најбоље огледа у преводима на савремени 
језик. Подсећамо да је повеља објављивана више пута, при чему нам се 
чини да је и даље најбоље њено прво потпуно издање.3 То проблематич-
но место налази се на крају опширне и лепе аренге, а пре диспозиције. 
Пошто је стигао на свету Гору, свети симеон је пронашао разрушени 
манастир ваведења Богородице у Милејама и потрудио се да га обнови, 

* Бранислав Тодић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
1 наводимо значајније студије о повељи: соловјев 1925, 62–89; Hafner 1964, 54–63 et 

passim; радојчић 1966, 41–50; Маринковић 1973, 3–19; Марјановић-душанић 1997, 
104–109, 195–196, 280–282, и другде; Јерковић 1997, 123–138; Јерковић 1998, 19–33; 
стефан Првовенчани 1999; Шпадијер 2015, 113–126.

2 Бубало 2010, 233–240.
3 соловјев 1925, 66–71. остала издања: новаковић 1912, 385–386 (у изводу); Korablev 

1915, 371–375; стефан Првовенчани 1999,3–12; Živković et al. 2000, 27–32; Јовано-
вић 2000, 646–649; Мошин и др. 2011, 80–83.
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подстичући у томе и сина стефана; овај је то и учинио, последујући је-
ванђељским заповестима. ауктор повеље затим каже:

и си поменоуюоу мнѣ жизнь чьстьноу славныю ми родителю како красота како дрьжание 
мира како слв҇а и бг҇атьство ѡ ниелюбье вь скорѣ бж҇ ие любление кь себѣ привлѣче по-
мышль вь себѣ некли сподбить ме влдка мои с ҇ хь҇ тоуижде же поклоньникоу быти оу 
прѣст҇ыѥ влдчце нше бц҇е и свѣтилоу неоугашеноу быти вь храмѣ ѥе и оу гроба чьстьнаго и 
бг҇овѣрнаго старца гн҇а ми ст҇аго симеѡна мнихь спд҇облень бихь быти емоу с нимь ктиторь 
и слоужитель и ѡбновихь его мл҇твами ѥго.4

соловјев је коректно објавио овај одломак; једино је испустио некли и 
же после тоуижде, реч дрьжание не треба писати са ѥ на крају, а уместо сподо-
блень быхь треба спд҇облень бихь. реч мнихь – то посебно истичемо – објавио 
је правилно, с танким јером на крају.5 ову су реч, међутим, Корабљов,6 
новаковић7 и Јовановић8 читали као мниха (светаго симеѡна мниха), иако је 
она читко написана и разговетно се чита.

Застали смо код ове речи јер није свеједно да ли је написана у номи-
нативу (мнихь) или у генитиву (мниха), јер то битно мења смисао реченице. 
Колико смо могли да установимо, сви су преводиоци стефанове повеље 
Хиландару користили овај други облик речи и утицали да се цео одломак 
о коме говоримо разуме на један начин. Први је то учинио лазар Мир-
ковић, који је иначе текст повеље преводио по соловјевљевом издању. У 
његовом преводу он овако гласи:

„и пошто помињем овај часни живот славних ми родитеља, како (беше) 
красота, како држање света, како слава и богатство, о ништељубљу, убрзо 
Божје љубљење (љубав) себи привуче, помислив у себи: удостојиће ме вла-
дика мој исус Христос да ту будем поклоник у пресвете владичице наше 
Богородице, и да у њезину храму буде неугашено светило, и код гроба час-
нога и благовернога старца господина ми светога симеона монаха. Бих 
удостојен да му будем с њим ктитор и служитељ. и обнових га његовим 
молитвама“.9

4 Текст наводим по сопственом читању повеље, без икаквих интервенција (осим раз-
двајања речи), како би био што верније пренет.

