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Огњен Крешић

ПАЈСИЈЕ ХИЛАНДАРСКИ И ЊЕГОВА 
ИСТОРИЈА СЛАВЈАНОБУГАРСКА

Осам на е сти век је до ба ду бо ких про ме на у Осман-
ском цар ству. Де цен тра ли за ци ја и ја ча ње уло ге ло-

кал них ели та, про ме не у по ре ском си сте му, ин тен зи ви ра-
ње тр го вин ских ве за, али и пе ри о ди кри зе и из ну ру је ћег 
ра то ва ња, оста ви ли су сна жан траг на жи во ти ма свих 
ста нов ни ка Осман ског цар ства. Сул та но ви по да ни ци на 
Бал ка ну на шли су се у са мом цен тру бур них про ме на то-
га до ба. За јед ни це не му сли ма на по гра до ви ма и се ли ма 
сти чу та да још ве ћи зна чај у по сре до ва њу из ме ђу др жа-
ве и ста нов ни штва. Ти ме ја ча и ути цај имућ них љу ди, 
пре све га тр го ва ца и за на тли ја, ко ји су ужи ва ли ве ли ко 
по што ва ње сво је око ли не. Мно ги тр гов ци пу ту ју у за-
пад не зе мље и отва ра ја сво је по дру жни це по глав ним 
тр го вач ким цен три ма. Бо гат ство ко је сти чу ула жу у све 
ве ле леп ни је ку ће, док њи хов ду хов ни жи вот по ста је сло-
же ни ји. Они од ла зе на хо да ча шћа у нај ва жни је све ти ње 
сво је обла сти али и чи та вог Бал ка на, док се мно ги ме ђу 
њи ма од лу чу ју и на пут у Је ру са лим. 

У та квим окол но сти ма, жи вео је и ства рао Пај си је 
Хи лан дар ски. Ро ђен је 1722. го ди не у бо га тој тр го вач кој 
по ро ди ци у гра ди ћу Бан ско, у да на шњој ју го и сточ ној 
Бу гар ској. Ње гов отац, обо га тив ши се тр гу ју ћи у хаб-
сбур шким зе мља ма, по стао је јед на од нај у глед ни јих лич-
но сти сво га гра да. Ин тен зив не ве зе ко је је одр жа вао са 
тр гов ци ма из цен трал не Евро пе до при не ле су по сте пе-
ном про до ру но вих кул тур них и дру штве них ути ца ја 
ме ђу чла но ве ње го ве по ро ди це. Пај си је је сто га већ од 
мла до сти имао ви ше мо гућ но сти да се оба ве сти о европ-
ским де ша ва њи ма, не го што је то био слу чај са ве ћи ном 
ње го вих су на род ни ка. С дру ге стра не, Пај си је ва по ро-
ди ца би ла је чвр сто по ве за на са пра во слав ним кле ром. 
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Три бра та Пај си је ве мај ке би ли су ду хов на ли ца: је дан 
од њих по стао је вла ди ка, дру ги је био игу ман Рил ског 
ма на сти ра, док се тре ћи по ву као на Све ту Го ру. На Пај-
си ја су ве лик и ра зно лик ути цај има ла и ње го ва бра ћа. 
Нај ста ри ји се за мо на шио и као мо нах Ла врен ти је про-
вео је свој жи вот у Хи лан да ру, где је сте као ве ли ки углед 
и по стао игу ман ма на сти ра 1761. го ди не. Сред њи брат, 
Ха џи Влчо, по стао је ис так ну ти тр го вац и про ши рио је 
по сао сво га оца осно вав ши по дру жни це у Ка ва ли, Бу-
дим пе шти и Бе чу. Ве ли ко бо гат ство до не ло му је ути цај 
и углед у Бан ском. Ње го ва ку ћа, из гра ђе на пре ма пла-
но ви ма до не тим из Бе ча, сва ка ко је би ла нај и стак ну ти-
ја гра ђе ви на ва ро ши. Сво јим нов цем, Влчо је по ди гао и 
је дан хан у сер ској обла сти, ко ји су ста нов ни ци Бан ског 
мо гли бес плат но да ко ри сте, као и два мо ста. Он је био и 
ве о ма по бо жан чо век, три пу та је био на ха џи лу ку у Је-
ру са ли му и не ко ли ко пу та је по се тио ма на сти ре Зо граф 
и Хи лан дар на Све тој Го ри. Ха џи Влчо је био и да ре жљив 
за ду жби нар; у ма на сти ру Зо гра фу об но вио је ис точ но 
пе то спрат но кри ло са про сто ри ја ма за сме штај ко је су 
го ди на ма на зи ва не „Бан ска ма ха ла“ или „Ха џи Влчо ва 
ма ха ла“. Та ко ђе, из гра дио је у Зо гра фу и цр кву Ус пе ња 
Пре све те Бо го ро ди це, као и цр кву уз скит „Цр ни вир“ у 
бли зи ни Зо гра фа. У Хи лан да ру, об но вио је чи та во ју жно 
кри ло 1757. го ди не. Исте го ди не пла тио је град њу и жи во-
пи са ње па ра кли са Св. Ива на Рил ског. Пред крај жи во та 
се за мо на шио и умро у ма на сти ру Зо гра фу. 

