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ХИЛАНДАРСКО ВРЕмЕ

Овде се време
Сунцем мери,
сатова нема.
У сутон
дан почиње,
у поноћ – подне.
Датума нема:
сви дани носе
имена светих.

Шта значи време
у безвременом?

Почетак
и крај свега:
Васкрс.

„Хиландар“, лист манастира Хиландара 
на Светој гори, број 28 – Преображењски, 

година 1989., стр. 2.

ПОКРОВИТЕЉИ: Света српска царска лавра Хиландар, Библиотека града Београда
ПРИЛОЖНИЦИ: Министарство вера Републике Србије, Задужбина Светог манастира Хиландара у Београду,  

Књижевно друштво „Свети Сава“, Штампарија „Верзал“, Железник

ХИЛАНДАРСКИ ТИПИК

Глава 21.

УКАЗ О ЗАВЕСАМА, ИКОНАМА  
И КЊИГАМА ЦРКВЕНИМ

Хоћемо да се не узимају од нас стечени све-
штени сасуди, иконе и завесе и књиге, нити 
остале све црквене течевине, и не само да 
се не узимају него нека се одатле ни не по-
крећу, и никада ни од кога не узимају. А ко 
нешто од овога отимајући узима ради неког 
изговора, нека падне у грех црквене крађе 
и због овога нека буде осуђен законском ка-
зном. Из другог оправданог разлога узимати 
ове или премештати, ни ми, нити други неко 
добро мудрујући не може наредити, осим у 
време невоље од пожара манастира, када се 
догоди да се запали или падне од земљотре-
са, или што друго што ће бити манастиру од 
помоћи, а друге никакве помоћи нема, тада 
нека се ови покрећу, али да то не чини сам 
игуман тајно, него по договору и одлуци све 
старије братије.

Глава 22.

О УПИСИВАЊУ СВЕГА ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ УПИСУЈЕ

Заповедам вам још и то, да се све записује 
од манастирских права, приходи оних који 
служе подробно да се преписују, издаци – ка-
да и камо, а приходи – када и откуда. Ова је 
заповест свима: дохијару, иконому и парико-
ному или спољашњем иконому, или онима 
који држе било коју другу работу. Овоме вас 
учим да сви записујете ово, да будете беспре-
корни и без приговора.

мОЛИТВА БОГОРОДИЦИ
Пречиста мати живота свију,
која си понудила нетражено милосрђе,
умоли Сина свога и Бога мога створитеља,
да ми пошаље своју светлост
и истину своју,
да ме упућују и воде у твоју Свету Гору
и у твоје станове
које си спремила онима који те љубе,
и удостоји ме да уђем у твој дом
ка Божијем олтару
и ка Богу који весели моју младост,
и принећи му жртву благодарности,
и да дадем своје обете Господу,
које изрекоше усне моје,
да постанем узор отачаству моме
и свима који га љубе.

мОЛИТВА ЗА САТВОРЕЊЕ 
ХИЛАНДАРА
Ти, који си основао земљу
на тврђи њезиној,
и рекао да се не поколеба
у векове века,
погледај
свемилосрдним оком твојим светим
и овде на мене
слугу твога,
и пошаљи ми помоћ
од пресветога стана твога,
и осени Духом твојим светим,
и буди ми помоћник,
владико Христе Господе свију,
да сатворим дом пречисте ти матере,
као прибежиште свима који те љубе,
и деци отачаства мога,
да се сви који прибегавају овде
уместе у просторно царство твоје.

Молитве су преузете из књиге Молитве 
Светога Саве коју је приредио према дели-
ма јеромонаха Доментијана и Теодосија и 
предговор написао др Драгиша Бојовић. 
– Ниш: Центар за црквене студије; Косовска 
Митровица: Филозофски факултет. – 2002. 
– 102 стр. Молитве: Молитва Богородици 
(23. стр), Молитва за сатворење Хиландара 
(36. стр).

С благословом игумана, архимандрита Мојсија и Свештеног сабора стараца манастира Хиландара

Свети Сава
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„Какав би свет био кад би се лишио
Мокроте, дивљине? Нека их, нек стоје,
О нек увек буду, мокрота, дивљина,
Нек су дуго живи запустелост и коров!„

Џерард Манли Хопкинс

У филму Андреја Тарковског Жртвовање главни лик Алек-
сандар приповеда о посети својој мајци, у време када је 
она била болесна. Александар је пожелео да јој помогне 

и искаже своју љубав. Поглед му је пао на врт зарастао у коров. 
Помислио је да би уређење тог врта могло бити оно најкорисније 
што би за мајку могао да учини. Александар, који је поред осталог 
био и професор естетике, дуго је и напорно радио. Када је окончао 
посао, сео је да се одмори. Вероватно је био уверен да се његов труд 
исплатио. Поново је погледао врт. Међутим, први утисак је било 
разочарање. Двоструко разочарање. Није успео да створи своју ле-
поту. Уништио је лепоту која је већ постојала.

Чак и наши најобичнији поступци, попут уређења врта, прет-
постављају темељне философске и теолошке ставове. Који су фило-
софски и теолошки ставови стајали иза Александровог поступка?

Александар тврди да свет и човек нису створени ex nihilo. Да 
свет и човек немају апсолутни почетак. Када би свет и човек би-
ли схваћени као да су створени из небића, тада би они све своје 
особине, свој живот, истинитост и лепоту морали непрекидно да 
траже на дар од свога Творца. Једно је постојати, а нешто посве 
друго живети. Човек је створен и он постоји. Aли живи само када 
учествује у божанском Животу. Постојање је пролазно, јер сваки 
човек умире. Живот је вечан. Јер, сваки човек, чак и када умре, мо-
же да буде, ако то жели, жив у Богу и Богом. Лепота по мерилима 
овога света је пролазна. Чак и пре смрти по мерилима људским, 
човек проласком младости престаје да буде леп. Божанска Лепота 
је вечна. Човек овом Лепотом може да сија и када му је осамдесет 
година, и када не испуњава људска мерила лепоте, попут симетрич-
ности и складности тела.

Да је Александар веровао да је свет створен из небића, знао 
би и да је лепота творевине, као и живот творевине, нешто нестал-
но. Нешто што зависи од Божије љубави. Да је Александар веровао 
да је свет створен из небића, знао би да човек није извор живота, 
да човек није извор лепоте. Да је човеку, да би био жив и леп, нео-
пходно да учествује у Божијем Животу. Александар би знао да 
је важније од чишћења корова помолити се да се у биљу пројави 
Божије Нестворено присуство. Божија лепота. Александар би, та-
кође, знао да материја није страна Богу. Да није нешто из чега је 
Бог био приморан да ствара, будући да је материја, тобоже, одувек 

Монах Ромило Хиландарац
Билиотекар Светог манастира Хиландара

Рестаурација као преображавање 
Тела Христовог

      Предавање одржано на енглеском језику, на Годишњој скупштини 
Друштва пријатеља Свете Горе, у Оксфорду, на St Anne’s College, 11. јуна 
2008. године.
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сапостојала са Њим. У случају када материја нема апсолутни поче-
так, она не може по себи бити лепа. Материја је тада само сенка ле-
поте вечног света идеја. Материја нема по себи смисао постојања. 
Служи само као лествица ка спознаји лепоте вечног света идеја.1 У 
оквирима овог светоназора „ми и даље можемо рећи како је у све-
ту појавнога могуће разазнати Божије знакове и назнаке – трагове 
и потписе Божије, или да је видљиви свет врста божанског тајног 
писма које ваља растумачити. Међутим, тешко је направити корак 
даље и побећи изван онога што би неко могао назвати дуалистич-
ким менталитетом, за који је оностраност Божија пројектована у 
оностраност природне и материјалне суштине видљивог света, та-
ко да међу њима увек постоји растојање, хијатус који врхуни у од-
суству – у deus absconditus – тако да је немогуће замислити брачну 
заједницу ова два света.„2

Ако је, међутим, Бог материју створио из небића, то значи да 
је материја у потпуности Божије дело. Да материја у својој сушти-
ни носи потпис Бога Логоса, Христов потпис, да је логосна (logosic) 
и охристовљена (Christic).

Управо на овај начин Хопкинс схвата творевину:
„У складу са Хопкинсовим наглашавањем значаја чула и 

чулне перцепције јесте и његово схватање о томе да створено има 
вредност по себи. Ако је творевина, посебно у својој појединачно-
сти, охристовљена, и услед тога потенцијално откровењска, тада 
се мора променити и схватање односа човека и природе. Хопкинс 
је назван ‘песником људског окружења’ управо због тога што је на-
глашавао неопходност да се творевини прилази са побожним по-
штовањем.“3

Човек који је свестан логосности мате-
рије не може приступајући једном цвету, или 
камену, вршити произвољно насиље над њим, 
желећи да створи своју лепоту. Уређујући је-
дан врт, он ће пратити логос Божији у свакој 
биљци. Он ће оклевати да откине и најмању 
травчицу. Обрађујући дрво или камен да би 
од њега направио кућу или цркву, он ће у ње-

му пратити логос Божији. Трагаће за оним што 
је Хопкинс назвао inscape, што је Џојс називао 
quidditas или штаство4, што је Пруст звао оп
штом суштином ствари.5 Трагаће за његовом 
структуром, за његовом грађом. Тражиће начин 
на који сам камен допушта да буде обрађен. Не-
ће камену наметати своју вољу.

Ако су свет и човек створени из ничега, то 
значи да су у сваком тренутку свога постојања 
окружени могућношћу непостојања, могућно-
шћу небића.6 Насупрот томе, став да човек није 
створен из небића једнога часа неизоставно во-
ди закључку да је човек себи самоме довољан. И 
одиста, Платон људску душу схвата као по себи 
вечну. Ориген је сматрао да Бог не може бити 
свемогућ ако одувек није имао покрај себе свет 
на коме би исказивао своју свемоћ. То га је, тако-
ђе, по сили логике одвело до закључка о вечно-
сти душе по себи.