5 соловјев 1925, 70.
6 Korablev 1915, 374.
7 новаковић 1912, 385.
8 стефан Првовенчани 1999, 12.
9 Мирковић 1939, 166. Мирковићев превод је неколико пута прештампаван: Трифу-

новић 1967, 48–58 (наведено место на страни 51); стефан Првовенчани 1994, 36 
(без имена преводиоца); Блечић 1996, 191–198 (без имена преводиоца).
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двадесетак година касније, драгољуб Павловић и радмила Марин-
ковић су начинили нов превод повеље, у коме је наведено место пре-
ведено другачије него код Мирковића, чијим су се преводом иначе ови 
аутори служили:

„и сећајући се часног живота славних ми родитеља, како лепоту, како 
владање народом, како славу и богатство ка ништељубљу Божја љубав к 
себи привуче, помислих у себи да ме удостоји владика мој исус Христос да 
будем поклоник ту у пресвете владичице наше Богородице, и да буде неуга-
шено светило у храму њену и крај гроба часног и благоверног старца, госпо-
дина ми светога симеона монаха, с којим бејах удостојен да будем ктитор и 
служитељ манастира. и обнових га молитвама његовим“.10

смисао овог одељка повеље, према његовим преводима, протума-
чен је овако: стефан се с поштовањем сећа родитеља, угледа се на њих 
и жели да и сам буде поклоник у храму Богородице Хиландарске и све-
тило код гроба часног и благоверног старца, светог симеона монаха.11 
да ли с ослонцем на ове преводе, или независно од њих, тако су ово 
место разумели и његови преводиоци на француски и енглески језик. 
на француском је само препричана садржина повеље, па и овај одло-
мак: „Se souvenant de la vie plaine d’honneur de son glorieux parents, Etienne 
aurait voulu aller en pèlerinage à l’ église de la Vierge [de Chilandar], dont la 
lumière ne doit jamais s’ éteindre, et à la tombe de son seigneur, le moine saint 
Siméon“.12 на енглески је преведен цео пасус:

„And, as I mentioned, this honorable life of my glorious parents – [as it had been] 
beauty, the image of the world, the glory and the richness, and how these things 
attract God’s attention, I had thought to myself: ,My Lord, Jesus Christ, will allow 
me to be a follower of the most holy Lady, the Mother of God, and that in her 
church should be eternal light, as well as at the honourable and true believing old 
man, my lord, holy Simeon, the monk“.13

Мора се признати да је оваквом разумевању наведеног места мно-
го допринео александар соловјев у пропратној расправи свог издања 

10 Павловић, Маринковић 1975, 110. веома слични преводи овоме постоје у књигама: 
стефан Првовенчани 1988, 55–59, посебно 58 (прештампано у: Хиландар у књигама. 
Хрестоматија и каталог изложбе, Београд 1998, 38–40); стефан Првовенчани 1999, 
3–13, посебно 11; Јовановић 2000, 26–29, посебно 29. Професор Маринковић је још 
једном превела повељу, ослањајући се у још већој мери на Мирковића: Маринковић 
1996, 30.

11 Јухас-Георгијевска 1998, 13; стефан Првовенчани 1999, XV.
12 Živojinović et al. 1998, 5.
13 Živković et al. 2000, 35.
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повеље. Говорећи о смерном расположењу које је обузело стефана после 
симеоновог позива да обнови Хиландар и да му буде ктитор, соловјев 
је претпоставио да је стефан на вест о очевој смрти похитао на свету 
Гору, чим су му државни послови дозволили.14 ова његова претпоставка, 
међутим, била је убрзо одбачена као потпуно неоснована.15 Био је то и 
добар повод да се боље објасни ово место у повељи.