Пај си је се, као и ње гов нај ста ри ји брат, од лу чио да 
по све ти жи вот Бо гу. На Све ту Го ру до шао је нај ве ро ват-
ни је 1745. го ди не и за мо на шио се у ма на сти ру Хи лан-
да ру. За хва љу ју ћи угле ду сво је бра ће, али и соп стве ним 
спо соб но сти ма, Пај си је је убр зо по стао ис так нут члан 
ма на стир ског брат ства, о че му све до чи низ ва жних ма-
на стир ских функ ци ја ко је је вр шио. Жи вот у јед ној ин-
сти ту ци ји са та ко ду гом и бо га том тра ди ци јом мо рао 
је оста ви ти тра га на мла дог мо на ха, а мо жда га и под-
стак ну ти на раз ми шља ња о про шло сти. Ипак, још нам 
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се ва жни јом чи ни чи ње ни ца да је Пај си је, при ку пља ју ћи 
ми ло сти њу или оба вља ју ћи за ду же ња до би је на у ма на-
сти ру, мо рао мно го да пу ту је и та ко мо гао да се упо зна 
са при ли ка ма ко је су вла да ле на Бал ка ну у ње го во вре ме. 
У дру гој по ло ви ни осам на е стог ве ка ма на стир Хи лан дар 
је већ по се до вао број не ме то хе по бу гар ским гра до ви ма, 
па је та ко Пај си је ма на стир ским по слом по не ко ли ко пу-
та бо ра вио у Са мо ко ву, Со фи ји, Ко те лу, Ста рој За го ри, 
Плов ди ву, Сли ве ну, Ло ве чу, Ни ко по љу и Плев ни. 

Мо на ху Пај си ју се ука за ла при ли ка да от пу ту је и 
ван гра ни ца Осман ског цар ства. Од ма ја до ју на 1761. 
го ди не бо ра вио је у Срем ским Кар лов ци ма, где је тре-
ба ло да пре у зме имо ви ну пре ми ну лог хи лан дар ског ар-
хи ман дри та Ге ра си ма. По ка за ће се да је ово пу то ва ње 
има ло ва жно ме сто у жи во ту Пај си ја Хи лан дар ског. Да 
ли се у Срем ским Кар лов ци ма су срео са Јо ва ном Ра ји-
ћем не мо гу ће је утвр ди ти са си гур но шћу, као што ни је 
си гур но ни да ли су се њих дво ји ца сре ли при ли ком Ра-
ји ће ве по се те Хи лан да ру 1758. го ди не. Чи ње ни ца да су 
би ли осо бе слич них ин те ре со ва ња по ве ћа ва мо гућ ност 
да су се за и ста и упо зна ли, ма да се не до вољ но уте ме ље-
ним чи ни по да так, на ко ји се код по је ди них ау то ра мо же 
на и ћи, да је Ра јић пре суд но ути цао да се Пај си је од лу чи 
да за поч не са пи са њем јед не бу гар ске исто ри је.

По по врат ку из Срем ских Кар ло ва ца, Пај си је је на 
из ве сно вре ме на пу стио Хи лан дар и пре шао у ма на стир 
Зо граф. Ка ко сам пи ше, ма на стир је на пу стио јер ни је 
мо гао да тр пи не су гла си це ме ђу мо на си ма про у зро ко-
ва не ма на стир ским ду го ви ма. У то је вре ме, са оп шта ва 
Пај си је, Хи лан дар пла ћао да нак од 3.000 гро ша, а брат-
ство се за ду жи ло за 27.000 гро ша. До си теј Об ра до вић, 
ко ји је Хи лан дар по се тио са мо че ти ри го ди не ка сни је, 
та ко ђе по ми ње ло шу ат мос фе ру ко ја вла да у ма на сти-
ру, с тим што он пре ци зи ра да се ра ди о су ко би ма срп-
ских и бу гар ских мо на ха око вођ ства. Ипак, не ко ли ко 
го ди на ка сни је Пај си је се вра тио у Хи лан дар. Не зна се 
тач но ка да, али на крат ко је по стао и игу ман ма на сти ра. 
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Са си гур но шћу се не мо же утвр ди ти го ди на ње го ве смр-
ти. Про блем на ста је из очи глед ног раз ло га – Пај си је ни-
је био је ди ни мо нах ма на сти ра Хи лан да ра ко ји је но сио 
то име. Про у ча ва о ци Пај си је во га жи во та нај че шће као 
го ди ну смр ти усва ја ју 1773, јер је дан до ку мент са чу ван 
у ар хи ву ма на сти ра Хи лан да ра по ми ње да је те го ди не 
у Асе нов гра ду пре ми нуо про и гу ман Пај си је. 

Углед про и гу ма на Пај си ја био је ве лик у ма на сти ру 
Хи лан да ру, али и у ме сти ма ко ја је ман стир ским по слом 
по се ћи вао. Ме ђу тим, оно што га до да нас чи ни по зна-
тим, по себ но у Бу гар ској, је сте де ло ко је је оста вио иза 
се бе. У пи та њу је ње го ва Исто ри ја сла вја но бу гар ска из 
1762. го ди не. Пи та ње по сто ја ња ау то гра фа ни је раз ре ше-
но. Као основ на вер зи ја узи ма се тзв. зо граф ски пре пис, 
ко ји са др жи 61 лист тек ста, док се де ло ви ко ји не до ста-
ју до пу њу ју на осно ву ка сни јих пре пи са, а пре све га на 
осно ву нај ста ри јег Со фро ни је вог или Ко тел ског пре пи са 
из 1765. го ди не. Ова књи га до при не ла је ства ра њу сво-
је вр сног ми та о Пај си ју у Бу гар ској, по себ но од дру ге 
по ло ви не де вет на е стог ве ка, што ће до ве сти и до ње го-
вог про гла ше ња за све ца 1962. го ди не. Књи га ни је би ла 
не по зна та ме ђу Пај си је вим са вре ме ни ци ма и до да нас је 
са чу ва но пре ко ше зде сет пре пи са на ста лих кра јем XVI II 
и у пр вој по ло ви ни XIX ве ка. Пај си је и сам у сво јој књи зи 
по зи ва чи та о це да пре пи су ју ње го во де ло и да се ста ра ју 
да оно не бу де из гу бље но. Бу ду ћи да је био све стан ма ло-
број но сти пи сме них љу ди, он се обра ћа и слу ша о ци ма, 
ко ји ма по ру чу је да ако већ не мо гу са ми, пла те дру ги ма 
да за њих пре пи шу ње го ву књи гу. У за пи си ма на мар ги-
на ма пре пи са че сто се по ми ње да је књи га би ла по клон 
ло кал ној цр кви. Ипак, ути цај Пај си је вог де ла на ак те ре 
бу гар ског ва зра жда ња, тј. пре по ро да, био је огра ни чен. 
Тек је од дру ге по ло ви не 19. ве ка, ње го ва лич ност по че ла 
да се из два ја ме ђу оста ли ма и да за у зи ма ме сто за чет ни-
ка бу гар ске на ци о нал не иде је.