Став да човек није створен из небића, и да 
се свакога часа може у небиће вратити, неумит-
но води ка Декартовом Cogito, Кантовом копер-
никанском обрту и Ничеовом натчовеку. Став 
да човек није створен од праха, од небића, јед-

нога часа неизбежно ће одвести закључку да је човек – бог. Став да 
човеково постојање није непрекидно окружено небићем не познаје 
појам обожења, зна једино за самообожење. Не зна за то да човек 
може постати бог, али бог по благодати, већ верује да може постати 
бог једино помоћу сопственог труда и чврсте одлучности. Ма коли-
ко пута изнова отпочињала историја философије, ако на своме по-
четку има теорију о материји и простору који су одувек постојали 
упоредо са Богом, логичка је неумитност да се као конац западне 
метафизике појави Ничеов натчовек и воља за моћ. Јер Бог, са ко-
јим нешто друго упоредо одувек постоји, не може бити свемоћни 
Бог. Такав Бог од кога човеков живот, а не, дакле, његово постоја-
ње, не зависи мора бити на крају свргнут. Свргава га човек који 
нема апсолутни почетак.

Бог који није свемоћан на концу уступа све своје особине чове-
ку. Тај Бог више није Живот, више није Истина, више није Лепота. 
Све то сада постаје човек. Декартова дефиниција постојања Cogito 
ergo sum представља посве логичан закључак трагичне погрешке 
почетне философске тезе. Тезе која је платила скупо своју верност 
људском разуму: да нешто не може настати из ничега.

Међутим, да ли су ти велики људи, Декарт, Кант и Ниче не-
сумњиво били уверени у потпуну исправност ове полазне хипоте-
зе? Декартов Cogito тврди да је човек сам себи довољан да би био 

1  Ιωαννου Δ. Ζηζιοὐλα, Η ΚΤΙΣΗ ΩΣ ΕΥΗΑΡΙΣΤΙΑ, 
Θεολογική προσέγγιση στὀ πρὀβλημα τῆς Οἰκολογἰας, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ, σ. 71 (John D. Zizioulas, Crea
tion as Eucharist).
2  Philip Sherrard, The Sacred in Live and Art, Denise 
Harvey (Publisher), Evia, Greece, 2004, pg. 6.
3  Philip A. Ballinger, The Poem as a Sacrament, The 
Theological Aesthetic of Gerard Manley Hopkins, Pee-
ters Press, Louvain, W. B. Eerdmans, 2000, p. 240.
4  James Joyce, Stephen Hero, edited by Theodore Spen-
cer, New York, New Directions Press, 1944.
5  Marcel Proust, A LA RECHERCHE DU TEMPS PER
DU, A l’ Ombre des jeunes filles en fleurs, Gallimard, 
1988, p. 24, 182.

6  M. Athanasiou: Kata idolon, ERGA, T. 1. Thesaloniki, 1973, p. 204.
7  Œuvres, éd. Adam-Tennery, Paris, Cerf 1898, 10, p. 255.
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жив. Декарт је, ипак, записао: „Господ је створио 
три чуда: ствар из ничега, слободну вољу и Бого-
човека“.7

Ниче разликује постојање од живота:
„(…) Можда још имам право да кажем о се-

би cogito, ergo sum, али не vivo, ergo cogito. Зајем-
чено ми је празно ‘биће’, не пун и зелен ‘живот’; 
моје изворно осећање јемчи ми само да сам миса-
оно, но не да сам живо биће, да нисам animal, већ 
у најбољу руку cogital.„8

Ма колико то наивно изгледало, Коперни-
ков астрономски обрт довео је до Кантовог ко-
перниканског обрта. Како пише Бертран Расел,9 
ако Земља није средиште васељене, тада ни чо-
век, становник Земље, није смисао Божијег ства-
рања света:

„Као последица развоја наука јавила се и 
коренита промена у погледу на човеково место у 
свемиру. У средњовековном свету, земља је била 
средиште васељене, и све је имало своју сврху са-
мо у односу на човека. У Њутоновом, пак, свету 
земља је постала мала планета не посебно значај-
не звезде. Астрономска растојања су била толика 
да је у поређењу са њима земља била тек сићушна 
тачка. Није изгледало вероватно да је овај огромни апарат био ство-
рен само ради добра извесних бића на тој сићушној тачки.“10

Ако човек није сврха свемира, онда свемир вероватно уопште 
нема сврхе. Ако човек није најважнија Божија замисао стварања, 
тада је сасвим природно претпоставити да ни човекове сазнајне 
моћи нису тако устројене да могу спознати истину света око њега. 
Да могу спознати ствар по себи. Човеково постојање је последица 
случајности. Човек је биће без смисла, бачен игром судбине у крај 
бескрајне васељене. Подривене су основе логоцентричности света. 
Човекове категорије мишљења, попут времена и простора, не одго-
варају стварности света око њега. Међутим, као да сумња у исправ-
ност своје философије, Кант пише и Критику моћи суђења, која 
представља можда и кључно дело његовог система. У овом делу он 
покушава да успостави општеважеће мерило суда о лепоме. Ако је 
свет последица случаја; ако је човеку недоступна стварност ван ње-
га будући да је затворен у своје категорије мишљења, категорије по 
којима свет није створен, тада се у самом човеку мора пронаћи не-

ко општеважеће мерило истине. Важно је нагласити: шта Кант, за-
право, покушава? Он покушава да у човеку пронађе сазнајну моћ 
која би била у складу са устројством света. Он покушава да поново 
уједини онтологију и гносеологију. Да оповргне сопствени коперни-
кански обрт. Важно је истаћи: Кант покушава да примора човека 
да види стварност ослобођен од свега себично људског. Од свега 
што би важило само за човека, али не и за стварност. У ову сврху, 
Кант уводи појам незаинтересованог допадања. Међутим, Кантово 
незаинтересовано (disinterested) није и равнодушно (uninterested). 
Појмом незаинтересованог допадања Кант заправо настоји да од-
баци сваку могућу пристрасност: расну, народну, друштвену, иде-
олошку, полну… Као да покушава да дође до тачке на којој човек 
превазилази самога себе, излази из самога себе, и посматра свет као 
неко ко више није човек. Али, као неко ко није више - какав човек? 
Као неко ко више није човек који је постао бог. Међутим, парадок-
сално, Кант жели да човек изађе из себе и да свет погледа као Бог. А 
када је Бог створио свет, како читамо у Постању, рекао је да је био 
„веома добар„.11 Дакле, и веома леп, како Септуагинта преводи хе-
брејско тов, указујући тиме на грчки доживљај света као лепоте.

Све се ово, наравно, налази само у неповезаном систему код 
Канта. Њему недостаје оно основно спознајно оруђе којим човек 
може да сагледа свет са становишта његовог Творца. То јест, да ви-
ди у творевини оно што је Бог хтео од ње да начини. Онај смисао 
који је Бог у њу утиснуо. Знамо да грчка реч „логос„ између осталог 
значи и „унутрашњи смисао„, како то стоји код Лампеа у A Patristic 
Greek Lexicon.12 Дакле, у творевини ваља сагледати њен логос, сми-

сао који је Бог оставио у свему створеном. 
Међутим, Богу трава није потребна да би 
је косио и од ње добио сено. Планине пре-
кривене снегом нису му потребне да би на 
њима саградио хотеле и скијашке стазе. А 
да ли су Богу можда због нечега потребни 
комарци, ваши, пужеви голаћи? Са људског 
становишта, свакако да би свет био лепши 
и без комараца, то ће свако признати. Али 
ми не знамо какви су комарци били пре Ада-
мовог пада. Међутим, знамо да Адама живо-
тиње нису нападале, да га чак ни змија није 
нападала. Да пре Пада змија није пузила 
по земљи, већ да је била налик данашњим 
птицама. Бог није био приморан да створи 
свет, он га је створио из слободне воље. Из 
радости, желећи да створи красоту. Ство-
рио га је из љубави.

8  Nietzsche, F., Unzeitgemäße Betrachtungen, Friedrich Nietzsche Werke in 
Drei Bänden, Bd. 1. Herausgegeben von Karl Schlecta, Carl Hanser Verlag, 
München 1966, p. 280-281.
9  See: Bertrand Russell, Copernican Revolution, in: Religion and Science, Ox-
ford University Press, 1961.
10  Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, A Clarion Book, New 
York, 1945, p. 537-8.

11  1, 10.
12  A Greek Patristic Lexicon, edited by G. W. H. 
Lampe, D.D. Ely Professor of Divinity in the Uni-
versity of Cambridge, Oxford at Clarendon Press, 
2004, p. 1248.
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Као што смо рекли, Канту, а са њим и целокупној Западној 
епистемологији, недостаје основно сазнајно оруђе које човеку до-
пушта да свет сагледа са становишта његовог Творца. Бог је свет 
створио као лепоту, из љубави. Канту, и свакоме од нас, да бисмо 
свет видели као лепоту недостаје сазнајно оруђе – љубав. У право-
славној гносеологији, љубав је најважнији сазнајни орган.

Љубав је највећи човеков излазак из себе. Само љубављу чо-
век себе измешта из средишта света. Само љубављу човек престаје 
да буде лажно божанство. Само љубављу човек престаје да буде па-
ли човек, дакле, лажно божанство. И постаје бог по благодати. По-
стајући бог по благодати добија моћ сагледавања света са Божијег 
становишта. Постаје способан да појми смисао постојања твореви-
не. Зато што сада седи на престолу са кога се тај смисао једино мо-
же сагледати. Седи на престолу љубави. Са престола љубави свет 
је начињен као лепота. Као расипнички бујна лепота. Чак и цвету 
чија красота живи само један дан Бог је давао хаљине лепше од Со-
ломонових. Обузет стваралачким заносом, Бог је био широкогру-
ди уметник. На више места Свети Оци Бога називају Уметником, 
по преимућству Уметником.13 Бог је сматрао да необуздана раскош 
лепоте има смисао сама по себи.

Отац Јустин Поповић се једном запитао: „А без бесконачно-
сти може ли човек уопште постојати?„ Изобиље бескрајне разновр-
сности дефиниција је живота. Човек је налази једино у Богу. Ства-
рајући свет, Бог је човеку даровао слику овог неограниченог изо-
биља. Чупајући коров из мајчине баште, Александар је уништио 
пожар разуздане бујности. Уништио је Живот. Уништио је Лепоту. 
Отуда његова туга и разочарање. Лепота коју је он створио није га 
одвела Истини. Лепота која не води Истини је кобна лепота зато 
што човеку не дарује Живот. То је лепота коју је Томас Ман описао 
у Смрти у Венецији и Чаробном брегу, лепота пољског дечака Тађа 
и госпође Шоша. То лепота која је заљубљена у смрт и коју је Ман 
преузео од Романтизма. Ми, међутим, трагамо за животодавном 
Лепотом. Ми трагамо за Лепотом која спасава.

