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ПОВЕЉАСАРАЈЕВСКОГ
(ДАБРОБОСАНСКОГ)МИТРОПОЛИТА
ПАЈСИЈАОПРАВУНАСАКУПЉАЊЕ
МИЛОСТИЊЕЗАМАНАСТИРХИЛАНДАР∗

НЕДЕЉКОВ.РАДОСАВЉЕВИЋ
ДУШИЦАМ.СТОЈКОВИЋ

Ап стракт.  –  У ра ду је при ре ђен и об ја вљен до ку мент у ди пло ма тич кој 
фор ми по ве ље, ко ји је хи лан дар ским мо на си ма из дао са ра јев ски (да бро
бо сан ски) ми тро по лит Пај си је. До ку мент је из дат 20. (31) ок то бра 1794. 
Њи ме се про и гу ма ну Ав ксен ти ју и је ро мо на ху Пар те ни ју одо бра ва да за 
ма на стир Хи лан дар, оп те ре ћен на ме ти ма и ду го ви ма, при ку пља ју ми ло
сти њу на под руч ју Са ра јев ске ми тро по ли је, док се вер ни ци по зи ва ју да 
им у то ме по мог ну ко ли ко мо гу. Ова ис пра ва пи са на је дво је зич но, на 
грч ком и цр кве но сло вен ском је зи ку, ко ји са др жи и еле мен те срп ског на
род ног го во ра. Ка да је реч о цр кве но сло вен ском де лу, текст до ку мен та је 
тран скри бо ван на са вре ме ни срп ски пра во пис, али је очу ван је зич ки из
раз на ко ме је на стао. По ве ља је па ле о граф ски и ди пло ма тич ки опи са на.

Кључ не ре чи. – По ве ља, Са ра јев ска ми тро по ли ја, Хи лан дар, мо на си,    
при ло зи.   

У за о став шти ни Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа, ко ја се на ла зи у Би бли о те ци 
Од се ка за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
чу ва ју се ми кро фил мо ви ко ји са др же сним ке до ку ме на та из ма на
сти ра Хи лан дар, ко ји су де лом нео бја вље ни и не по зна ти на уч ној јав
но сти. Сви ми кро фил мо ви из ове збир ке су по зи ти ви. 

Је дан од до ку ме на та ко ји је зна ча јан ка ко за исто ри ју Са ра јев ске 
(Да бро бо сан ске) ми тро по ли је, та ко и за ис тра жи ва ње од но са ње них 
ар хи је ре ја са ма на сти ром Хи лан дар, сва ка ко је и по ве ља ко ју је са ра
јев ски ми тро по лит Пај си је дао хи лан дар ском про и гу ма ну Ав ксен ти
ју 20. (31) ок то бра 1794. го ди не. До ку мент се на ла зи на ми кро фил му 
број 78, под бро јем 24.1

Са ра јев ски ми тро по лит Пај си је, по на род но сти Грк, име но ван је на 
ту ду жност од Све тог си но да Ва се љен ске па три јар ши је. У бе ра ту ко
јим је од сул та на Аб дул Ха ми да I по твр ђен на том по ло жа ју 28. мар

* Рад на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства за на у ку и те
х но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је: Евро па и Ср би (1804–1918): под сти ца ји и ис
ку ше ња европ ске Мо дер не (Ев. Бр. 177031), ко ји се ре а ли зу је у Исто риј ском ин
сти ту ту у Бе о гра ду, под ру ко вод ством др Сла вен ка Тер зи ћа, на уч ног са вет ни ка.

1 Љу ба зно шћу го спо ђе Дра го сла ве Је вре мо вић, би бли о те кар ке Се ми нар ске би
бли о те ке Од се ка за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду 
омо гу ћен нам је увид у ову дра го це ну гра ђу, на че му јој се овом при ли ком за
хва љу јемо. 
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та 1780, на во ди се да му је ње гов прет ход ник, ми тро по лит Ки рил, до
бро вољ но усту пио епар хи ју.2 На че лу Са ра јев ске ми тро по ли је Пај си је 
је био у осе тљи вом вре ме ну отва ра ња Ис точ ног пи та ња и по ку ша ја 
хри шћан ских си ла, пре све га Хаб збур шке мо нар хи је, да при до би је 
пра во слав но и ри мо ка то лич ко ста нов ни штво Бо сан ског еја ле та за 
уста нич ку ак ци ју уко ли ко до ђе до ра та про тив Осман ског цар ства. 