Пај си је се од лу чио за пи са ње исто ри је Бу га ра у вре-
ме ка да се на Бал ка ну по ја вљу ју за че ци на ци о нал них 
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исто ри о гра фи ја. Ути ца ји но вих иде ја ко је су на ста ја ле 
у за пад ној и цен трал ној Евро пи, а пре све га про све ти-
тељ ства, до ве ли су до све ве ћег не за до вољ ства ма ло број-
них бал кан ских ин те лек ту а ла ца ста њем у ко јем су жи ве-
ли њи хо ви су на род ни ци. То не за до вољ ство ис ка зи ва но 
је нај че шће кроз окре та ње про шло сти и про на ла же ње 
слав них пе ри о да у исто ри ји сво га на ро да. Док су се Гр-
ци од сре ди не XVI II ве ка све ви ше окре та ли ан тич кој 
исто ри ји Хе ла де, Ср би и Бу га ри пре по зна ли су у сред-
њем ве ку сво је вр сно злат но до ба у исто ри ји сво јих на-
ро да. Исто ри о граф ска де лат ност Ср ба ве за на је у том 
пе ри о ду нај ви ше за про стор Хаб сбур шке мо нар хи је. Од 
Сла ве но-серб ских хро ни ка Ђор ђа Бран ко ви ћа, на ста лих 
на по чет ку сто ле ћа, до Исто ри је ра зних сла вен ских на ро-
дов, нај па че же Бол гар, Хор ва тов и Сер бов Јо ва на Ра ји ћа, 
штам па не на са мом кра ју XVI II ве ка, мо же се пра ти ти 
раз ви так пи са ња о исто ри ји ме ђу Ср би ма. За јед нич ке 
ка рак те ри сти ке тих де ла су сме шта ње про шло сти Ср ба 
у кон текст исто ри је њи ма су сед них сло вен ских и не сло-
вен ских на ро да и др жа ва, као и по сто ја ње по ли тич ко-
ди пло мат ских ци ље ва ко је је тре ба ло да ис пу не та де ла. 
Ђор ђе Бран ко вић сво јим де лом же ли да обе зе бе ди до-
ка зе, пре све га за хаб сбур шки двор, о по тре би об но ве 
срп ске др жав но сти на те ме љи ма срп ске сред њо ве ков не 
др жа ве. Ле ги ти ми тет срп ских зах те ва тре ба да оправ да 
и Сте ма то гра фи ја Хри сти фо ра Же фа ро ви ћа, по све ће-
на па три јар ху Ар се ни ју IV. У овој се књи зи на гла ша ва 
ду хов на ју рис дик ци ја срп ског па три јар ха над чи та вим 
про сто ром Или ри ка, уз ја сно упу ћи ва ње и на по тре бу 
по ли тич ког је дин ства. С дру ге стра не, Па вле Ју ли нац, 
ау тор де ла Крат кое вве де ни је в исто ри ју про ис хо жде-
ни ја сла ве но-серб ска го на ро да из 1765, по све ћу је сво ју 
књи гу ру ском офи ци ру Си ме о ну Чар но је ви ћу. На кра ју 
сво је књи ге, Ју ли нац штам па и пре пи се срп ских при ви-
ле ги ја до би је них од ау стриј ских ца ре ва. Јо ван Ра јић је, 
за хва љу ју ћи ви ше де це ниј ском при пре ма њу сво је књи ге, 
у њу унео мно ге про све ти тељ ске иде је, хва ле ћи на у ку и 
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рас пра вљу ју ћи о мо дер ном устрој ству др жа ве, али и ње-
го во де ло за др жа ва по ме ну те осо бе но сти срп ске осам-
на е сто ве ков не исто ри о гра фи је. Пај си је ва Исто ри ја сла-
ве но бу гар ска де ли мно ге ка рак те ри сти ке њој са вре ме них 
срп ских исто ри о граф ских де ла, што и не чу ди јер се ско-
ро у пот пу но сти за сни ва на истом кор пу су из во ра. Ме-
ђу тим, Пај си је уно си из ве сне спе ци фич но сти ка ко ка да 
је реч о при сту пу те ми, та ко и ка да су у пи та њу ци ље ви 
ко је је сво ме де лу на ме нио. 

Иа ко са ма књи га не ма на уч ну вред ност, тре ба се 
освр ну ти на из во ре и књи ге ко је је Пај си је чи тао при-
ли ком ње ног са ста вља ња. Бу гар ске ле то пи се ни је мо гао 
да на ђе, али је за то у бо га тим ма на стир ским би бли о те-
ка ма имао при ли ке да про чи та жи ти ја и слу жбе све та-
ца, ви зан тиј ске хро ни ке, а утвр ђе но је да је ко ри стио и 
цар ске по ве ље и то: Зо граф ску по ве љу Јо ва на Ка ли ма на, 
Ви то шку по ве љу Ива на Ши шма на и Хи лан дар ску по ве-
љу Кон стан ти на Асе на и Ива на Алек сан дра. Ме ђу тим, на 
са др жај и струк ту ру ње го вог де ла ве ли ки ути цај има ле 
су стра не књи ге, ко је је чи тао то ком бо рав ка у Срем ским 
Кар лов ци ма 1761. го ди не. Та мо је Пај си је имао при ли ку 
да про чи та ру ске пре во де де ла Ма вра Ор би на „Кра љев-
ство Сло ве на“ и Че за ра Ба ро ни ја „An na les ec cle si a sti ci a 
Chri sto na to ad an num 1198“. У би бли о те ци у Кар лов ци-
ма мо гао је про у чи ти и де ла Па вла Ри тер-Ви те зо ви ћа и 
Хри сти фо ра Же фа ро ви ћа.