Ми трагамо за дефиницијом лепоте. Враћајући се на Канта, 
наглашавамо необично важну чињеницу: како је приметила Елиза-
бета Притиџон,14 из Кантовог незаинтересованог допадања следи 
да све што постоји може бити лепо. Једно дело Луја Давида, како 
наводи Притиџон, није ништа лепше од мртве природе Шардено-
ве. У погледу лепоте, историјска важност неког догађаја не односи 
превагу над пуким предметом. Штавише, има оних који би непоко-
лебљиво нагласили да су пуки предмети неупоредиво важнији од 

приказа великих повесних догађаја. Они су чак 
спремни да тврде да су пуки предмети носиоци 
спасавајуће лепоте. Џојс је писао:

„Управо моју замисао о важности пуких 
ствари желео бих да поделим са два-три бедни-
ка који ће можда прочитати моја дела.“15

Спасавајућа Лепота јесте она Лепота која 
нас води ка Истини, ка Доброти, ка Животу. То је 
Лепота која нас води Христу. Може ли лепота па-
ра изношених цокула водити Христу? Може ли 
лепота старе столице водити Христу? Може ли 
то учинити лепота једног камичка, цвета, обла-
ка? Па чак и неба, веома лепог неба – јер, није ли 
небо на крају крајева ипак нешто посве обично, 
нешто што видимо свакога дана, нешто што ви-
ше и не примећујемо? Лепота корова, мокроте и 
дивљине? Јунак Достојевског кнез Мишкин из-
јављује да ће „лепота спасти свет„. Склони смо 
да верујем Мишкину, да верујемо Достојевском. 
Морамо поставити питање: може ли нас спасти 
лепота укуса, укуса једног колачића, или лепота 
мириса? Штавише, мириса буђи? Хопкинс и Ели-
от су знали да је Христово Оваплоћење онтоло-
шка основа лепоте творевине:

„I think that trivialness of life is, and personally to each one, ought 
to be seen to be, done away with by … the incredible condescension of 
the Incarnation“, wrote Hopkins. Eliot’s own ‘moments of happiness … 
the sudden illumination’ are again described, as they had been by Augu-
stine, as ‘the point of intersection of the timeless ⁄ With time, of which 
‘the hint half guessed, the gift half understood, is Incarnation’“. 16

Знали су да је Оваплоћење осмислило људско тело у његовој 
целини. Да је осмислило људска чула.

13  “ὄντως τεχνίτης, δημιουργός, ἀριστοτέχνης, καλλιτέχνης”. О именовању 
 Бога уметником код св. Климента Александријског, св. Григорија Паламе, 
св. Кирила Александријског као и св. Григорија Богослова видети код: 
Χρυσόστομου Ἀ Σταμούλη,, Ἡ τέχνη τῆς θεολογίας καὶ ἡ θεολογία τῆς τέχνης. 
Φύση καὶ Ἀγάπη, Ἐκδόσεις Τὸ Παλίμψιστον, Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 128-9.
14  Elizabeth Prettejohn, Beauty and Art; Eighteenthcentury Germany: Win
ckelmann and Kant, Oxford University Press, 2005, p. 49.

15  Richard Ellman, James Joyce, New York, 1959, p. 169.
16  See: M. H. Abrams, Natural Supernaturalism, W.W. Norton, London/New 
York, 1974, p. 420.
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„Велика Жртва или Оваплоћење Речи представља за Хопкин-
са круну његове теорије inscape, круну која одуховљује естетску 
философију коју је делом наследио од Раскина, ‘интелектуално је 
оправдала освештаност чулног искуства’, као што је оправдала и 
његово светотајинско виђење песничког језика.“17

Христос се оваплотио и васкрсао – сва творевина је постала 
Његово Тело. Човек га доживљава и у укусу, можда укусу мадлени-
це. И у мирису, чак можда и у мирису буђи, за који је Пруст написао 
да је у њему „прави занос изазвала не нека значајна мисао, већ ми
рис буђи“18 као и да су мириси „велика залиха поезије„19.

Кантово незаинтересовано допадање, као што смо видели, ни-
је равнодушно допадање. Оно је само на корак од љубави. На корак 
од најкрупнијег човечијег корака изван себе. Корака којим човек 
постаје бог по благодати и сагледава свет са Божијег гледишта. 
Како пише преподобни Максим Исповедник, Бог се због љубави 
оваплотио. Бог је због љубави учинио ово „испражњење„ (kenosis), 
или, Хопкинсовим речима, ову „Велику жртву„. Бог је због љубави 
узео на себе људско тело и у сваком погледу, осим греха, искусио 
све што човек може доживети. Достојевски каже да се Сатана није 
оваплотио јер нема љубави. Зато је Сатана апсолутни самац. Када 
волимо, ми се оваплоћујемо у вољенога, постајемо он. Видимо свет 
његовим очима, у нама куца његово срце. Не постоји другачији на-
чин да се упозна други.

Кант је био само на корак од схватања Лепоте као Истине. 
Лепоте као Бића. Православље схвата Лепоту као пројаву Истине 
у творевини. Као пројаву Бића у творевини. Као пројаву Христа у 
творевини.

Трагали смо за дефиницијом Лепоте. И можда је сада трену-
так да понудимо Православну дефиницију Лепог. Лепо је апофа
тичка пројава Истине у творевини. Ова дефиниција би се могла 
и другачије исказати. Ако се Истина, Христос, пројављује у творе-
вини, то значи да творевина, све што постоји, учествује у Христо-
вом Животу, у Христовој Лепоти. Дакле, Лепота је учествовање 
у Лепоти Христовој. На православним иконама ово се приказује 
тако што је све што постоји обасјано Нествореном светлошћу. Не-
створена светлост је љубав Бога Оца према Сину и творевини која 
је кроз Сина постала.

Но, можда би се још могло рећи: Лепота је апофатичка епи
фанија Истине у творевини. Епифанија подразумева да нешто же-
ли слободном вољом да нам се открије. Слободна воља је једино 
одлика личности. Хришћанство схвата Бога као заједницу три Лич-
ности. Рекли смо да је изобиље бескрајне разноврсности дефиници-
ја Живота. Изобиље бескрајне разноврсности не постоји ван Лич
ности. Наизглед бескрајна васиона била би за човека бесконачно 
мала тамница када се у творевини не би пројављивало присуство 
Бога – Личности. Ако нам молитва не доноси овакво осећање жи-
вота, значи да се молимо лажном богу, богу који није личност. Све 
што ствара Бог–Личност ствара на личносни начин. Бог–Личност 
не зна да ствара другачије осим на личносни начин. То значи да 
Бог–Личност све ствара јединственим и непоновљивим. Ниједна 
травка створена од почетка до краја света није истоветна. Ниједан 
мрав, ниједан комарац, ниједна мува. Да ли би било праведно када 
би у целој творевини једино човек био створен за вечност? Да ли 
би било праведно када би један миш постојао вечно само у облику 
своје природе, као врста, а не као јединка?

Митрополит Јован Зизјулас пише у вези са овим питањем код 
преподобног Максима Исповедника:

„Максимова употреба појма ‘природа’ … мора увек бити узе-
та скупа са изразом логос природе (…) ‘Логос природе’ за Максима 
представља појам који не указује на природу као такву, већ на при-
роду у вези са њеним циљем (σκοπὀς) и назначењем (τέλος). То јест, 
на природу онако како постоји у ипостаси Бога Логоса. Постојати 
‘у складу са природом’  значи постојати у ‘складу са логосом приро-
де’, што надаље значи постојати на начин на који је Бог назначио 
природи да постане део ипостаси (личности) Бога–Логоса (…) ‘Ло-
гос природе’ код Максима означава не природу као такву, већ олич
носњену (уипостазирану) природу (. . .) Другим речима, постојати 

‘у складу са логосом природе’ значи уипостазирати своју природу 
у истиниту и изворну личност, учинити да опште (природа) посто-
ји заувек у стању другости и посебности. ‘Логос природе’ не озна-
чава ‘натурализовање’ личности, већ ‘оличносњење’ природе, тако 
што ће она од општег бити претворена у посебно, уводећи другост 
у само средиште њеног ‘бића’“.20

Вечно постојање је, како уче Оци Цркве, могуће само на лич-
носни начин. Биће које у вечности не задржава своју другост и лич-
носну посебност не постоји на истинити начин:

„(…) Колико је истинито постојање појединачног бића ако јед-
ног тренутка оно престаје да постоји као посебност? Како ‘миш’ мо-
же истински бити ‘личност’, ако личност подразумева посебност 
(idion), а судбина посебности ове животиње је да нестане? Личност 
или ипостас подразумева преживљавање своје појединачности у 
вечност, у вечнобићу.“21

У житију преподобног Силуана Атонског, које је написао ар-
химандрит Софроније, чије свете мошти леже недалеко одавде, у 
манастиру Светог Јована Претече, Преподобни говори како је јед-
ном приликом „без велике потребе“ убио муву. „После тога плакао 
сам два дана„, забележио је Свети. Он се бунио када је његов уче-
ник, о. Софроније, „без велике потребе„ штапом ломио коров кр-
чећи стазу којом су ходали. Да ли је патолошка појава плакати два 
дана због згњечене муве? Осећати бол због непотребног чупања 
корова? Или је реч о нечем другом. О томе да човек љубављу са-
гледава свет Божијим очима. Бог на свет увек гледа из вечности и 
види га онаквог какав ће у вечности бити. Свака травка осећа да је 
њено назначење у вечности и вапи Богу да се појаве синови Божији 
који ће јој помоћи да у то стање дође.22

Не може се описати силина љубави с којом је Бог створио 
свет. С коликом је љубављу стварао сваку, најситнију, са станови-
шта човека, извесно, и сасвим безначајну појединост. Он није ства-
рао муве у ројевима, конфекцијски. Свакој је посвећивао посебну 
пажњу, посебну љубав. Бог не зна другачије да ствара, другачије да 
се односи према творевини. Он сваку појединост, сваку муву, сва-
ку травку, усуђујемо се да кажемо, ствара као личност. А личност 
је апсолутно непоновљива. Због тога је преподобни Силуан плакао 
због згњечене муве.