Први га је тачно разумео драгутин анастасијевић; он се варао у по-
гледу датума повеље, али не и смисла одломка којим се овде бавимо. ве-
лики жупан стефан је био удостојен да буде ктитор манастиру с оцем 
и „сећајући се часнога живота својих родитеља, жели, нека би и сам био 
богом сподобљен за помисао, да и он једном буде поклоник и неугашено 
светило у Хиландару, и монах код тамошњег гроба часног и боговерног 
старца, свог оца“.16

То што је анастасијевић тачно разумео, драгутин Костић је, поводом 
тобожње стефанове посете очевог гроба у Хиландару, до краја објаснио. 
соловјевљево домишљање – каже Костић – „заснива се на недовољно 
тачном разумевању текста: помышль вь себѣ сподобить ме (тј. да ће ме спо-
добити) владика мои Іисоусь Христось тоуижде (такође ту, у Хиландару) покло-
никоу быти (некад, доцније) … и оу (крај) гроба … господина ми светога симеона 
мнихь; (а дочеках одмах и) сподоблѥнь бихь быти емоу с нимь (са симеоном) 
ктиторь и слоужитель. стефан ту казује само своју, ‚у себи‘ скривену жељу, 
‚помисао‘: да се не само поклони гробу очеву у Хиландару, па да се врати, 
него такође, да као и сава, буде ту монах крај гроба очева; а не казује да 
му је та жеља извршена као што је извршена указана му част да уз оца и 
с њим заједно буде ктитор. Зато је за прву жељу и употребио футурални 
презент (сподобить) а за извршену част аорист (сподоблѥнь бихь). и какав би 
он то заветник и био, да га је Христос заиста сподобио да изврши поми-
сао, а он је извршио само у пола: дошао у Хиландар, поклонио се гробу 
и – вратио се, не поставши и мних у гроба очева?“.17

овоме не треба ништа додавати, већ само истаћи прави смисао 
спорног места. нашавши запустели некадашњи манастир на светој Гори, 
који се сада зове Милеје, симеон се сам потрудио и подстакао сина сте-
фана да га обнови. он је то учинио имајући на уму јеванђељске речи о 
љубави према Богу, ближњима и оцу и матери. испунио је и остало на 
шта га је отац обавезао остављајући му престо, о чему се говори напред 

14 соловјев 1925, 73, 76.
15 Костић 1936, 137; радојчић 1943, 45–47
16 анастасијевић 1913, 77 (нап. 1).
17 Костић 1936, 137.
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у повељи: да буде милосрдан, да се стара о црквама и монасима и да се 
труди о сваком добром делу. имајући пред очима часни живот својих 
родитеља и како су лепота овога света и власт, слава и богатство про-
лазни, док сиромаштво привлачи Божју љубав, стефан се нада да ће га 
исус Христос удостојити да стигне у Хиландар и да ту постане монах крај 
гроба свог оца светог симеона.

Колико је та стефанова жеља била стварна – ми то, разуме се, не 
можемо знати. Његов живот испуњен ратовима и борбом да очува пре-
сто, успешна и разграната дипломатија, крунисање за краља и његове 
женидбе – све би говорило против тога. а оно што Теодосије прича како 
је стефан, много пре но што је замонашен на самрти желео да прими 
монашки образ, али га је од тога одвраћао брат сава,18 могло би бити 
само лепо хагиографско казивање у склопу још једног савиног чуда. не 
смемо, међутим, занемарити оно што сам стефан пише у својим књижев-
ним саставима. описујући савино бекство на свету Гору у Житију светог 
симеона, стефан приповеда како је један од слугу јавио родитељима да је 
њихов млађи син отпутовао из овога света (у манастир), а њихова прва 
мисао која их је у ужасу обузела била је: „да ли ће бити овај или други“.19 
ако то није наговештај да су и растко и стефан још у младости гајили љу-
бав према монаштву, могло би бити одраз стефановог расположења кад 
је (око 1216) писао очево житије. стефанова жеља да у свему последује 
оцу, неспорна је. Примивши симеоново писмо да буде ктитор манасти-
ра Хиландара, он захваљује Богу што му је дао оца који се „непрестано 
стара о души мојој и упућује ме на пут свој, да идем за његовим дели-
ма“.20 на крају похвале светом симеону молбено се обраћа оцу: „Пружи 
своју пречисту десницу, којом ме благослови у овом варљивом животу, 
и руководећи научи да идем за стопама твојим, ако и недостојна, ако и 
непотребна! Умоли владику свога за мене, не би ли ме, превидевши моја 
безакоња, удостојио да се приближим и видим радост коју си спремио 
онима који га љубе“.21

изучавајући стефанову повељу Хиландару, смиља Марјановић-ду-
шанић је тачно уочила да се у њој преплићу животне слике стефана и 
његовог оца симеона. У тексту повеље је примењен особен литерарни 
поступак којим се исте одлике приписују и немањи и његовом сину и на-
следнику, како би се остварила иста идеална схема владар-монах-светитељ. 