Ми тро по лит је, ме ђу тим, био ду жан да на Пор ти шти ти вер ни ке ка
ко од не за ко ни тих по сту па ка ло кал них вла сти, та ко и од по зи ва на 
уста нич ке по ду хва те ко ји због кон цен тра ци је осман ске вој ске на том 
про сто ру ни су мо гли ус пе ти, а до ве ли би до сна жне од ма зде пре ма 
хри шћан ском ста нов ни штву. У том сло же ном окви ру он је мо рао да 
на ђе и за јед нич ки је зик са еко ном ски моћ ном са ра јев ском пра во
слав ном цр кве ном оп шти ном и по твр ди ње не по вла сти це, као што су 
то чи ни ли и ње го ви прет ход ни ци.

У вре ме по след њег хаб збур шкоосман ског ра та, ка да је и на те ри то
ри ји Бо сан ског па ша лу ка хаб збур шка вој ска по ку ша ла да фор ми ра  
фрај ко ре, до бро во љач ке је ди ни це са ста вље не од ло кал ног хри шћан
ског ста нов ни штва,3 ми тро по лит Пај си је остао је у по ве ре ној епар
хи ји и на ста вио да у те шким окол но сти ма вр ши сво ју ми си ју. Ка ко 
су пред осман ским вла сти ма ар хи је ре ји би ли од го вор ни за ло јал но 
др жа ње вер ни ка, ни је ис кљу че но да је у то вре ме мо жда био и при
тво рен у Трав ни ку, и да је про кла ма ци ја ма по зи вао вер ни ке да оста
ну мир ни и ода ни др жав ним вла сти ма.4   

Ка да је реч о ми тро по ли то вом од но су са са ра јев ском цр кве ном 
оп шти ном, они су у по чет ку би ли ло ши ји, јер је њен ауто ном
ни ста тут на чел но био су про тан пра ви ма ко ја су има ли ми тро по  
ли ти. Вла ди слав Ска рић на во ди да су се са ра јев ски хри шћа ни 
25. апри ла 1785. жа ли ли на ми тро по ли та да је тра жио од на ро да ви

2 С. Ке му ра, В. Ћо ро вић, При ло зи за хи сто ри ју Пра во слав не цр кве у Бо сни и Хер
це го ви ни у XVI II и XIX сто ље ћу, Гла сник Зе маљ ског му зе ја у Са ра је ву 24 (1912), 
док. 7, 422.

3 Бо сан ски фрај ко ри фор ми ра ни су под ко ман дом пу ков ни ка Јо ва на Ко ва че
ви ћа и пот пу ков ни ка Фи ли па Ву ка со ви ћа. Ове фор ма ци је, да ле ко ма ло број ни је 
не го слич не на ста ле на про сто ру Бе о град ског па ша лу ка, рас пу ште не су на кон 
Сви штов ског ми ра из ме ђу Хаб збур шке мо нар хи је и Осман ског цар ства, скло
пље ног 4. ав гу ста 1791. В. Чу бри ло вић, Бо сан ски фрај ко ри у аустри скотур ском 
ра ту 1788–1791, Брат ство 27 (1933), 4–6, 8.