Пај си је има из гра ђен став пре ма ли тер ту ри и из-
во ри ма ко је ко ри сти, али не мо же се го во ри ти о при су-
ству си сте мат ског ме то до ло шког при сту па у ње го вом 
ис тра жи ва њу про шло сти. Иа ко је по себ но од XVII ве-
ка у Евро пи по че ла да се раз ви ја кри ти ка сред њо ве ков-
них из во ра, ко ја је до Пај си је вог вре ме на већ по сти гла 
зна ча јан сте пен раз вит ка, хи лан дар ски мо нах ни је био 
упо знат са но вим при сту пи ма пр о у ча ва њу исто ри је. 
Он не кри тич ки пре у зи ма по дат ке од сво јих прет ход-
ни ка и не пра ви раз ли ку из ме ђу из во ра и ли те ра ту ре, 
што је при ступ ка рак те ри сти чан за осам на е сто во кев ну 
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исто ри о гра фи ју бал кан ских на ро да. С об зи ром на то да 
не по зна је на уч ну кри ти ку из во ра, Пај си је при ме њу је 
јед но ста ван ме тод при ли ком од лу чи ва ња о то ме ко ји 
је из вор ве ро до сто јан а ко ји то ни је. Он увек да је пред-
ност бу гар ским тек сто ви ма, ако по сто је, а за њи ма сле-
де ру ски. Сли ко вит при мер та квог Пај си је вог при сту па 
је сте део књи ге у ко ме се го во ри о па ду Бу гар ског цар-
ства. Он пи ше ка ко Гр ци из ве шта ва ју да су за пад Цар-
ства кри ви по сва ђа ни бу гар ски вла да ри, ко ји су по зва ли 
Тур ке, што сма тра не тач ним јер је пр о на шао у „ру ским 
и мо сков ским штам па ним књи га ма“ да је ви зан тиј ски 
цар по звао Тур ке да му по мог ну про тив Бу га ра. Не по-
вер љив је пре ма за пад ним ау то ри ма ис ти чу ћи да се они 
тру де да ума ње зна чај пра во слав них вла да ра и све та ца. 
Ипак, Пај си је при да је ва жност сва ком пи са ном по ме ну 
ве за ном за исто ри ју Бу га ра, по себ но ако га мо же по ста-
ви ти на спрам не до стат ка по да та ка о дру гим на ро ди ма. 
Не до ста так из во ра о дру гим на ро ди ма он увек ста вља 
у кон текст ве ће ва жно сти Бу га ра у од но су на су се де. То 
по ка зу је и сле де ћи од ло мак: „Сви на ро ди на зе мљи зна ју 
за Бу га ре и они се на ла зе у свим исто ри ја ма. О Ср би ма 
ниг де не ма по ме на ни ти за пи са у ла тин ским и грч ким 
исто ри ја ма. Они су по че ли да во де ро до сло ве и пи шу 
жи ти ја тек од Сте фа на Не ма ње“. Ка ко би још ви ше ума-
њио зна чај срп ских књи га у од но су на бу гар ске, Пај си је 
твр ди ка ко су оне пу не не са гла сно сти јер је сва ко пи сао 
„ка ко је хтео и чуо од про стог на ро да. Ср би пи шу но ве 
ства ри и ки те исто ри ју пра зним ре чи ма, јер не ма ју ни-
ка кве до ка зе о свом ро ду, ка кве има ју Бу га ри у грч ким 
и ла тин ским исто ри ја ма.“ Увек спре ман да при го во ри 
дру ги ма за нео бјек тив ност пре ма Бу га ри ма, Пај си је на 
на и ван на чин по ку ша ва да по ка же чи та о цу да је ње го-
ва при ступ дру га чи ји ка да ка же да је мно ге бит ке Гр ка 
и Бу га ра опи си вао „не да би хва лио Бу га ре а ху лио на 
Гр ке, већ је о до га ђа ји ма пи са но ка ко су се и од и гра ли“. 

Чи ње ни ца да је Пај си је био мо нах, и то хи лан дар-
ски, обе ле жи ла је са др жај и фор му ње го ве књи ге. Ве ро-
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ват но је пу ту ју ћи ис точ ним Бал ка ном и упо зна ва ју ћи 
се са про бле ми ма ста нов ни шта, Пај си је до шао на иде ју 
да са ста ви исто ри ју Бу га ра. Он на ви ше ме ста у сво јој 
књи зи опи су је раз ло ге за што се од лу чио за ње но пи са-
ње и ја сно је да је за ње га нај ва жни ја ди дак тич ка уло га 
исто ри је. На по чет ку књи ге Пај си је се ди рект но обра ћа 
чи та те љи ма об ја шња ва ју ћи им ко ри сти ко је по зна ва ње 
исто ри је до но си, при че му се осла ња на ста во ве из не те у 
ру ском пре во ду књи ге Че за ра Ба ро ни ју са. Он им скре-
ће па жњу да је зна ње о про шлим до га ђа ји ма цр кве не и 
свет ске исто ри је не са мо ко ри сно већ и пре ко по треб-
но, јер чи та њем ста рих ле то пи са чо век „сво ју му др ост 
уве ћа ва“ и сти че ис ку ства ко ја не би мо гао сте ћи „за оно 
ма ло да на ко ли ко му је да то да про жи ви“. 