18 Теодосије Хиландарац 1973, 160–165; Теодосије 1984, 154–158.
19 стефан Првовенчани 1999, 46–47.
20 исто, 57–58.
21 исто, 98–99.
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стефан се поистовећује с оцем „сећајући се часног живота славних роди-
теља“, а привучен и сам Божјом љубављу нада се да ће га Бог удостојити 
да буде поклоник у Хиландару и „неугашено светило“ крај гроба светог 
симеона монаха.22 држећи се превода повеље,23 аутор је застао на пола 
пута, иако би му читање изворног текста и његово правилно разумевање 
снажно подржало тезу о тростепеној лествици духовног успињања си-
меона немање и стефана Првовенчаног – од владара, преко монашења, 
до светитеља.

22 Марјановић-душанић 1997, 109, 281–282.
23 стефан Првовенчани 1999, 58.

43 2

Бранислав Тодић



лиТераТУра

анастасијевић 1913: д. н. анастасијевић, Још о години смрти Немањине, Глас 
сКа 92 (1913) 63–109.

Блечић 1996: Хиландар велика српска царска лавра 1198–1998. Прир. М. Блечић, 
Београд 1996.

Бубало 2010: Ђ. Бубало, Када је велики жупан Стефан Немањић издао повељу 
манастиру Хиландару, стари српски архив 9 (2010) 233–240.

Јерковић 1997: в. Јерковић, Језик повеље великог жупана Стефана Немањића ма-
настиру Хиландару, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 
XL/2 (1997) 123–138.

Јерковић 1998: в. Јерковић, Синтаксичке одлике Хиландарске повеље Стевана 
Немањића, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLI/2 
(1998) 19–33.

Јовановић 2000: Стара српска књижевност – хрестоматија. Приредио и превео 
Т. Јовановић, Београд–Крагујевац 2000.

Јухас-Георгијевска 1998: Љ. Јухас-Георгиевска, Природа и функција аутобиограф-
ских сегмената у српским повељама XII–XV века, Књижевна критика XXVII 
(пролеће–лето, 1998) 7–23.

Костић 1936: д. Костић, Учешће св. Саве у канонизацији св. Симеона, светосав-
ски зборник, књ. 1, Београд 1936.

Маринковић 1973: р. Маринковић, Почеци формирања српске биографске књи-
жевности. Повеље о оснивању манастира Хиландара, Прилози за књижев-
ност, језик, историју и фолклор XXXIX/1–2 (1973) 3–19.

Маринковић 1996: Писах и потписах. Аутобиографске изјаве средњег века. При-
редила р. Маринковић, Београд 1996, 30.

Марјановић-душанић 1997: с. Марјановић-душанић, Владарска идеологија Не-
мањића. Дипломатичка студија, Београд 1997.

Мирковић 1939: Списи светога Саве и Стевана Првовенчанога. Превео л. Мир-
ковић, Београд 1939.

Мошин и др. 2011: Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, 
Босне и Дубровника. Прир. в. Мошин, с. ћирковић, д. синдик. редиговао 
д. синдик, Београд 2011, 80–83.

новаковић 1912: с. новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, 
Београд 1912, 385–386.

Павловић, Маринковић 1975: Из наше књижевности феудалног доба. избор, ре-
дакција, превод и коментари д. Павловић и р. Маринковић, Београд 1975.

433

о једном месту у повељи стефана немањића Хиландару



радојчић 1943: н. радојчић, Да ли је Стефан Првовенчани био у Хиландару?, 
Просветни гласник 59/1–2 (1943) 45–47.