4 У вре ме ра то ва или уста на ка про тив осман ске вла сти, би ла је уста ље на прак са 
да се нај у глед ни ји пред став ни ци пра во слав ног хри шћан ског ми ле та, по себ но 
вер ски ве ли ко до стој ни ци, хап се, да им се из ну ђу је но вац и да под над зо ром пи
шу про кла ма ци је вер ни ци ма да оста ну мир ни и ода ни сул та ну. Нај те жи при мер 
при ме не та квих ме ра би ло је ве ша ње па три јар ха и уби ство ви ше ар хи је ре ја, уз 
по гром грч ке за јед ни це у Ца ри гра ду у вре ме Грч ког устан ка 1821. У Бо сан ском 
еја ле ту те ме ре су ви ше пу та при ме њи ва не и од стра не вла сти, и од му сли ман
ских по бу ње ни ка ко ји су успе ва ли да крат ко овла да ју ње го вом те ри то ри јом. Н. 
Ра до са вље вић, Ве сти о Пра во слав ној цр кви у Бо сан ском па ша лу ку у из ве шта ји
ма кне зу Ми ло шу из Ужич ке на хи је и Ужич ког окруж ја (1816–1839), ЗМСЗИ 74 
(2007), 105–116. Мо гу ће је да је на сли чан на чин у вре ме по след њег хаб збур
шкоосман ског ра та та ко по сту пље но и са ми тро по ли том Пај си јем, тим пре јер 
се бе о град ски ми тро по лит Је ре ми ја Па па зо глу отво ре но ста вио у слу жбу хаб
збур шке про па ган де ко ја је Ср бе по зи ва ла на уста нак. Исти, Пра во слав на цр ква 
у Бе о град ском па ша лу ку 1766–1831, упра ва Ва се љен ске па три јар ши је, Бе о град 
2007, 178–179.
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ше при хо да не го што је би ло од ре ђе но по бе ра ту. Иако се не по ми ње 
ње го во име, то је мо гао би ти са мо ми тро по лит Пај си је. На ову жал бу 
из Ца ри гра да је као од го вор сти гао фер ман у ко ме се тач но на во ди 
ко је да жби не и у ком из но су ми тро по лит мо же зах те ва ти.5 На осно ву 
да тих по да та ка, ме ђу тим, не мо же се са си гур но шћу ре кон стру и са ти 
ток ових до га ђа ја, јер је мо гу ће да је ми тро по лит или по тра жи вао не
ке ду го ве, или је сма трао да по ла же пра во и на део оп штин ске имо
ви не по што још увек ни је по твр дио њен ста тут. Ме ђу тим, од но си ми
тро по ли та Пај си ја и са ра јев ске цр кве не оп шти не по ста ли су знат но 
бо љи на кон што је, на зах тев епи тро па и углед них гра ђа на, ус пео да 
из деј ству је фер ман ко јим се до зво ља ва об но ва цр кве ко ја је из го ре ла 
у по жа ру 1. ју ла 1788.6 Мол ба гра ђа на Са ра је ва ми тро по ли ту Пај си
ју, ко јом се тра жи по моћ у до би ја њу до зво ле за об но ву цр кве, на пи
са на је 6. (17) ја ну а ра 1793. Ра до ви су за вр ше ни де цем бра те го ди не, 
а у знак за хвал но сти од лу че но је да се име ми тро по ли та Пај си ја увек 
по ми ње у ли тур ги ји ко ја се у са ра јев ској цр кви слу жи.7 

На че лу Са ра јев ске ми тро по ли је Пај си је је остао до смр ти 1802. У 
си џи лу Ца ре ве џа ми је у Са ра је ву са чу ван је пре пис бе ра та од 13. но
вем бра 18028, у ко ме се на во ди да је ми тро по лит умро, и да је на род 
за мо лио да се име ну је ње гов на след ник. Све ти си нод Ва се љен ске па
три јар ши је је на ње го во ме сто иза брао и сул та ну пре по ру чио ми тро
по ли та Ка ли ни ка. Сул тан Се лим III је тај из бор по твр дио и но вом 
ми тро по ли ту из дао уоби ча је ни бе рат.9

По ме ну та по ве ља ко ју је ми тро по лит Пај си је из дао хи лан дар ском 
про и гу ма ну Ав ксен ти ју о пра ву да за јед но са дру гим мо на си ма тог 
ма на сти ра са ку пља ми ло сти њу, у ди пло ма тич ком по гле ду нај ви ше 
од го ва ра све ште нич ким син ђе ли ја ма или сви де тељ стви ма (све до
чан стви ма) о ру ко по ло же њу у све ште нич ки чин. У њој, он се, као 
што је би ло уоби ча је но, обра ћа епи тро пи ма, све штен ству, стар ци
ма, кне зо ви ма и свим хри шћа ни ма у епар хи ји, ко ји ма пре по ру чу је да 
хи лан дар ске мо на хе при хва те и по мог ну им у њи хо вој ми си ји.