Пај си је свом за ми шље ном чи та те љу по ру чу је да ако 
же ли да са зна про шлост свих ве ли ких цар ста ва ово га 
све та и да та зна ња ис ко ри сти ка ко за ра зо но ду та ко и 
на сво ју ко рист и ко рист дру гих, а да се при то ме не под-
вр га ва те шком и опа сном пу то ва њу, то мо же учи ни ти 
са мо чи та њем исто ри је. „Сил ни, гор ди и не по бе ди ви“ 
из не на да мо гу осла би ти и иш че зну ти, а чи та лац о то ме 
мо же са зна ти чи та ју ћи де ла о исто ри ји и та ко, „уви дев-
ши су је ту ово га све та, на у чи ти да је пре зи ре“. Исто ри ја 
не са мо да да је му др ост сва ком чо ве ку да упра вља со бом 
или сво јим до мом, већ омо гу ћа ва и вла да ри ма да до бро 
вла да ју, упу ћу ју ћи их „ка ко да од Бо га им по да ре не по-
да ни ке др же у стра ху од Бо га, у по слу шно сти, ми ру, пра-
вед но сти и по бо жно сти, ка ко да укро те и ис ко ре не бун-
тов ни ке, ка ко да се стра ним про тив ни ци ма у ра то ви ма 
су прот ста ве, ка ко да их по бе де и мир скло пе.“ 

На са мом кра ју увод ног де ла књи ге, Пај си је као да 
по сред но упу ћу је на још јед ну ко рист од из у ча ва ња исто-
ри је. Он го во ри о не мо гућ но сти чо ве ка да схва ти све Бо-
жи је са ве те за упра вља ње све том. За то се по не кад мо же 
чи ни ти, сма тра Пај си је, да „се Бог о на ма не бри не, да нас 
је пре дао веч ном за бо ра ву, али то ни је та ко.“ Пај си је на-
во ди при мер је вреј ских исто ри ја и ле то пи са из ко јих се 
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мо же ви де ти ко ли ко пу та су Је вре ји би ли пре пу ште ни 
про па сти и по сле по но во ује ди ња ва ни у цар ство. Исто 
се до го ди ло, ка же Пај си је, и са Ис точ ним грч ким и Бу-
гар ским цар ством, али, на ста вља он, „[само Бог зна] ко 
ће по сти ћи на ум Бо жи ји или ко ће пра ти ти Ње го ве са ве-
те да по но во ус по ста ви и оку пи оне ко ји су ра су ти и да 
из ле чи оне ко ји су сло мље ни.“ Пај си је ни је де ци ди ра но 
ре као да је дан од раз ло га за пи са ње ње го ве књи ге би ло 
под сти ца ње по нов ног ус по ста вља ња по ме ну тих цар ста-
ва, али та му иде ја ни је би ла стра на.

Ипак, глав ни раз лог ко ји га је под ста као на пи са ње 
књи ге ни је не ка ква да ле ка мо гућ ност об но ве Бу гар ског 
цар ства, већ са вре ме ни до га ђа ји ко ји су по себ но за бри-
ња ва ли Пај си ја и че сто га и лич но по га ђа ли. Кроз чи та-
во де ло Пај си је се из но ва вра ћа на оно вре ме ни по ло жај 
Бу га ра и од нос ко ји су пре ма њи ма има ли пре све га Гр ци 
и Ср би. Осман ска власт при сут на је као стал на прет ња, 
али не и пр ви про блем Бу га ра. У уво ду сво га де ла он се 
не обра ћа би ло ко јим чи та о ци ма, већ чи та о ци ма и слу-
ша о ци ма бу гар ског ро да „ко ји во ле и на ср цу но се свој 
род и сво је бу гар ско оте че ство“. По треб но је и ко ри сно, 
сма тра Пај си је, да са зна ју о де ли ма сво јих ота ца, „као што 
и сви дру ги на ро ди и пле ме на зна ју свој род и свој је зик, 
они има ју исто ри ју и сва ки учен од њих го во ри и хва ли се 
сво јим ро дом и је зи ком. Чи тај те и знај те, ка ко вам дру ги 
на ро ди не би за ме ра ли и исме ва ли вас“. Под тим дру гим 
на ро ди ма, Пај си је ми сли на Гр ке, али и на Ср бе. На спрам 
љу ди ко ји су жељ ни да са зна ју о про шло сти сво јег на-
ро да и то на сво ме је зи ку, Пај си је по ста вља оне „ко ји не 
во ле свој бу гар ски род, ко ји се окре ћу стра ној кул ту ри 
и је зи ку и не бри ну о свом бу гар ском је зи ку, не го се уче 
чи та њу и го во ру на грч ком и сра ме се да се на зи ва ју 
Бу га ри ма“. Ка ко би до ка зао да је та кав став по гре шан и 
нео прав дан, Пај си је не пре ста но у сво јој књи зи же ли да 
по ка же да су и Бу га ри има ли слав ну исто ри ју са чу ве ним 
вла да ри ма, ко ји су „да нак узи ма ли и од моћ них Ри мља-
на и од му дрих Гр ка“ и вен ча ва ли се њи хо вим кће ри ма. 
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Ње му је, чи ни се, још ва жни је да ис так не ва жност Бу га-
ра ме ђу сло вен ским на ро ди ма, па твр ди ка ко су Бу га ри 
„пр ви про гла си ли ца ре ве, пр ви има ли па три јар ха, пр ви 
се по кр сти ли и нај ве ћом об ла шћу за вла да ли“. Ка ко би 
до дат но по твр дио зна чај Бу га ра у хри сти ја ни за ци ји Сло-
ве на, Пај си је на по ми ње да су и „пр ви сло вен ски све ци 
по те кли од бу гар ског ро да и је зи ка“. У Исто ри ји сла вја-
но бу гар ској из но ва се бу гар ска по вест ста вља на су прот 
исто ри ји су сед них на ро да, у че му се пре по зна је ау то ро-
ва по тре ба да ис так не би ло по ли тич ку, би ло кул тур ну 
над моћ сво га на ро да над дру ги ма, и ка да је та ко не што 
оправ да но чи ње ни ца ма, али и ка да то ни је слу чај. 