Сваки другачији однос према творевини води њеном претва-
рању у безличну масу. „Материја је постала блато„, записали су 
Адорно и Хоркхајмер у Дијалектици просветитељства. Материја 
је постала блато зато што је „однос Просветитељства према ствари-
ма попут односа диктатора према човеку. Диктатор утолико позна-
је људе уколико их злоупотребљава… У том смислу, њихово ‘по се-
би’ постаје ‘за њега’. У чину овог преображавања, суштина ствари 
се увек открива као истоветна, као супстрат надвладавања.“23

„Бивствовање се затворило у себе„, записао је Хајдегер. Јер, 
творевина вапи за постојањем на личносни, а тиме на вечни на-
чин. Али, када се човек према њој односи као према блату, она пред 
њим скрива своју најдубљу тајну. Скрива да је у свакој својој поје-
диности личносна, жива, бескрајна. Да је портрет свога Творца. А 
отвара човеку своје срце једино када осети љубав. Као што човек 
ни Бога не може упознати ако Бог пре тога није њега упознао.

Посматрамо ли историју уметности или историју философи-
је, видећемо да се човек све више затвара у себе и усамљује. Човек 
бежи од Бога. Престаје да се бави приказивањем догађаја из Ста-
рог и Новог завета. Почиње да се бави само природом. Али, човек 
потом бежи и од природе јер осећа да је и она дело Божије. Човек 
жели да живи само окружен делима сопствених руку. Окружен са-
мо стварима на којима нема Божијег потписа. Човек приказује свој 
живот у савременим градовима. Приказује и описује предмете које 
је сам створио. Ако му понекад промакне понека појединост приро-
де, понеко дрво, на њему више нема трага Бога, оно је у потпуности 
хуманизовано. И тако човек живи у лажној нади да на свету по-
стоји место на коме се може сакрити од Божије љубави. Наравно, 
то место постоји. Када Христу кажемо да не желимо заједницу са 
Њим, тада се налазимо на том месту.

17  Philip A. Ballinger, The Poem as a Sacrament, The Theological Aesthetic of Ge
rard Manley Hopkins, Peeters Press, Louvain, W. B. Eerdmans, 2000, p. 234.
18  Marcel Proust, A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, A l’ Ombre des jeu
nes filles en fleurs, Gallimard, 1988, p. 65.
19  Du côté de chez Swann, p. 49.

20  John D. Zizioulas, Communion & Otherness, T & T Clark, London, 2006, 
p. 64-5.
21  Наведено дело, стр. 66.
22  Рим. 8, 19-23.
23  Horkheimer - Adorno, Dialectics of Enlightenment, translated by John Cum-
ming, New York, 1989, p. 23.
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Међутим, претпоставимо да човек у безданим дубинама сво-
га срца ипак није рекао ово „не желим„. Иако можда то говори 
његов разум. Да је ипак оставио сасвим малу пукотину на својој 
самици. Макар то било и у виду неодлучности да Христу каже „не 
желим„. Бог не врши насиље над људском слободом. Али Његова 
преизобилна љубав користи и нашу неодлучну намеру да му каже-
мо коначно „не„ како би нас избавила од вечне пропасти. Човек је 
створио такву самицу. Створио је свет сачињен искључиво од сво-
јих рукотворина. Џојсов Улис представља опис двадесет и четири 
часа у Даблину. Па ипак, епифанија је била и остала један од кључ-
них појмова Џојсове поетике. Међутим, како је о томе већ писано, 
Џојс је епифанију увек везивао за пуке, безначајне ствари.24

Вратимо се на већ постављено питање. Може ли лепота неке 
безначајне ствари водити Христу? Лепота једне столице? На Ван 
Гога је оставио изузетно снажан утисак цртеж Дикенсове столице, 
коју је посматрао по упокојењу великог писца.25 Може ли лепота из-
ношених цокула водити Христу? Ношен самоубилачким поривом, 
човек се повукао у самицу. Затворио је себи све путеве ка спасењу. 
Може ли лепота старих цокула бити она лепота која ће га спасти? 
Рекли смо да целокупна творевина вапи за вечним обликом посто-
јања. То значи, за личносним обликом постојања. Творевина вапи 
за човеком који је личност. Бог је човеку дао застрашујуће значајну 
улогу. Човек је одговоран за спасење творевине.

24  Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel, University of Washington 
Press, Seattle, 1971, p. 17, 73.

25  Cliff Edwards, The Shoes of Van Gogh, A Spiritual and Artistic Journey to the 
Ordinary, A Crossroad Book, The Crossroad Publishing Company, New York, 
2004, p. 56.
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„Ако ипостас значи idion, 
то јест, посебност – а то су упра-
во мислили Грчки Оци – следи 
да се једина истинска личност 
са онтолошког становишта мо-
же тражити једино у божанској 
ипостаси и, када је реч о твари, 
у ипостаси оваплоћеног Сина, у 
којој би на концу требало да на-
ђе ипостасни облик постојања. 
Човек је као икона Божија упра-
во у овом смислу позван да по-
стане посебност или ипостас. 
То јест, посебност која ће прева-
зилажењем смрти постати онто-
лошки истинита, но, истовреме-
но, способна да уипостазира и 
остатак творевине како би сва 
твар, такође, могла бити спасена 
учествујући у људском бићу.“26

Сва васиона је у минијату-
ри представљена у човеку. Сва 
васиона напето ослушкује отку-
цаје људског срца. Сва васиона 

трепетно наслућује кретање људских мисли. О. Јустин Поповић је 
написао да „творевина са фотографском тачношћу бележи и најма-
ње покрете људске душе„. Човеково окружење је његов неми суди-
ја. Творевина вапи за човеком који је личност. Од све творевине, 
једино човек има дар слободе да успостави или одбије заједницу 
са Богом. Човек постаје личност када је у заједници са Богом–Лич-
ношћу. Човеков однос са Богом не огледа се првенствено у његовој 
званичној побожности, званичној православности. У разумском 
исказу да је побожан. Човек може бити побожан и када мисли и 
када каже да није побожан. Т. С. Елиот је написао да је Џојс и у сво-
јим познијим делима несвесно сачувао католичку побожност.27 По-
требно је да прође много времена да би наш разумски став неверни-
ка искоренио у дубинама срца настањене доживљаје Живог Бога. 
Човек није најпре оно што каже да јесте, што мисли да јесте. Човек 
је највише оно што осећа. Оно што осећа према Христу. Међутим, 
трагични неспоразум се јавља када човек живу Личност Христову 
замени проповедањима, или проповедницима Христа.

О. Јустин Поповић је написао да мерило истине никада није 
билo проповедање Христа, већ Христова Личност. Међутим, нема 
свако ту повластицу да у виђењу лично сусретне Христа. Где још 
можемо срести Христову Личност? Можемо је срести у Христовој 
творевини. Човек је, дакле, највише оно што осећа према Христу. 
А Христа сусреће у творевини, чак и када тога није свестан. Хри-
стову Личност, дакле, сусрећемо у Лепоти. Јер, како је већ речено, 
Лепота је апофатичка самопројава Христа у творевини. Лепота је 
оваплоћени Христос. Године 1888. Ниче је у Напуљу. Тек је окончао 
писање Антихриста. Лепота неба над 
јужњачким градом, међутим, надахну-
ла га је да у писму Мети фон Залис ка-
же: „Стари Бог још живи„. Посматрају-
ћи небо, философ који је написао да је 
„Бог мртав„ сада пише да тај Бог „још 
живи„.28

Међутим, ми смо поставили пи-
тање у вези са старим цокулама. Мо-
же ли лепота пуке ствари бити лепота 

која спасава? Не само природа, већ и људске рукотворине фото-
графски бележе наш живот. Ако је човек, негде у њему непознатим 
дубинама свога срца, сачувао доживљај Христа попут овог о коме 
Ниче говори, тада је такав човек личност. Тада све око њега, и пуке 
ствари, постају прво човеков портрет. У писмима брату, Ван Гог 
наводи:

„Чак и када црта цигле, гранит, гвоздене шипке или ограду не-
ког моста, Мерион уноси нешто од људске душе, раздиран не знам 
каквим интимним болом у свом бакрорезу… има нешто од људске 
душе у томе, и зато је то велико, огромно, бескрајно, и постави по-
ред тога Виоле-ле-Дика, то ти је камен, а други, нека буде Мерион, 
то ти је дух. Мерион је могао тако силно да воли, да сада, попут 
Дикенсовог Сиднија Картона, 
воли чак и камење са неких ме-
ста.“29

Пуке ствари задобијају 
слободу. Затим, како човек по-
стаје личност чак и тако што 
несвесно обитава у заједници 
са Христом, ствари постају 
портрет личности. Постају 
Христов портрет. У овом сми-
слу предлажемо и ново тума-
чење неких уметничких дела 
која су настала надахнута 
обичним предметима. Реци-
мо, песме Столица Васка По-
пе, као и других стихова овога 
песника из циклуса Списак.

Хајдегер је написао рад 
О пореклу уметничког дела на 
основу једног оваквог портре-
та. На основу Ван Гогове сли-
ке Ципеле. Хајдегер сматра да 
је реч о ципелама непознате 
сељанке. Мејер Шапиро сма-
тра да је реч о Ван Гоговим 
ципелама. Но, и Хајдегер и 
Шапиро се слажу да су старе ципеле постале портрет онога ко их је 
носио.30 Шапиро пореди ово дело са описом ципела који даје јунак 
Хамсунове Глади:

„Нешто од моје сопствене природе прешло је на те ципеле. 
Оне су утицале на мене, попут духа мога другог Ја – оличење моје 
судбине.“31

26  John D. Zizioulas, Communion & Other
ness, T & T Clark, London, 2006, p. 67.
27  T. S. Eliot, After Strange Gods, Faber & 
Faber, London, 1934, p. 35-9.
28  ”Der Herbst war hier ein Claude Lorrain 
in Permanenz, – ich fragte mich oft, ob so 
Etwas auf Erden möglich sei. Seltsam! gegen 
die Sommer-Misère da  o b e n  gab es also 
wirklich eine  A u s g l e i c h u n g . Da haben 
wir’s: der alte Gott lebt noch...”
   Nietzsche an Meta von Salis, у: Friedrich 
Nietzsche, Briefe. Januar 18871889, hrsg. 
von G. Colli und M. Montinari, Walther der 
Gruyter, Berlin-New York 1984, S. 472.