Ме ђу тим, фор ма по ве ље и њен са др жај чи не је за ни мљи ви јом од 
слич них до ку ме на та из да ва них у том вре ме ну. Ње не спо ља шње од
ли ке ни су са свим ка рак те ри стич не за про стор на ко ме је на ста ла. 
Ар хи је ре ји грч ког по ре кла у епар хи ја ма ко је су, по пут Са ра јев ске 
ми тро по ли је, би ле го то во ис кљу чи во сло вен ске, су мо ра ли да има ју 
пи са ре ко ји су зна ли грч ки, цр кве но сло вен ски, али и тур ски је зик. 
Ка ко та кав спој ни је увек би ло мо гу ће на ћи у јед ној лич но сти, у кан
це ла ри ја ма је ра ди ло и ви ше пи са ра. Ко му ни ка ци ја ми тро по ли та са 
па три јар шиј ским цен тром у Ца ри гра ду се кра јем 18. ве ка од ви ја ла на 
грч ком, са цен трал ним и ло кал ним осман ским вла сти ма на тур ском, 

5 В. Ска рић, Срп ски пра во слав ни на род и цр ква у Са ра је ву у 17. и 18. ви је ку, Иза
бра на дје ла II, Са ра је во 1985, 46.

6 По жар је из био у ку ћи јед ног је вреј ског тр гов ца и бр зо се ши рио гра дом, јер 
је нај ве ћи број мла ђих и спо соб них му шка ра ца ко ји су мо гли спре чи ти ње го во 
ши ре ње био мо би ли сан у вој ску. Исто, 47, 154. 

7 Исто, 48, 154.

8 По Гре го ри јан ском ка лен да ру.

9 С. Ке му ра, В. Ћо ро вић, нав. де ло, док. 10, 426.
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а са до ма ћим сло вен ским све штен ством и вер ни ци ма на цр кве но
сло вен ском је зи ку са при ме са ма на род ног го во ра, ко ји је вре ме ном 
по ста јао све за сту пље ни ји. На цр кве но сло вен ском су из да ва не све
ште нич ке син ђе ли је, све до чан ства, окру жни це, и дру га ак та ко ја су 
се од но си ла на уну тра шње епар хиј ске по сло ве. Ме ђу тим, ова по ве ља 
да та хи лан дар ском про и гу ма ну Ав ксен ти ју на пи са на је дво сту бач но, 
упо ре до на грч ком (ка та ре у са) и цр кве но сло вен ском је зи ку. Грч ки 
текст на ла зи се на ле вој стра ни, и на сре ди ни је де ли мич но оште ћен, 
док је цр кве но сло вен ски пи сан на де сној стра ни, и до бро је очу ван и 
чи тљив. Ти ту ла ци ја ми тро по ли та, ко ја је на пи са на из над обе по ло ви
не тек ста, је на цр кве но сло вен ском, док је пе чат ко ји се на ла зи у дну 
тек ста не до вољ но ја сан. Ди мен зи је ове по ве ље не мо гу се утвр ди ти, 
јер се ра ди о сним ку на ми кро фил му. Из ве сно, је, ме ђу тим, да се ра
ди ло о ли сту ве ћег фор ма та ко ји је у то вре ме био за сту пљен (обич но 
ди мен зи ја 39 х 24 cm), и да оба тек ста, и грч ки и цр кве но сло вен ски, 
за у зи ма ју по по ло ви ну. 

Већ је на по ме ну то да овом ди пло ма тич ком ис пра вом са ра јев ски ми
тро по лит Пај си је до пу шта хи лан дар ском про и гу ма ну Ав ксен ти ју да 
по ње го вој епар хи ји при ку пља ми ло сти њу за Хи лан дар ски ма на стир, 
ко ји на зи ва цар ском и па три јар шиј ском ла вром, и за ко ји на во ди да 
је оп те ре ћен ра зним да жби на ма и ду гом. Ми тро по лит се у по ве љи 
обра ћа и вер ни ци ма, по зи ва ју ћи их да про и гу ма ну Ав ксен ти ју и је
ро мо на ху Пар те ни ју иза ђу у су срет, бу ду им од по мо ћи, и по мог ну 
ма на стир Хи лан дар ко ли ко мо гу. Од го во ран пре ма сво јој ду жно сти, 
са већ из гра ђе ним угле дом у ло кал ној хри шћан ској за јед ни ци, он је 
од мах пре по знао ко ли ки је углед код Ср ба имао ма на стир Хи лан дар. 
Ка ко без до зво ле над ле жног ар хи је ре ја мо на си из ма на сти ра из ван 
епар хи је ни су мо гли да се кре ћу по њој и са ку пља ју ми ло сти њу, би
ло је нео п ход но да им и ми тро по лит Пај си је дâ по твр ду ко јом се то 
до зво ља ва, што је овом по ве љом и учи ње но. Исто та ко, упра во на 
осно ву све сти о угле ду Хи лан да ра у срп ском дру штву, он је одо брио 
про и гу ма ну Ав ксен ти ју да но си епи тра хиљ, све ти во ди цу и ис по ве да 
вер ни ке, прак тич но да чи но деј ству је као и ду хов на ли ца у све ште
нич ком чи ну из ње го ве епар хи је, што се де ша ва ло вр ло рет ко.