Пај си је је све стан да су у ње го во вре ме Гр ци у кул-
тур ном и еко ном ском по гле ду би ли у бо љем по ло жа ју 
од Бу га ра. Ме ђу тим, он та кво ста ње же ли да оправ да или 
чак пре о кре не, да ју ћи пред ност „бу гар ској јед но став но-
сти и не до стат ку зло бе“ над му дро шћу и кул ту ром Гр ка. 
Он иде а ли зу је јед но став ни жи вот бу гар ских се ља ка и 
сма тра да они ко ји по дра жа ва ју Гр ке не ма ју пра во да се 
жа ле ка ко је ме ђу Бу га ри ма ма ло тр го ва ца и пи сме них, 
опо ми њу ћи их да „ни је ме ђу ве ли ким би блиј ским пра-
вед ни ци ма и про ро ци ма би ло до се тљи вих тр го ва ца, већ 
су они би ли зе мљо рад ни ци и сто ча ри.“ У сво ме де лу, Пај-
си је же ли да по ка же да ни су са мо Гр ци они ко ји ома ло ва-
жа ва ју Бу га ре, већ да то чи не и дру ги сло вен ски на ро ди. 
То је не пра вед но, сма тра Пај си је, јер су Бу га ри од свих 
на ро да у нај го рем по ло жа ју, због сво је бли зи не цен тру 
осман ске вла сти. С дру ге стра не, ука зу је он, Ру си мо гу 
да на пре ду ју јер има ју сво ју др жа ву, док су Ср би „ко ји су 
тур ски по да ни ци још про сти ји и си ро ма шни ји од Бу га ра“. 
Ме ђу тим, они Ср би ко ји жи ве у „не мач кој др жа ви“ ма ло 
су „ве шти ји чи та њу и пи са њу, јер има ју цр кве ну сло бо-
ду... и од ско рог вре ме на по че ли су да се уче у шко ла ма 
и да има ју ар хи је ре је од сво га на ро да ко ји се бри ну да 
се њи хов на род обра зу је.“ Уме сто што се под сме ва ју Бу-
га ри ма, Пај си је на гла ша ва да „Ру си и Ср би тре ба да су 
за хвал ни Бо гу што их је са чу вао од агар јан ског роп ства 
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и од грч ке ар хи је реј ске вла сти, од че га Бу га ри стра да ју.“ 
Опа ске о по ло жа ју Ср ба мо гу би ти по сле ди ца и лич них 
су ко ба ко је је Пај си је имао у ма на сти ру, али оне омо гу-
ћа ва ју и увид у Пај си је ве ста во ве о про бле му ко ји ће у 
сре ди ште па жње до ћи ви ше од по ла ве ка ка сни је. У пи-
та њу је до ми на ци ја грч ког кле ра у обла сти ма на се ље ним 
Бу га ри ма. Об ја шње ње на прет ка Ср ба у Хаб сбур шкој мо-
нар хи ји њи хо вом цр кве ном ау то но ми јом на во ди нас на 
за кљу чак да је Пај си је раз ми шљао о по тре би за слич ном 
ау то но ми јом и у бу гар ским обла сти ма.

Из ла га ње у сво јој књи зи Пај си је ни је ор га ни зо вао 
на ис кљу чи во хро но ло шки на чин. У њој се пр во го во ри 
о исто ри ји Бу га ра до два на е стог ве ка, за тим сле ди ду-
жи екс курс о срп ској исто ри ји од Сте фа на Не ма ње до 
па да Де спо то ви не, пра ћен из ла га њем о де ша ва њи ма у 
Бу гар ској до осман ског осва ја ња. На кра ју, Пај си је да је 
сво је вр сну ре ка пи ту ла ци ју вла да ви на нај слав ни јих бу-
гар ских ца ре ва, да би де ло за вр шио јед ном ли стом све-
та ца бу гар ског по ре кла. 

Овом при ли ком освр ну ће мо се на део књи ге ко ји 
се од но си на срп ску исто ри ју. Као што је ре че но, Пај си је 
за по чи ње вла да ви ном Сте фа на Не ма ње. Ау тор пре но си 
ле ген ду о по ре клу Не ма њи ћа од рим ског вој ско во ђе и 
ца ра Ли ци ни ја и ис ти че ка ко у срп ској вла дар ској по ро-
ди ци „ни ко ни је био срп ског већ ла тин ског ро да“. Не ко ли-
ко пу та у сво јој књи зи он по ми ње да су Ср би до Све тог 
Са ве при па да ли „ла тин ској је ре си“. Пај си је ско ро да и не 
из но си по дат ке о по ли тич кој исто ри ји, већ се за др жа ва 
са мо на чи ње ни ци да су срп ски кра ље ви по смр ти про-
гла ша ва ни за све це и на во ди где су им мо шти по хра ње-
не. Об ја шње ње та квог при сту па срп ској по ве сти тре ба 
тра жи ти у чи ње ни ци да се Пај си је ва са зна ња о исто ри ји 
Не ма њи ћа за сни ва ју пре све га на срп ским вла дар ским 
жи ти ји ма, ко ја су му у Хи лан да ру би ла ла ко до ступ на и 
чи је је од лом ке ве ро ват но че сто имао при ли ке да слу-
ша од са мог до ла ска у Ма на стир. Ипак, Пај си је ва сли ка 
сред њо ве ков не срп ске исто ри је че сто је не по ве за на, а 
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по у зда ни се по да ци ме ша ју са из ми шље ним, по не кад и 
на тен ден ци о зан на чин. 

По себ но ин те ре сант ном чи ни се при ча о Дра гу ти-
ну и Ми лу ти ну. Пај си је твр ди да је у Со фи ји са хра њен 
Дра гу тин, а не Ми лу тин, ка ко ми сле ста нов ни ци Со фи је. 
Као ар гу мент, он из но си чи ње ни цу да се у цр кви жи ти је 
чи та на дан по све ћен Дра гу ти ну, у мо на штву Те ок ти сту, 
док Ми лу тин ни ка да ни је по стао мо нах. За бу на је на ста-
ла, ми сли Пај си је, јер су пра зник и слу жба дво ји це бра ће 
за јед нич ки, а ве ћи зна чај се да је Ми лу ти ну. Он на во ди 
да су Дра гу ти но ве мо шти пре не те у Со фи ју из Сре ма, а 
твр ди и да зна где је са хра њен краљ Ми лу тин: ње го ве су 
мо шти, пре ма Пај си ју, „услед не ке раз ми ри це са хра ње-
не у Ба ња Лучини [sic!]“. По сле те при че, Пај си је пи ше о 
вла да ви ни Ми лу ти на, на по ми њу ћи ви ше пу та да је он 
био нај слав ни ји и нај бо љи срп ски краљ, ко ме „по сла ви, 
бла го род но сти и рев но сти пре ма ве ри“ ни је би ло рав ног 
ме ђу срп ским вла да ри ма. И пре ма Сте фа ну Де чан ском 
Пај си је по ка зу је по себ но по што ва ње, го во ре ћи о ње го вој 
му че нич кој смр ти и број ним чу ди ма ко је ње го ве мо шти 
чи не у ма на сти ру Де ча ни. 