СТОЛИЦА

Умор лутајућих 
брегова
Дао је облик свој
Телу њеном сањивом

Вечно је на ногама

Како би се радо
Сјурила низ степенице
Или заиграла
На месечини темена
Или просто села
Села на туђе облине 
умора
Да се одмори

Васко Попа

29  Ван Гог, Писма брату, Глас, Бањалука, 1985, стр. 42.
30  Meyer Schapiro, Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society, Ge-
orge Braziller, New York, 1994, p. 140-1. 
31  Ibid, p. 139.
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Хајдегер овако доживљава тај портрет:
„Из Ван Гогове слике ми чак не можемо закључити где се на-

лазе те ципеле. Око тог пара сељачких ципела нема ничег чему би 
оне припадале – само неки неодређени простор. Нема на њима чак 
ни трагова земље с њиве или с пољског пута, што би бар указива-
ло на њихово коришћење. Пар сељачких ципела и ништа више. Па 
ипак…

Из тамног отвора изгажене унутрашње стране тих ципела не-
тремице нас гледају сељанкини сустали кораци. У грубости и те-
жини ципела накупила се упорност њеног спорог хода по дугим и 
једноличним браздама на њиви преко које дува оштар ветар. На тој 
кожи остале су влажност и плодност тла. Под ђоновима се провла-
чила самотност пољског пута док се спуштала ноћ. У ципелама тре-
пери тихи зов земље, њено мирно даривање жита што зри, и њено 
необјашњено самоускраћивање на изугареним њивама у зимско 
доба. Кроз те ципеле провлачи се нероптава стрепња за сигурност 
хлеба, нéма радост када се преживе тешки дани, устрепталост због 
предстојећег порођаја, дрхтање када се слути смрт. Та творевина, 
ципеле, припада земљи, и она је заштићена у сељанкином свету. 
Из те заштићене припадности земљи сама творевина уздиже се до 
свог почивања-у-себи.„31

Рилке је јадиковао због нестанка оваквих предмета. Лепоте 
пуких предмета која спасава. Колико је таквих предмета изгубље-
но у пожару који је 2004. захватио Хиландар? Посматрајући са-
времено човечанство, Рилке је увидео да човек бежи од Бога, да 
затим бежи од Божије творевине. Увидео је да је овај бег од човека 
створио безлично биће. Видео је да безлично биће ствара безличне 
рукотворине. Ствара исувише људску лепоту. Лепоту која оставља 
укус празнине, незадовољства, разочараности. Рилке је једини од 
савремених уметника изградио готово довршен философски си-
стем о смислу пуких ствари. У писму свом преводиоцу на пољски 
језик Витолду Хулевицу Рилке наводи:

„Ову делатност (песничког преображавања свега видљивог, 
прим. М. Р. Х.) на особит начин подупи-
ре и покреће све брже нестајање толиких 
видљивих предмета који се више неће 
накнадити. „Кућа„, „зденац„, нека добро 
позната кула, чак и сопствена одећа, огр-
тач – значили су још нашим прадедови-
ма бескрајно више, били су им бескрајно 
приснији; готово свака ствар била је за 
њих сасуд у којем су затицали нешто људ-
ско и у који би додавали то људско да га 
сачувају. А сада, долазећи из Америке, 
навиру к нама празне ствари, према ко-
јима смо равнодушни, привидне ствари, 
имитације живота… Кућа, како је схва-
тају Американци, америчка јабука или 
тамошња лоза, немају ничега заједничког 
са кућом, са плодом и са гроздом у које су 
наши преци уносили своју наду и зами-
шљеност … Оживљене, доживљене ства-
ри, ствари које су свесне нашег постоја
ња – клоне се заходу и не могу више бити 
надокнађене. Ми смо можда још послед
њи људи који још познају такве ствари. 
На нама је одговорност  (…) да сачувамо 
успомену на њих…„

Свети Манастир Хиландар се нала-
зи у тренутку обнове. Ми желимо да об-
новимо његову лепоту. Али, лепоту која 
спасава. Тај задатак ћемо обавити само 
ако будемо пажљиви. Ако будемо пошто-
вали вољу дрвета и камена од којих је Ма-
настир био саграђен. Поштујући вољу 
камена, улазићемо у тајну Божије неизре-
циве лепоте. Тиме ћемо показати наше 
уверење да су човек и свет створени из 
небића. То уверење представља темељ 
смирења. Смирење је основни предуслов 
заједнице са Богом. Човек постаје лич-
ност само у овој заједници. Непрекид-
ним трудом сваког од нас. Даноноћним 
напором многих нараштаја монаха. Ба-
рем оноликих нараштаја колико их је од 
настанка Хиландара било. Настојањима 
да се упркос искушењима, слабостима, 
тешким болестима сачува заједница са 
Христом. Тим напором, творевина, која 
је Оваплоћењем и Васкрсењем постала 
Тело Христово, дакле Црква Христова, 
почеће да се преображава. Да поприма 
црте личности. Једине бескрајне Лично-
сти – Христове Личности.

НА ЗИДУ

Давно окопнела
Прва белина

Боре времена
Набујале
На издашном парлогу

Поље непољубљено

Докони облици
Прерушени
У руно изненађења

Игра неиграна

Стоглава сувишност
На вечитој паши

Васко Попа

32  М. Хајдегер, Шумски путеви, стр. 21
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„То је богатство какво се нигде ни у јед ној 
библиотеци не може наћи. И сва су та јеван
ђеља српске рецензије, изузевши неколика 
бугарска. Има их с веома лијепим арабеска
ма, минијатурама и уницијалима у злату и 
разним бојама.
Србин кад их види, и ујед но погледа Саборну 
дивну цркву, не може да се не усхити неком 
тајанственом божанском милином и да се 
не диви тој сред њевековној српској уметно
сти“.

Нићифор Дучић, 1882.

М анастир Хиландар (1) у Светој 
Гори основали су Св. Симеон и 
Св. Сава, подигавши сасвим но-

ву цркву, на место старе коју су гусари били 
разорили, па су ову своју цркву посветили 
Ваведењу Богородице. Они су основали ма-
настир за пребивалиште људима из српске 
земље, а византијски цар Алексије даровао 
му је хрисовуљу и прогласио га царским ма-
настиром – лавром. Св. Симеон и Св. Сава, 
а доцније и други српски владари, патри-
јарси, владике, калуђери и родољубиви Ср-
би давали су велике приходе Хиландару и 
старали се о њему (2). У њему је најстарија 
позната и до сада сачувана библиотека код 
Срба, која и данас има највише српских ру-
кописа.

Св. Сава, пошто је завршио школовање 
на двору свога оца, пошао је у Свету Гору, 
и тамо је проширио стечено знање. Са висо-
ком спремом организовао је у Хиландару 
највећу школу за Србе, из којих су доцније 
изишли најистакнутији поглавари Српске 
цркве, епископи, државници и књижевни-
ци средњовековне Србије. О значају хилан-
дарске високе школе за Србе и њихову цр-
кву нека нам послуже ова мишљења наших 
људи од пера:

Епископија у Рашкој није имала довољ-
но снаге, „да послужи новој српској држа-
ви за интелектуални центар. У то време, по-
што су Латини овладали Цариградом, беху 
се у Светој Атонској Гори слегли најученији 
грчки калуђери, тако да је отворен нов науч-
ни центар за Грчку Царевину. Да би и Срби 
добили свој научни центар, који би примао 
храну непосредно од грчке просвете Свети 
Сава добије допуст да сме у Светој Гори по-
дићи велики српски манастир, у коме би се 
гајила књига и наука на српско-словенском 
језику. Ту Немања својим благом подиже 
царски манастир(...). Хиландар се тако бр-
зо подиже, па је Србима за више векова био 
расадник више просвете у хришћанском 
духу. Ту су српски калуђери добијали вишу 
литерарну спрему, ту су писали и преписи-
вали црквене књиге, учили се сликарству, 
резбарији и прављењу црквених и других 
ствари, преносећи све то у српску државу. 
У књижевности се најпре подражавало Ви-

зантинцима, али се оно доцније поче да раз-
вија оригинално у духу српског народа“. (3)

„Као уопште у Средњем веку, и на срп-
ском земљишту манастири су били прва 
књижевна средишта, главна места у којима 
се књижевност неговала. У Светој Гори кра-
јем XII века, неколико калуђера, између две 
три хиљаде туђих, имали су свој манастир, 
један од најживописнијих манастира свето-
горских, Хиландар, који је, од свога постан-
ка па вековима доцније, био једно од најве-
ћих средишта српских“. (4)

„Хиландар је у току неколико векова био 
наш највећи просветни, културни и научни 

центар. Сви они који су хтели више образо-
вање одлазили су тамо и добијали га. То је 
била највиша школа за српско свештенство, 
кроз коју су прошле многе генерације, а ме-
ђу њима се налазе скоро сви наши главни 
црквени великодостојници и културни рад-
ници“. (5)

„Подизањем манастира Хиландара у Св. 
Гори и Св. Сава је ишао на то, да и Срби има-
ју у њој једно место, у коме би се енергично 
радило на српској књизи и просвети. И за-
иста преданим радовима Св. Саве и Нема-
ње, Хиландар је убрзо постао српским књи-
жевним средиштем, а највећом српском 

Љубомир ДурковићЈакшић

ИСТОРИЈА ЦРКВЕНЕ И ВИСОКОШКОЛСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ У ХИЛАНДАРУ
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средњовековном школом на обали бурног 
Белог мора. У њему се беху искупила много-
бројна Српчад, да се под руковођењем Св. 
Саве уче српској књизи, како би доцније 
као државници и црквени поглавари што 
корисније послужили родољубивој идеји 
српског јединства, чијој се идеји беше и 
први просветитељ Сава онако свесрдно по-
светио, да га наше школе због тих његових 
неоцењених заслуга и данас сваке године 
свечано прослављају“. (6)

„Св. Сава има ванредних заслуга и за 
просвету и књижевност нашу. Он, као и 
брат му Стеван Првовенчани добили су на 
двору оца свога одлично образовање, по 
узору византијском, па су постали први 
представници српске књижевности у доба 
када је у Европи најпопуларнији цар немач-
ки Фридрих Барбароса једва и писмен био. 
А за Савину биографију Св. Симеона Нема-
ње вели један одличан књижевни критичар 
наш, „да је најбоље дело ове врсте у свој ста-
рој књижевности нашој“, и чини му се, „да 
се ни данас не би могло такво дело написа-
ти боље него што га је Сава написао“.