У вре ме на стан ка ове по ве ље, хи лан дар ско брат ство са сто ја ло се пре
те жно од Бу га ра и Ср ба, али је у ње му би ло и Гр ка. Био је то ма на стир 
у ко ме је не го ва на срп ска сред њо ве ков на тра ди ци ја, али и ме сто где 
је на ста ла пр ва бу гар ска исто ри ја ко ју је на пи сао је дан Бу га рин, Пај
си је Хи лан дар ски.10 Прак са да се ши ром Бал кан ског по лу о стр ва из 
све то го р ских ма на сти ра, па и из Је ру са лим ске па три јар ши је, ша љу 
спо соб ни и по кре тљи ви мо на си са ве ли ким угле дом ра ди при ку пља
ња при ло га за сво је ма на сти ре (так сидиоти), би ла је ка рак те ри стич
на и за Хи лан дар. Кра јем 18. и по чет ком 19. ве ка Хи лан да ра ца је 
би ло по це лом Бал ка ну, а на ро чи то по сло вен ским зе мља ма. 

10 Пај си је Хи лан дар ски био је по ре клом из Раз ло га, са под руч ја ко је је при па
да ло Пећ кој па три јар ши ји. Го ди не 1762. на пи сао је сво је по зна то де ло История
славянобългарская, и та ко по стао ро до на чел ник бу гар ског на ци о нал ног пре по
ро да (въ зра жда не). Гра ђу за сво је де ло на шао је и у ри зни ца ма Кар ло вач ке ми
тро по ли је. О. То до ро ва, Па и сий Хи лен дар ски, Койкойесредбългарите, Со фия 
2000, 200–202.
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Ти хи лан дар ски мо на си су, ско ро по пра ви лу, би ли сло вен ског по ре
кла, јер би се у су прот ном те шко спо ра зу ме ва ли са ло кал ним све
штен ством и вер ни ци ма, а ми си ја би им би ла знат но оте жа на. Сло
вен ског по ре кла су, го то во си гур но, би ли и про и гу ман Ав ксен ти је и 
је ро мо нах Пар те ни је, ко ји се у овом до ку мен ту по ми њу, али о њи ма 
не ма ни ка квих дру гих ин фор ма ци ја. Ка ко се у са мој по ве љи на во ди и 
Ав ксен ти је во пра во да ис по ве да вер ни ке, под ра зу ме ва ло се да то чи
ни на њи хо вом је зи ку, што је још је дан по сред ни, али зна ча јан до каз 
ка да је о ње го вом по ре клу реч. За то оста је не до вољ но ја сно из ко јих 
раз ло га је ова по ве ља пи са на дво је зич но? Број Гр ка на под руч ју Са
ра јев ске ми тро по ли је био је ма ли, и све ден на са ра јев ску тр го вач ку 
чар ши ју у ко јој су та ко ђе пот пу но пре о вла ђи ва ли Ср би, па ни то не 
би мо гао би ти по вод да се пи ше дво је зич но. Исто та ко, сем нај у жег 
ми тро по ли то вог окру же ња, у цр кве ној струк ту ри ни је би ло Гр ка, а и 
њи хо ви ви кар ни епи ско пи нај че шће су би ли срп ске на род но сти, па 
и тај раз лог ни је мо гао би ти од лу чу ју ћи. Да је у пи та њу ко му ни ка ци
ја са осман ским вла сти ма, по ред цр кве но сло вен ског би био текст на 
осман ско тур ском, а не грч ком је зи ку. Раз лог за то не мо же се, да кле, 
са свим ја сно утвр ди ти. Мо гу ће је да су хи лан дар ски мо на си по по
врат ку до би је ну по ве љу тре ба ли да пре да ју ста ре ши ни ма на сти ра, и 
ти ме пред це ло куп ном Све то гор ском мо на шком за јед ни цом до ка жу 
ко ја је би ла свр ха њи хо вог пу то ва ња. Ме ђу тим, ни то не би мо гао би
ти основ ни раз лог, јер су и хи лан дар ски ар хи ман дри ти би ли сло вен
ског по ре кла, а у Хи лан дар ском ар хи ву чу ва ју се број на до ку мен та на 
цр кве но сло вен ском је зи ку ко ја упра во ре гу ли шу пра ва мо на ха ко ји 
су при ку пља ли при ло ге у сло вен ским обла сти ма, а по себ но на про
сто ру срп ске уста нич ке др жа ве 1804–1813. Али, с об зи ром на то да су 
мо на си са при ку пље ним да ро ви ма и при ло зи ма у нов цу пу то ва ли и 
кроз дру ге ми тро по ли је до свог ма на сти ра Хи лан да ра, дво је зич ни до
ку мент мо жда је мо гао слу жи ти и као по твр да на осно ву ко је су дру ги 
ар хи је ре ји мо гли да се уве ре у ве ро до стој ност ин фор ма ци ја ко је су 
им они да ва ли о свом кре та њу и по сло ви ма, јер је би ло и ка лу ђе ра 
ко ји су се ши ром Бал кан ског по лу о стр ва кре та ли без до зво ле. 