Ме ђу тим, по сле кра ља Сте фа на Де чан ског до ла зи 
сво је вр сни не га ти вац Пај си је ве при по ве сти. Сте фан Ду-
шан је за по чео вла да ви ну, на во ди Пај си је, уби ством сво-
га оца, ко ји је при то ме још и све тац. Ње го ва осва ја ња 
Пај си је при ка зу је на сле де ћи на чин: „Кре нуо је на Гр ке и 
узео зе мљу до Охри да и Со лу на од бу гар ског кра ља.“ Ко га 
то Пај си је на зи ва бу гар ским кра љем, чи та лац са зна је у 
да љем тек сту. Ка да је скло пио мир са Гр ци ма, Ду шан се 
вра тио у Охрид и са со бом по вео та мо шњу кра љев ску 
по ро ди цу – „Ву ка ши но вог оца и Ву ка ши на, оца Мар ко-
вог“. За тим, Пај си је ка же, ка ко су краљ Ву ка шин и кра-
ље вић Мар ко би ли „му дри, хра бри и ле пи љу ди“ и да је 
због то га Ду шан узео Ву ка ши на за сво га пр вог вел мо жу, 
а кне за Ла за ра за дру гог. Ко ли ко Пај си је има не га ти ван 
став пре ма Ду ша ну по ка зу је и сле де ћи од ло мак: „Тај Сте-
фан по стао је са мо вољ но цар у Ско пљу, ни је дан цар ни ти 
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краљ ни је ње му дао цар ску ти ту лу. Та ко је по ста вио Ср-
би ма па три јар ха без до зво ле дру ге че тво ри це па три јар ха. 
Због тог без у мља су му се под сме ва ли кра ље ви и ца ре ви 
и на зва ли га Сте фан На сил ни. Та ко је Сте фан због сво-
је аро ган ци је и уби ства сво га оца, на ву као на се бе про-
клет ство па три јар ха и гнев Бо жи ји и ње го вим се до мом 
окон ча ла ло за и род Не ма ње Си ме о на.“ 

Пај си ју као да сме та зна чај ко ји Ср би при да ју ца ру 
Ду ша ну, чи ја је лич ност за и ста по ста ла сим бол сред њо ве-
ков не сла ве срп ског на ро да. Ду ша нов за ко ник је упра во у 
пе ри о ду XVII и XVI II ве ка нај ви ше пре пи си ван, а зна чај 
ње го ве лич но сти ис ти цан је у свим де ли ма о про шло сти 
Ср ба, па се та ко и у Же фа ро ви ће вој Сте ма то гра фи ји 
ме ђу пор тре ти ма вла да ра и све та ца по себ но ис ти чу две 
гра ви ре на ко ји ма је пред ста вљен цар Ду шан. Пај си је, су-
прот ста вљу ју ћи се ста во ви ма Ср ба, из но си сво ју кри ти-
ку: „Но не ки Ср би, по доб ни ње му по над ме но сти, скри-
ва ју ње го ва де ла и име Сте фан На сил ни, већ га на зи ва ју 
Сте фан Сил ни и сма тра ју га за све ца. Ни су обра ћа ли па-
жњу, ни ти да нас обра ћа ју па жњу, да је он убио оца и умро 
у про клет ству и од лу чен од цр кве, и да се њи ме окон чао 
род Не ма ње Си ме о на“. Пај си је из ла га ње о ца ру Ду ша ну 
за вр ша ва ди гре си јом о би ци код Вел бу жда, же ле ћи да још 
јед ном из не се сво је не за до вољ ство од но сом ко ји Ср би 
има ју пре ма Бу га ри ма. Као раз лог за што се од лу чио да 
на пи ше кра так пре глед исто ри је срп ских кра ље ва, он на-
во ди: „За то ли ко го ди на Ср би су по бе ди ли у јед ној би ци 
и уби ли јед ног ца ра, и ти ме се хва ле и при че пи шу. Бу-
га ри су то ли ко го ди на ца ре ва ли и то ли ке ца ре ве уби ли 
и по ко ри ли оне ко ји су мно го пу та њи ма да ва ли да нак, 
а ни ка кву при чу, ни по хва лу ни су им на пи са ли Ср би.“ 

Ови ме, ме ђу тим, из ла га ње о срп ској исто ри ји ни је за-
вр ше но. Пај си је је из нео и сво је ви ђе ње не стан ка срп ске 
сред њо ве ков не др жа ве, ко је, још у ве ћој ме ри не го што је 
слу чај са ра ни јим пе ри о дом, ка рак те ри шу хро но ло шка не-
пре ци зност и број ни не тач ни по да ци. Ду ша но вог си на, ца-
ра Уро ша, пи сац по ми ње са мо ка да ка же да га је Ву ка шин 
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убио и по стао „срп ски и охрид ски краљ“. Тен ден ци о зност 
у из ла га њу ја сно је ви дљи ва, јер се по но во ис ти че да је Ву-
ка шин из „бу гар ског цар ског ро да“, док му се кнез Ла зар, 
већ по ме нут као ни жи по ран гу, су прот ста вља. Пај си је 
ни је про пу стио да по ме не бит ку на Ко со ву, али при ли-
ком из ла га ња он из вр ће хро но ло шки след до га ђа ја. Ка же 
ка ко Ву ка шин ни је хтео да по ша ље по моћ Ла за ру на Ко-
со ву, те је ово га сул тан Му рат по ра зио и узео му др жа ву. 
Пај си ју ни је не по зна та ни при ча о сул та но вом уби ству, 
а као ви нов ни ка име ну је Ми ло ша Мом чи ла, „Ла за ре вог 
зе та“. Бит ку на Ма ри ци Пај си је вре мен ски сме шта по сле 
ко сов ске бит ке, и на по ми ње ка ко је краљ Ву ка шин „пр-
о те рао Тур ке до Је дре на“, али га је та мо убио је дан слу га. 