Поред бројних манастира у земљи, од ве-
ома великог значаја био је Хиландар. Он је 
постао огњиште духовне културе српске, у 
главном центру најобразованијег сталежа 
онога времена и целе византијске културе, 
па је стално остао средиште све наше прево-
дилачке књижевне радње. У њему је поста-
ло и неколико оригиналних дела старе срп-
ске литературе. Ту је била највиша српска 
школа средњег века; једна врста универзи-
тета, или бар богословског и филозофског 
факултета. А библиотека његова била је нај-
већа библиотека наша и у њој су очувани, 
много више него по другим манастирима, 
разни драгоцени споменици наше прошло-
сти“. (7)

Чиме је Св. Сава ово могао постићи? 
Само књигом и зато је основао у манасти-
ру Хиландару библиотеку, у коме се и сада 
налази најстарија позната библиотека код 
Срба, која и данас има највише српских ру-
кописа.

У свим етапама развоја цивилизованог 
друштва књига је играла истакнуту рели-
гиозну, културну и друштвену улогу. Она 

је служила као важно сред-
ство за ширење знања, јер 
је народ без књиге исто 
што и тврђава без оружја. 
У сохранилиштима, (8) 
или како се то сада каже у 
библиотекама, ови прено-
сиоци знања, односно ово 
оружје за одбрану од незна-
ња, скупљају се, сређују, чу-
вају и дају на коришћење 
читаоцима.

Св. Сава је схватио зна-
чај књиге и зато је са њом 
развијао своју делатност. 
То је било његово најмоћ-
није оружје. Он је настојао 
да преко књиге пренесе до-
тадашње плодове знања у 
српски народ, и у његовом 
раду на књизи је зачетак 
Хиландарске библиотеке, 
којој су основе ударали 
његов отац и он, о чему на-
лазимо сведочанство у Хи
ландарском типику, у Сло
ву трећем. Тамо је је Св. 
Сава истакао и ово:

„Године 6708. (1200) 
месеца фебруара, 13. дан, 
пређе у вечно блаженство отац наш Симе-
он, оставивиши заветом овај манастир на 
мени. Велику тугу и бојазан примих, прво 
због пустоши, а друго из страха од безбо-
жних разбојника. Оставивши мени мана-
стир у малом и смерном начину, у којем ми 
отиде, и првога игума преподобнога мужа 
Методија монаха самога десетога. Но како 
се изволи љубави Богородице Наставнице 
и светим молитвама Онога (тј. Симеона), 
како се од незнатног и несавршеног узнесе 
велелепно и познато, па и овај храм богома-
тере и Наставнице Госпође наше, сазда се 
од самог основа, а књиге приложисмо, тако
ђе и свете сасуде и божанствене иконе, а уз 
то и свете ризе и завесе, и укратко речено 
сваку красоту“ (курзив је мој Љ. Д.-Ј.). (9)

Овде ваља нагласити да је Св. Сава, дају-
ћи прво место књигама у списку прилога 
Хиландару, нарочито истакао значај књига. 
„Књиге придружисмо“, каже се. Овим при-
логом су унете књиге у Хиландар и тиме је 
ударен основ библиотеци овога манастира. 
Св. Сава у Глави 21. Хиландарског типика 
посвећује изузетно велику пажњу књигама. 
Он ту прописује „да се не узимају од стече-
ни свети сасуди, иконе и завесе и књиге“, 
као и друге црквене „течевине“, и не само 
да се не узимају него и да се не покрећу ни 
од кога“. (10)

Од оснивања библиотеке у Хиландару 
њен фонд је повећаван поклонима, купови-
ном и преписивањем, јер у овом манастиру 
израна је организован рад на писању ори-
гиналних дела, превођењу и преписивању 
књига. О развоју књижног фонда има вели-
ки број података у записима и натписима 
на књигама, из којих се може пратити ње-
гов развој и судбина појединих књига. (11). 
Сами хиландарски калуђери су својим тру-
дом обогатили Хиландарску библиотеку. 
За то је најбољи пример рад Доментијана, 
ученика Св. Саве. Он је написао животопис 
свога учитеља, које је јеромонах Теодосије 

доцније преписао. Овим начином и покло-
нима обогаћивала се библиотека, која је 
достигла највећи развој за време српског 
царства. У то време библиотека је имала 
што год су српски „народољубци и књижев-
ници“ стварали. И после тога, чак, и кад су 
српске земље потпале под власт Турака, 
библиотека је добијала поклоне у књига-
ма од српских калуђера, који су долазили 
у Хиландар и у Свету Гору, тражећи тамо 
склониште за духовни живот. У периоду од 
1550. до 1650. повећан је број књига у библи-
отеци уз помоћ преписивања рукописних, 
нарочито ресавских извора. Преписивање 
су помагали настојатељи Хиландара и калу-
ђери „краснописци“, који су живели у томе 
манастиру. Хиландарска библиотека била 
је још половином XVII века толико богата, 
да је могла послати браћи Русима на поклон 
књиге, а да се тиме не осиромаши. Било је 
то онда када је руски патријарх Никон 1653. 
тражио од Хиландараца помоћ у књигама 
за потребе руске цркве. (12) То је било у ери 
исправљања књига код Руса. Тада је Хилан-
дар дао већином дупликате својих рукопи-
са. То сведочи да је библиотека имала фонд 
књига и како су старешине и учени калуђе-
ри хиландарски разумно поступали са фон-
довима библиотеке. Међутим, у XVIII веку 
и доцније настали су тешки дани за библи-
отеку. (13) О томе сазнајемо из радова оних 
научних радника, који су долазили у Хилан-
дар и тамо са нарочитом пажњом проучава-
ли ћирилске рукописе.

Хиландарски рукописи проучавани су 
још од почетка XVIII, бар колико је сада по-
знато. Руски путописац Василије Барски је 
био у Хиландару 1725. и 1744. После њега је 
био Јован Рајић 1758, а затим били су Вик-
тор Григорович 1844, Порфирије Успенски 
1846. и 1859, Димитрије Аврамовић 1846, 
Константин Петковић 1852, С. Савасти-
јанов 1851. и 1857–1858, арх. Леонид 1859, 
1866. и 1868, Нићифор Дучић 1882, Љуба 
Ковачевић 1894, епископ и доцније патри-



12 13

јарх Димитрије 1896, Стева Димитријевић, 
Љуба Стојановић, Д. Анастасијевић, Влад. 
Р. Петковић, В. Ћоровић и Рад. М. Грујић, 
неки од њих више пута, итд. Ћоровић је 
прегледао целу рукописну збирку. На том 
послу је дуго радио 1930. Он је употпунио 
опис рукописа Саве Хиландарца. (14)

Код нас је 1814. писао о Хиландару Кири-
ло Михаиловић, па је споменуо и библио-
теку. Он за њу каже: „Созади же великија 
церкви олтарја, мало ошују стојашчи зјело 
љепаго и краснаго вида над високом ка-
меном мјесту основанија, по всјех же сут 
израднија параклиси. Кромје тјех созади 
тогожде великаго олтарја одеснују звони-
ца подобна пиргу стоит, крупно со иними 
зданијами нераздјелно јављајушчаја. Ту 
близ стоит и просфорница и еклисиарница 
и библиотека“. Пошто је Михаиловић иста-
као да у манастиру има хрисовуља он их је 
24 и навео“. (15)

Године 1816. посетили су Атос два енгле-
ска оријенталиста са својим пратиоцем ко-
ји су се интересовали за словенске рукопи-
се. Идуће године њихов извештај побудио 
је аустријске слависте да од атонских мана-
стира затраже рукописне књиге за Дворску 
библиотеку у Бечу. И сам Копитар желео је 
да посети Атос. Године 1822. постављен је 
код Порте за аустријског интернунција ба-
рон Франц Отенфелд, који је био ревностан 
сакупљач рукописа. Копитар се преко ово-
га старао да добије словенске рукописе из 
атонских манастира. И, заиста после упор-
них интервенција у Цариграду и прегово-
ра са атонским калуђерима 1826. стигло је 
у Беч 12 рукописа из Хиландара и Зографа 
после чега су предати у Дворску библиоте-
ку. (16)

Виктор Григорович је посетио 1844. Хи-
ландар. Он се у Солуну упознао са аустриј-
ским конзулом Михановићем, који је био на 
Атосу претходне године, и који је по Атосу 
и Македонији скупљао старе словенске ру-
кописе. Тада их је имао доста, међу којима 
и већи број српских писаних 1262. Михано-
вић је упутио Григоровича где да тражи ру-
кописе на Атосу. Већ 20. новембра 1844. овај 
је био у Хиландару, где је затекао калуђере 
Бугаре, који су постепено стицали у њему 
поверење и откривали му манастирске дра-
гоцености. Тако су, како сам каже, открили 
четири библиотеке, у ствари књиге су биле 
на четири места, и на крају на петом хрисо-
вуље. Прво су га увели у тзв. „библиотеку“, 
која је била у соби, напуњеној са разним 
стварима и свећама, где је на полици било 
смештено до 800 књига, од којих 80 руко-
писа, па је 19 и описао. Иза тога показали 
су му ризницу, где су се на полицама и на 
сандуцима налазиле разне књиге, више од 
200, међу којима су биле српске и грчке ру-
кописне књиге. После је одведен у тзв. сју-
генсницу, собу код трпезарије веома мрач-
ну, у којој је било у нишама 150 рукописних 
старих и нових књига, веома настрадалих 
од неодговарајућег смештаја. Важније ру-
кописе, нађене овде, Григорович је навео и 
описао. На четрвртом месту Григорович ни-
је био задовољан. Калуђери су му показали 
на врху сјугенснице источну кулу. Ту су би-
ле, по казивању старог калуђера, смештене 
рукописне књиге, па је Григорович нашао 
20 рукописа, старијег порекла од свих које 