Ова по ве ља не го во ри са мо о то ме ка кав је био од нос ми тро по ли та 
Пај си ја пре ма хи лан дар ским мо на си ма у ње го вој епар хи ји, већ све
до чи и о ве ко ви ма уста ље ном по рет ку у Ва се љен ској па три јар ши ји. У 
цр кве ним по сло ви ма власт ми тро по ли та у епар хи ји би ла је пот пу на, 
и он је од лу чи вао да ли се по њој мо гу кре та ти мо на си са стра не и са 
ко јим ци љем, при че му је, у слу ча ју от по ра, имао пра во да тра жи по
моћ од др жав них вла сти да их у то ме спре чи. У кон крет ном слу ча ју, 
про и гу ма ну Ав ксен ти ју је, сем при ку пља ња при ло га за ма на стир Хи
лан дар до пу ште но да, као угле дан ду хов ник, све ти во ди цу и ис по ве да 
вер ни ке, али му ни је од ре ђе но ни ка кво нов ча но из др жа ва ње, ни ти је 
при вре ме но до био не ку па ро хи ју. 

У да љем тек сту по ме ну та по ве ља да та је у це ли ни. Ка да је реч о цр
кве но сло вен ском тек сту из вр ше на је ње го ва тран скрип ци ја на са
вре ме ни срп ски пра во пис, али је пот пу но са чу ван ори ги на лан је зик 
до ку мен та. Слов ни зна ци, ко ји су из о ста вље ни због та да уоби ча је
ног скра ће ног пи са ња са ти тла ма, да ти су у угла стим за гра да ма. На 
исти на чин озна че на су и ме ста ко ја ни је би ло мо гу ће иш чи та ти, с 
тим што је на то ука за но у про прат ном на уч ном апа ра ту. У на по ме
на ма је ука за но и на зна че ње ма ло по зна тих ре чи, ко је су се ре ђе 
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ко ри сти ле и у вре ме на стан ка до ку мен та. И грч ки део по ве ље, чи ји 
је са др жај исти као и цр кве но сло вен ски, дат је у це ли ни. На кра ју, 
при ло жен је и њен сни мак. По ме ну та по ве ља ми тро по ли та Пај си ја 
је дра го цен из вор за да ља про у ча ва ња исто ри је Са ра јев ске ми тро по
ли је, та да нај ве ће и нај зна чај ни је од свих епар хи ја уга ше не Пећ ке 
па три јар ши је.    

СА ДР ЖАЈ ПО ВЕ ЉЕ
        
Са ра је во, 20. (31) ок то бра 1794; Са ра јев ски (да бро бо сан ски) ми тро по
лит Пај си је одо бра ва хи лан дар ским је ро мо на си ма Ав ксен ти ју и Пар
те ни ју да при ку пља ју ми ло сти њу за свој ма на стир. Је ро мо на ху Ав
ксен ти ју одо бре но је и вр ше ње све ште нич ке де лат но сти.