При ли ком опи си ва ња до га ђа ја ко ји су усле ди ли по-
сле две ве ли ке бит ке, Пај си је па жњу по све ћу је Мр њав-
че ви ћи ма, док суд би ну Ла за ре вих на след ни ка ни не по-
ми ње. За Ву ка ши но вог си на Мар ка, Пај си је на во ди ка ко 
га је сул тан Ба ја зит по ста вио у Охри ду и При ле пу за 
„ма лог па шу“. Пај си је по ку ша ва да об ја сни та кву на кло-
ност тур ског вла да ра пре ма Мар ку на вод ном по ро дич-
ном по ве за но шћу, на во де ћи ка ко је Ба ја зит син Ма ри је, 
ћер ке бу гар ског ца ра Алек сан дра. Иа ко је у пот пу но сти 
за не ма рио исто ри ју срп ске де спо то ви не, Пај си је уз гред 
спо ми ње да је још јед на Ма ри ја, ово га пу та Срп ки ња, би-
ла мно го ка сни је же на сул та на, и то „Ђур ђе ва кћер ко ју 
су на зи ва ли Ка ла Ма ри ја“. Не чу ди да је Пај си је на пра вио 
ма кар и уз гред ни по мен Ма ре Бран ко вић у сво јој исто-
ри ји, с об зи ром на ве ли ки зна чај ко ји је ње на лич ност 
има ла за ма на стир Хи лан дар.

Ре зи ми ра ју ћи исто ри ју срп ских вла да ра, Пај си је же-
ли по но во да по ка же ка ко су Бу га ри има ли слав ни ју пр-
о шлост: „[Српски владари] ни су има ли гра до ве, ни ти се 
зна ко ји је где сто ло вао, кра љев ство им је би ло ма ло и 
те сно и крат ко је тра ја ло“. Ме ђу тим, је дан аспект де лат но-
сти срп ских вла да ра Пај си је, као мо нах Хи лан да ра, ни је 
мо гао да ума њи или за не ма ри. Ра ди се о њи хо вом од но су 
пре ма Цр кви, ко ји опи су је сле де ћим ре чи ма: „гра ди ли су 
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ле пе ма на сти ре и цр кве и би ли из у зет но по бо жни, чи ме 
су се пр о сла ви ли на зе мљи и пред Бо гом“. 

Чи та ју ћи део књи ге по све ћен срп ској исто ри ји, мо-
же мо уо чи ти ам би ва лен тан став ко ји Пај си је има пре ма 
Ср би ма и њи хо вој пр о шло сти. С јед не стра не, уо ча ва се 
ве ли ко по што ва ње пре ма све ти те љи ма и ма на стир ским 
кти то ри ма из ре до ва ди на сти је Не ма њи ћа, ко је је Пај си је 
као хи лан дар ски мо нах имао. Ме ђу тим, с дру ге стра не 
ја сно је ви дљив и ани мо зи тет с ко јим Пај си је при сту па 
од ре ђе ним лич но сти ма и до га ђа ји ма из срп ске исто ри-
је. У по је ди ним одељ ци ма мо же се уо чи ти на мер но су-
прот ста вља ње ста во ви ма ко је Ср би има ју о сво јој про-
шло сти, у че му, из ме ђу оста лог, тре ба ви де ти и ути ца је 
рас пра ва о про шло сти ко је су се мо ра ле раз ви ја ти и у 
ма на стир ској сре ди ни. 

Хро но ло шки, Пај си је сво ју књи гу за вр ша ва опи-
сом тур ског осва ја ња бу гар ских зе ма ља, уни ште ња бу-
гар ских гра до ва и твр ђа ва и те шких усло ва у ко ји ма се 
на шло бу гар ско ста нов ни штво. Сле де ћа је ге не ра ци ја, 
твр ди Пај си је, већ на у чи ла да жи ви са Тур ци ма, а ови су, 
по сле осва ја ња Ца ри гра да, „на у чи ли мно го о хри шћан-
ском ре ду и пра ву, и пре ста ли су да не за ко ни то од у зи-
ма ју имо ви ну хри шћа на“. Ме ђу тим, за вр ша ва Пај си је, у 
ње го во вре ме по но во је за вла да ла не прав да.

Пај си је Хи лан дар ски, сво јим жи во том и де лом ко је 
је на пи сао, све до чи о дру штве ним, еко ном ским и кул-
тур ним обра сци ма ко ји су на ста ја ли и раз ви ја ли се у 
Осман ском цар ству осам на е стог ве ка, и тек се у том кон-
тек сту ње го ва Исто ри ја мо же схва ти ти на пра ви на чин. 
По ре клом из углед не и бо га те по ро ди це, и ути ца јан члан 
јед ног од нај по што ва ни јих ма на стир ских брат ста ва на 
Бал ка ну, Пај си је је имао мно го ви ше мо гућ но сти од ве-
ћи не сво јих са вре ме ни ка да уо чи про бле ме и но ве по-
тре бе сво га вре ме на. Ве ро ват но под стак нут и лич ним 
раз ло зи ма, он је на пи сао књи гу ко ја за циљ не ма са мо 
оба ве шта ва ње пу бли ке о про шлим до га ђа ји ма, већ је 
обе ле же на и ја сном про па ганд ном свр хом. 
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