је видео у Хиландару. Он је одвојио оне који 
нису били сатрули. Ту су били заиста стари 
српски рукописи. Од рукописа, прешао је 
на хрисовуље, које су биле на посебном ме-
сту. Видио их је 100, од којих је описао 55 
српских. (17)

Познатати наш живописац Димитрије 
Аврамовић послат је 1846. од стране срп-
ских власти Кнежевине Србије, да истражу-
је српске старине у Светој Гори, где је про-
вео два месеца. У извештају, који је поднео 
1847. Попечитељству просвештенија, иста-
као је да је у Светој Гори много више срп-
ских књижевних старина које није видео од 
оних које је видео, јер су многе склоњене и 
не показују се из различитих разлога, међу 
којима и зато што су неуређени смештаји 
и што се калуђери боје да им неко отме ва-
жне споменике. Аврамовић је по повратку 
у отаџбину, објавио и две књиге у којима је 
писао и о библиотеци манастира Хиланда-
ра и ономе шта је видео у њој. Том прили-
ком је писао:

„Уредне књижнице Хиландар нема, већ 
књиге стоје на више места, које су понајви-
ше црквене рукописне“. Неке од њих које 
је видео споменуо је, међу којима и Хилан
дарски типик. Он је видео и 20 разних ди-
плома. (18). Говорећи о њима наводи како 
је краљ Урош подигао пирг, о чему је дао ди-
плому 1302, „и исплни књигама, и завјеси, 
и иконами, и с (вети) суди“ и другим потре-
бама. (19). У другој дипломи се каже да су 
дате „књиге, иконе, завјесе, часни крсти, с 
(вети) суди златни и сребрни“, итд. Тако се 
говори и у трећој дипломи, када се наводе 
прилози као покретне ствари. (20)

Порфирије Успенски посетио је први 
пут Хиландар 1846, у коме су били бугар-
ски калуђери. Он је у Русику забележио 2. 
јануара: „Духовникъ русскихъ святогорце-
въ повъдаль мнъ, что болгарскiе монахи 
хиландарскаго монастирия, который намъ-
рень посътить, закапиваютъ землю ветхiя 
славянскiя рукописи совъстясь жечь ихь, 
или пускать по водъ“. Када је 8. јануара у 
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Хиландару био примљен није нашао нијед-
ног српског калуђера. По његовом тврђењу 
Срби су од 1770. до 1817. били заузети бор-
бом против Турака, и нису могли да мисле 
о Хиландару и његовим потребама, јер су 
се борили и за ослобођење отаџбине, а не 
само душе. У то време су Бугари преузели 
Хиландар. Успенски је видео ризницу и био 
је у библиотеци, у којој је као радознали сло-
венски монах и Словен, желео да види спо-
менике словенске писмености. Међутим, 
није био задовољан оним што је видео. Он 
каже да није било пописа рукописа, мада су 
на њима биле некакве маркице са бројеви-
ма. Међу њима је видео рукопис са бројем 
240, и зато је сматрао да је морало бити и 
више од овога броја. Одабрао је 60 и пажљи-
во прегледао, у два наврата, тј. 1846. и 1859, 
када је долазио у Хиландар. Он је описао ру-
кописе и хрисовуље. (21)

Архимандрит Леонид је био у Хиландару 
1859, 1866. и 1868, па је писао и о његовој 
библиотеци, и то у два маха. О првом бо-
равку у Светој Гори писао је у путничким 
белешкама 1859. Други пут, кад је арх. Лео-
нид, писао, нагласио је да је Хиландарска 
библиотека по броју словенских рукописа 
највећа на Атосу, иако је у више махова 
била у опасности, јер тада није била осигу-
рана од пропадања, разношења и цепања 
листова и минијатура. Био је покушај да 
се среди библиотека, о чему су сведочиле 
налепљене маркице са бројевима. Он није 
нашао инвентар нити попис, и установио је 
да нема неких рукописа које је Григорович 
видео 1844. Тада му је речено, да је пре неко-
лико година рукописе без контроле разгле-
дао неки архимандрит Грк, хиландарски 
пострижник, који се прославио у Трнову 
„истребленiемъ болгарскихъ рукописей“, 

нађених у тамошњој Митрополији па је за-
то из овога арх. Леонид извео закључак, да 
је нестале хиландарске рукописе однео овај 
архимандрит.

Према тврђењу арх. Леонида у то време 
било је у Хиландару до 300 словенских ру-
кописа. Они су били одељени од грчких и 
налазили су се у полицама. Међу овим ру-
кописима најмање је било историјског садр-
жаја, јер су овакви рукописи највише одно-
шени. Поред књига облика кодекса било је 
неколико свитака на пергаменту и хартији 
из XIV века; један на хартији дуг 3, 5 арши-
на. Арх. Леонид је овога пута описао 36 ру-
кописа. (22)

После прегледа Хиландарске библиоте-
ке и рада у њој 1869. арх. Леонид је писао 
опширније о овој значајној нашој библиоте-
ци. (23) Према његовом тврђењу страдање 
библиотеке почело је у XVII веку, и то „кад 
за немањем на Св. Гори калуђера српске 
народности, Хиландарска лавра западне у 
руке простака Бугара. Од тога времена по-
чиње се намерно и ненамерно упропашћава-
ње Хиландарске књижнице, по незнању и 
нехатости наспрам исте (књижнице) њези-
них старешина“. За време грчког устанка би-
блиотека је нарочито настрадала. У току од 
1821. до 1831. били су на Атосу турски гар-
низони. Тада су турски војници ложили са 
књигама кућне и хлебне пећи, или су их бре-
менима бацали у море. Уништавање остата-
ка некада богате библиотеке, наставило се: 
зуб времена и равнодушности према знању 
били су њени највећи непријатељи. Због то-
га арх. Леонид није нашао неке рукописе ко-
је је 1866. видео. Том приликом речено му 
је да нестали рукописи могу бити у ћелији 
владике Илариона, која је била наводно за-
кључана. По повратку са овога пута у Цари-

град дознао је, да је после 1866. посетио Хи-
ландар „ђак преосв. Илариона макариопољ-
скога, тадашњи схоларије бугарске школе 
у Цариграду архимандрит Г-ји (пореклом 
тога) и узевши велики број рукописа (у ком 
су броју и горе споменути) однео са собом 
у Цариград“. То је све дато без икаквог оси-
гурања.

Овог пута арх. Леонид нашао је у Хилан-
дару до 250 рукописа, око 75 штампаних 
књига и до 100 повеља. И тада су књиге би-
ле у нереду на полицама, без каталога. На 
основу својих бележака написао је свој рад 
који је објављен 1875, у коме је описао 103 
рукописа, 40 штампаних књига и један акт 
из 1348. године. (24)

Архимандрит Нићифор Дучић, који је 
посетио Хиландар 1882, писао је о библи-
отеци: „Књижница је Хиландара у једној 
ћелији под трпезаријом са западне стране 
саборне цркве. Та је ћелија доста простра-
на, али није грађена за књижницу, него је 
по потреби у њу смјештена. Изложена је 
опасности од ватре, као што је већ један пут 
1722. год. изгорио јужноисточни део хилан-
дарских зграда, или како Хиландарци веле 
„махала“, гдје су неколике старине и хрисо-
вуље, па чак и историја Хиландара, коју је 
тада користио босански митрополит, о ко-
јој су калуђери причали да ју је писао Св. Са-
ва. (25) књиге су у књижници смјештене на 
полицама без икаква реда. Било је започето 
нумерисање, али је и то недовршено. Ну, 
није никакве штете, јер књиге нису сорти-
ране: ни по формату ни по струкама, нити 
нумерисане како теба, него просто да се зна 
колико их је на броју“. Књиге су већином би-
ле србуље литургичке садржине писане и 
штампане, међу којима и неколике историј-
ске садржине. Ова библиотека најбогатија 
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је рукописним јеванђељима на пергаменту 
и хартији. „То је богатство какво се нигде 
ни у једној библиотеци не може наћи. И сва 
су та јеванђеља српске рецензије, изузевши 
неколика бугарске. Има их с веома лијепим 
арабесакама, минијатурама и иницијалима 
у злату и разним бојама.

Србин кад их види, и уједно погледа Са-
борну дивну цркву, не може да се не усхити 
некоме тајанственом божанском милином 
и да се не диви тој средњевековној српској 
умјетности“. (26)

Сава Хиландарац живео је једно време у 
Хиландару и старао се за библиотеку, коју 
је пописивао. Он је писао, да је са источне 
стране трпезарије сазидан 1652. ходник, „а 
довније над њим соба за библиотеку, где су 
књиге поређане у стакленим орманима“. Ту 
су рукописне књиге и повеље (за штампу 
су приређивали повеље Димитрије Аврамо-
вић, архимандрит Леонид и Љуба Стојано-
вић). И овај писац је навео неколика руко-
писа и повеља. (27)

Томо Ј. Бурковић посетио је 1901. Хилан-
дар. Њему су причали калуђери „како је 
неки архимандрит Грк, проигуман њихова 
манастира, старим књигама и рукописима 
наложио и загрејао пећ те је испекао 1000 
хлебова за турске низаме (аскере – војни-
ке), који су се налазили у Хилендару. Ову 
жалосну истину потврђује и Димитриев-
ски, (28) тужећи се тако на дивљачко по-
ступање, атонскох калуђера Грка и Бугара, 
са словенским драгоценостима и светиња-
ма“. Бурковић тврди да је А. Михановић 
аустријски конзул у Солуну, измамио од 
хиландарских стараца на преглед „шест 
врећа“ драгоцених рукописа, али их није 
вратио, иако су они водили са њим судски 
спор. Овај писац наводи да су Хиландар по-
сетили Дмитриев – Петковић 1865, а Пал-
мов 1885–6. и да нису нашли све рукописе 
раније забележене. (29)