Црквенословенски текст   

Пај сиј, милос[тију] Б[о]ж[ијеју] ми тро по лит да бро бо сан скиј и са ра
је вач киј

Чe[c]тнејши епи тро пи на ше ја с[вја]тејшија Ми тро по ли ји, бл[а]
гоговејнејшији11 је ре ји по ју штиј во всех се лах на хо дја штих сја во всја
ком на ше ја епар хи ји ка ди лу ке, тре бу е ми стар ци и кња зи и про чиј, вси 
бла го сло ве ни хр[и]стијани епар хи ји се ја, ча да от Г[оспо]де во зљу бље
на ја, бла го дат вам и мир от Б[о]га, от нас мол[и]тва, бл[а]гословеније 
и про ште ни је. И ве до мо да бу де вам что се го при но сјаи на ше го пи
са ни ја, пре по доб неј шиј12 про и гу мен во је ро мо на сех, кир Ав ксен тиј 
от цар[с]кија и па три јар хиј ски ја ла ври Хи лан да ра, су шти ја во сто ји 
[в] Го ре Атон скеј, по си ла ет сја со си но ди је ју сво је ју во је ро мо на сех 
кир Пар те ни јем от он де су штих оцев […]13 во бла го че сти вим хр[и]
стијаном дља14 мил[ос]ти и по мо шти. Вос при ми те убо15 је го м[и]л[ос]
тиво и усерд но, сте ци те сја и по мо зи те је му сло вом16 и де лом, и м[и]
л[ос]тињу по да вај те је му кійждo17 ја ко же18 Б[о]гом на ста вит сја ја ко 
да Б[о]гоугоднеју м[и]л[ос]ијеју ва ше ју се ју по мја ну та ја все чест на ја 
ла вра во змо жет по мо ште стви ти сја и про ти во ста ти тјаж ким да ја ни јам 
и дол гом. В[ие] же вос при е ме те мно жај ши ја мзди19 от Б[о]га, је го же 
бл[а]годат и м[илос]т с м[о]л[и]твоју и бла го сло ве ни јем на шим бу ди 
со все ми ва ми. 1794, ок то ври ја 20. у Са ра је ву. 

11 Благоговhйный (цр кве но сло вен ски) – по бо жни. С. Пет ко вић, Реч ник цр кве но
сло вен ско га је зи ка, Бе о град 2002, 12.

12 Пре по доб ный (цр кве но сло вен ски) – у до слов ном пре во ду све ти. Пре по доб
ним су на зи ва ни мо на си под ви жни ци ко ји су углав ном жи ве ли да ле ко од све та 
по пу сти ња ма, пе ћи на ма (пе штер ско мо на штво), ко ји су као ду хов ни ци и ис по
вед ни ци ужи ва ли ве ли ки углед. Исто, 182.

13 Не чит ко.

14 Для – за. Реч ко ја се у ова квим цр кве но сло вен ским ис пра ва ма рет ко сре ће, 
очи глед но про ис те кла из ру ског на род ног је зи ка.

15 Оuбо (цр кве но сло вен ски) – да кле; он да. С. Пет ко вић, нав. де ло, 286.

16 Реч ју.

17 Кійждo (цр кве но сло вен ски) – сва ку; сва ка, сва ко. С. Пет ко вић, нав. де ло, 97.

18 °ко же (цр кве но сло вен ски) – као што. Исто, 349.

19 Мзда (цр кве но сло вен ски) – реч са ви ше зна че ња. У овом слу ча ју пла та, на
гра да. Исто, 116.
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Ре че но му про и гу ме ну кир Ав ксен ти ју да дох власт епи тра хиљ но си ти, 
во ди ци с[ве]шт ати и при ма ти помисл[и] хр[и]стијан бла го го веј них 
при хо дја штих к ње му ис по ве да ни ја ра ди.

Грч ки текст

1)  Ετίμιῳ [.....]20 ἐπίτροπος τη̃ς καθ’ ἠμῶν ἁγίω τῆς μητροπολέως, 
[.....]21 ἱερέως ὁι 

2)  ἂλλονθες εἲς τα χωρία πάντων τῶν ἔν τῃ ἡμετέρα ἔπαρχία καζάδων
3)  χέμομοι γέρονθες και κνεζίδες, και λοίποι πάνθες ἀλογημένοι 

χειζίανοι
4)  τῆς ἒπαρχιθαύτης, ξεκνά ἔν τῷ ἀγάπητα ἡμῶν, χάρας [...]22 ὑμῖν και 

εἲρηνη 
5)  παρα θεῷ. παρ ἡμῶν δε ὂχη ἀλογία, και συγχωρηότης. γνωσόν ἔξω 
6)  ὑμῖν ὡς ο δ’παρόν ἐπεφὲρων ἡμετέρον γράμμα ὁσιώτητα 