радојчић 1966: с. радојчић, Хиландарска повеља Стефана Првовенчаног и мотив 
раја у српском минијатурном сликарству, Хиландарски зборник 1 (1966) 
41–50.

соловјев 1925: а. в. соловјев, Хиландарска повеља великог жупана Стефана (Пр-
вовенчаног) из године 1200–1202, Прилози за књижевност, језик, историју и 
фолклор 5 (1925) 62–89.

стефан Првовенчани 1988: стефан Првовенчани, Сабрани списи. Приредила Љ. 
Јухас-Георгиевска, данашња језичка верзија Љ. Јухас-Георгиевска, л. Мир-
ковић, М. Башић, Београд 1988.

стефан Првовенчани 1994: стефан Првовенчани, Хиландарска повеља, Књижев-
не новине XLVI/893–894 (1994) 36.

стефан Првовенчани 1999: стефан Првовенчани, Сабрана дела. Предговор, пре-
вод дела и коментари Љ. Јухас-Георгиевска. издање на српскословенском 
Т. Јовановић, Београд 1999.

Теодосије 1973: Теодосије Хиландарац, Живот светога Саве. издање Ђуре дани-
чића приредио и предговор написао Ђ. Трифуновић, Београд 1973.

Теодосије 1984: Теодосије, Житије светог Саве. Превео л. Мирковић, превод 
редиговао д. Богдановић, Београд 1984.

Трифуновић 1967: Стара српска књижевност. студија и избор Ђ. Трифуновић, 
Београд 1967, 48–58.

Трифуновић 1975: Ђ. Трифуновић, Примери из старе српске књижевности. Од 
Григорија дијака до Гаврила Стефановића Венцловића, Београд 1975, 10–15.

Шпадијер 2015: и. Шпадијер, Алегорија раја код светог Саве и Стефана Првовен-
чаног, ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, књ. I, Зборник у част Мирјане Живојиновић, Београд 
2015, 113–126.

Hafner 1964: S. Hafner, Studien zur altserbischen dynastischen Historiographie, 
München 1964.

Korablev 1915: Actes de l’ Athos, V. Actes de Chilandar, II. Actes slaves. Publié par B. 
Korаblev, византийский временник, Приложение к XIX тому (1915) 371–375.

Živković et al. 2000: Selected Charters of Serbian rulers (XII–XV Century) relating 
to the territory of Kosovo and Metohia. Edited and translated by T. Živković, S. 
Bojanin and V. Petrović, Athens 2000, 27–32.

Živojinović et al. 1998: Archives de l’ Athos, XX, Actes de Chilandar, t. I. Des origines à 
1319, par M. Živojinović, V. Kravari et Ch. Giros, Paris 1998.

43 4

Бранислав Тодић



Branislav Todić

On OnE PASSAGE In THE CHArTEr Of STEfAn nEMAnJIć 
fOr HILAndAr

Summary

One passage in the charter issued by grand župan Stefan nemanjić to Hilandar 
(c. 1207) has caused much confusion over its correct understanding, which may 
best be seen from the translations of the charter into modern languages. It has 
been commonly accepted that in this part of the charter Stefan’s expresses his wish 
to make a pilgrimage to Hilandar and the church of the Virgin by the grave of St 
Symeon the Monk. This passage should, however, be understood in a different way: 
Stefan hopes that God will find him worthy of being admitted to Hilandar and 
becoming its monk by the grave of St Symeon. Analysis of other texts written by 
Stefan provides evidence that he expresses the wish to enter monastic life elsewhere 
as well, and in order that he may, in that respect too, follow in the footsteps of his 
father, Stefan nemanja, monk Symeon.

43 5

о једном месту у повељи стефана немањића Хиландару



ЛИкоВнИ прИЛозИ





Сл. 1. Димитрије Богдановић

475



Сл. 2. Димитрије Богдановић, децембар 1985.

47 6



Сл. 3. Слева надесно: Драган Недељковић, Дејан Медаковић, 
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Сл. 7. Димитрије Богдановић (први слева) са Светозаром Радојчићем и супругом 
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