προηγούμενος
7)  ἔν ἱερομονάχοις νυρ αὐξέντιος ὐπάρχου τη̃ς βασιλίνης και 

παριερχηνῆς
8)  μονῆς του χιλανδάριου ἡγουμένης ἔν τω ἁγίω ὃρι δ’ἄθωνος. ος ην 

πέμπελας
9)  μελάλτης συνοικίας [....]23ἱερομονάχοις νυρ παρθένις παρά τῶν 

ἔνθος πατέρων
10)  πρὸς ὑμητέρος φιλωσέβες χειζιάνους χάραν ἒχευς και βοηθῆας. 

ἀποδεξαμένοι 
11)  τοινῦν αὐτὸν ἱλέως και ἀμενῶς σύνδρομος και βοηθήσατε αὐτῷ 

λάγῳ και ἒργῳ και
12)  [....] ἐπίδοτε24 αὐτῷ ἔπαζος ᾧσεα θεού φωτόθη, ἳνα διά τις θεαρε[....]25

13)[....]ἡμῶν26 ἐλημοσήνης ταύτης, ἡμῖν ρηδ[...]σα27 σεβάσμια μονή  
 δυον[....]28

14)  [...]29 και ἃπαντα τα βαρυτήτα δογμάτα και χρεΐ. ὑμητέρες δε 

15)  [....]30 πολλαπλασίονας ούς μιοθούς ἔν θεού. ού ἡ χάρας και δ’ἔχεος 
μετά 

16)  της παρ’ημων αχης και αλογιας ην μετα παντων ημων.

20 Не чит ко.

21 Не чит ко.

22 Не чит ко.

23 Не чит ко.

24 Оште ће но.

25 Не ја сно.

26 Оште ће но.

27 Не ја сно.

28 Не ја сно.

29 Оште ће но.

30 Оште ће но.
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М. Стој ко ВИЋ
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17)  αφρδ οκτοβριου к´

18)  ὧ ᾖνος προηγουμένω και αὐξενθέω δεδόναμον ἄδγαν         
ἐπιτραχήλιον 

19)  φέρουν ἀγιασμούς ἐντελέσθαι και δέχεσθαι λογισμούς τῶν 
μετ’ἄλαβγας 

20)  προσέρχομενουν αὐτῷ χειζιανῶν χάριν εζομολογήστος.  

 П ОВе ЉА  М ИТРОПО ЛИ ТА ПА ЈСИЈА  ДА ТА  ХИЛАНДА РС КИ М МОНАСИМА 20.  ( 31) ОКТОБРА 1794.
ЗА ОСТАВШ ТИНА ЂОРЂ А  СП .  РАДОЈИ ЧИ ЋА,  ФИЛОЗ ОФС КИ ФАК УЛТеТ НОВИ  САД – ОДСе К ЗА СР ПСК У 
КњИЖеВ НОС Т. МИКРОФИЛМ 78, ДОК.  2 4. ОрИгИНал.
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THE CHARTER OF THE METROPOLITAN OF SARAJEVO 
(DABROBOSANSKI) PAJSIJE ON THE RIGHT TO GATHER CHARITY 
FOR THE MONASTERY HILANDAR

In the inheritance of Djordje Sp. Radojičić there are microfilms with less 
known material from the Archives of Hilandar. One of the documents 
which are important for the research of the history of the Archbishop’s 
residence in Sarajevo is the Charter given to the higher prior (proiguman) 
Avksentije. The Charter grants the permission to collect contribution for 
the monastery Hilandar and the worshippers are called to help it out. 
This diplomatic document is characteristic for its bilingual text in Greek 
and ChurchSlavonic which is very rare, bearing in mind that it was 
intended for the Orthodox clergy and the believers of the Archbishop’s 
residence in Sarajevo who were almost all the Serbs. The causes for such 
bilinguality are not clear. The paper presents some assumptions on why 
the metropolitan Pajsije acted in this way. The document is presented in its 
entirety. Transcription of the text into contemporary Serbian orthography 
from ChurchSlavonic was done on the occasion of its preparation for the 
publishing but the authenticity of the language of the document has been 
preserved.

Key words: Charter, Archbishop’s residence in Sarajevo, Hilandar, monks, 
contribution.
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