Жарко М. Татић посетио је у мају 1925. 
Хиландар, о коме је писао, као и о његовој 
библиотеци. Том приликом за библиотеку 
каже, да је то „прави музеј“. пошто је опи-
сао зграду у којој је била смештена библио-
тека саопштио је и ово:

„Ова библиотека, овај музеј, унутра ни-
је Бог зна како уређена, баш, ваљда, за то, 
што је сувише богата а већ и што би за то 
требало имати колико толико стручног чо-
века. Док је у Хиландару живео стари би-
блиотекар Сава Хиландарац, Чех, човек, ко-
ји је, види се, по мало сваком послу вичан. 
Он је био урадио библиотеку и направио 
известан инвентар музејских ствари. Али, 
од како је он умро, пре десетак година, не-
довршивши цео посао, то све стоји и чека 
на погодну личност која ће га уредити“. У 
ово време Татић је нашао у библиотеци, по-
ред неколико хиљада књига из новијег вре-
мена, око 550 старих рукописних књига, од 
којих око 70 на пергаменту. (30)

После Другог светског рата наши научни-
ци наставили су проучавање старина у Хи-
ландару. Поред проучавања архитектуре и 
сликарства вршено је проучавање и снима-
ње старих српских рукописних књига и по-
веља, највише 1952. и 1953. На томе послу 
радио је и Ђорђе Сп. Радојичић. Он је дао 
опширан извештај о резултатима тога рада, 
који је и објавио. Радојичић нам саопштава 

да се повеље чувају у нарочитој каси, која 
је смештена у параклису Св. Аранђела. Ту 
су и све рукописне књиге, српске и грчке. 
Првих, према његовом тврђењу, има 700, 
а других преко 100 књига. (31) У последње 
време рукописне књиге и Хиландарску би-
блиотеку највише проучава проф. др Ђорђе 
Трифуновић.

Пре неколико година отпочели су радо-
ви на зидању нове зграде за библиотеку, где 
би био сасвим обезбеђен смештај наших 
старина у Хиландару, од пожара и других 
недаћа. Иако су наши манастири, цркве и 
црквени дворови одувек имали богате би-
блиотеке, нису посебно зидали зграде за те 
библиотеке. Још 1885. године предлагано је, 
да се у Срем. Карловцима подигне зграда 
за Патријаршијску библиотеку – „Народ-
но-црквену библиотеку и музеј Српске ми-
трополије и патријаршије“. (32), али се она 
није тамо уселила, јер су је усташе одвукле 
у Загреб, а после рата пренета је у Београд. 
(33) Друга зграда за црквену библиотеку по-
диже се сада у манастиру Хиландару. То ће 
бити велелепна грађевина у стилу византиј-

ско-српском, која се гради према пројекту 
инжењера Слободана Ненадовића, профе-
сора Архитектонског факултета у Београду. 
Стара зграда у којој је раније била библио-
тека срушена је и на њеним темељима зида 
се нова зграда, а библиотека је привремено 
смештена у Параклису цара Душана. Нова 
зграда налази се између Звонаре и Пирга 
Св. Саве, на источној страни Хиландарског 
храма. Грађење зграде ускоро ће бити наста-
вљено. О томе нам сведочи и проигуман 
Мојсеј. Он је недавно послао слику манасти-
ра Хиландара проф. Ђорђу Трифуновићу, 
на којој се види и грађевина зграде за библи-
отеку, и на њеној полеђини је написао: „Ово 
је Хилендарска историјска библиотека, које 
ће зидање споља и изнутра продужити се 
овога пролећа“.

(1)  У народу се најчешће каже Хилендар, ме-
ђутим правилно треба да се зове овај манастир 
Хиландар (Д. Анастасијевић Првобитни поста

нак имена и манастира Хиландара, Богословље 
(Београд) 1927, 50–57, 134–138). По садашњем 
правопису може се писати и једно и друго.

(2)  Др Владимир Р. Петковић, Преглед цркве
них споменика кроз повесницу српскога народа, 
Београд, 1950, 336–341.

(3)  Петар Деспотовић, Историја Педагогике, 
Београд, 1926, 93.

(4)  Павле Поповић, Преглед српске књижевно
сти, Београд, 1913, 6.

(5)  Боривоје Аксентијевић, Школство и про
света код Срба у Средњем веку (IX–XVII), Бео
град, 1965, 20.

(6)  Ђ. Врбавац, Задужбине српских владара у 
Сред њем веку, Београд, 1906, 11.

(7)  Др Рад. М. Грујић, Носиоци и расад ници 
прве српске цивилизације, Скопље, 1922, 15.

(8)  У преводу „Крмчије“, за библиотеку се 
каже „књигохранителница“, а за библиотекара 
„књигохранител“. У новгородској „Крмчији“ 
(1282) има и пропис о библиотекарима позајм-
љен из „Устава Теодора Студита“, који гласи: 
„Ако књигохранител достојно се не стара, не ра-
дећи ни отресајући, ни чистећи од праха, свагда 
сухо да једе“ (Библиотекар, 1954, 137–138).

(9)  Списи Светога Саве и Стевана Првовен
чанога. Превео Л. Мирковић, Београд, б. г., 44. 
Св. Сава у житију свога оца каже, да је овај Сту-
деницу снабдео између осталог и са „иконама и 
часним сасудима и књигама и ризама и завеса-
ма“ (исто 111).

(10) Исто, 84. У „Студеничком типику“ се 
проклиње онај ко би из манастира узимао „од 
светих икона или часних сасуда или завеса или 
књига“ (исто 69). У „Крмчији“ помиње се реч: 
„книги“, са „книг“. Утврђено је да је преводилац 
„Крмчије“ са тумачењем сам Св. Сава (Сергие 
Троицки, Ко је превео Крмчију са тумачењима, 
Глас САН, 96, 1949, 142). Почевши од 1219. па до 
XIX, а делимично и XX веку служили су се њо-
ме као правним извором сви православни Сло-
вени, а делимично и Румуни. Примерак „Крм-
чије“ Св. Саве, који је предао Архиепископији 
Српске православне цркве, тзв. протограф, зове 
се „архиепископле книги“. Са њега су преписи-
вани други други примерци „Крмчије“. О извор-
нику спомиње 1252. епископ будимски Теофил 
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у поговору преписа. Тамо се каже: „Сије бо кни-
ги писани бише из архиепископлих книг“. Тада 
у српском језику реч „книги“, „книг“ била је plu-
ralia tantum и означавала је једну књигу (др Сер-
гие Троицки, Како треба издати светосавску 
Крмчију (Номоканон са тумачењем), Споменик, 
САН, 102, 1952, 1-19).

(11)  Љуб. Стојановић, Записи и натписи, књ. 
I–IV (1902-1926): под Хиландар. Има примера 
да су хиландарски калуђери помагали издања 
српских књига. У Музеју Српске православне 
цркве у Сарајеву има књижица: „Во славу стiя 
животворящiя троiцы“, коју је издао Лука, хи-
ландарски јеромонах и еклисар родом из Далма-
ције. Књига је преведена са грчког на словенски 
1803, у којој су „славопјенија“ атонским оцима, 
а издао ју је уз помоћ Христифора Чајничанина 
(Сарајлије), Стефана Георгијевића Сарајлије и 
Божана Златковића из Сарајева у то време пе-
штанског грађанина, и штампана је у Будиму 
1810.

(12)  Патријарх Никон је послао Арсенија Су-
ханова, који је у Хиландарској библиотеци све 
прегледао и изабрао књиге, али их није могао 
све понети. Због тога су калуђери послали сво-
је људе да однесу оне књиге које Суханов није 
понео са собом. Они су 18. јула 1655, донели у 
Москву 7 словенских и 4 грчка рукописа (Споме-
ник, 53, 1922, 124–126).

(13) Архимандрит Леонид, Славеносрпска 
књижница на Св. Гори Атонској, Гласник СУД, 
44, 1877, 232-234.

(14)  Ђорђе Сп. Радојичић, Старе српске по
веље и рукописне књиге у Хиландару, Архивист 
(Београд), 2, 1952, 52, 56.

(15)  Кирилъ Мiхаиловичъ, Краткое описанiе 
(...) Хиляндаря (...), Въ Будимъ, 1814, 11, 22, 24.

(16)  Мара Харисијадис, Фронтспис српског 
Патерика Националне библиотеке у Бечу, Збор-
ник радова Византолошког института (Бео-
град), 8/2, 1964, 169–70.

(17)  Викторъ Григоровичъ, Очеркъ путеше
ствiя по европеской Турцiи, 1877, 29 -50. ово дело 
је објављено први пут 1848. у Казану.

(18) Димитрие Аврамовићъ, Описанie 
древностiй србски у Светой (Атонской Гори) 
(...), Београд, 1847, I–III, 7–67; исти, Света Гора 
са стране вере художества и повестнице, Бео-
град, 1849, 22–52.

(19)  Аврамовићъ Описанie, 19.
(20)  Исти, 20–21.
(21) Порфирie Успенскiй, Первое путеше

ствie въ Атонскie манасыри и скиты въ 1846 
году, Кieвъ, 1847, II/1 (частъ II, одъленie первое), 
1–144.

(22)  Архимандритъ Леонидъ, Историческое 
описанie сербской царской Лавры Хиландаря и ея 

отношенiя къ царствамъ сербскому и рускому, 
Москва, 1968, (Чтенiя въ импер. общ. истор. и 
древ. россискихъ при Москов. унив. 1867, к. 4), 
113 – 127.

(23)  Архимандритъ Леонид, Славяно – серб
ская книгосохранилища на Святой Авонской Го
ръ въ монастыряхя Хиландаръ и святомъ Павлъ 
(изъ. Чтенiя в. импер. общ. истор. и древ. русс. 
при Москов унив. 1875, к. 1). Текст о библиоте-
кама у Хиландару и св. Павлу преведен је и об-
јављен у „Гласнику“ СУД, 44, 1877 (о Хиландар-
ској библиотеци, стр. 232–271.

(24)  Гласник СУД, 44, 1877, 234–271.
(25)  Хиландарски калуђери су 1783. тражили 

у Русији помоћ у књигама јер им је 22. августа 
1776. пожар у ћелијама „многија книги“ уни-
штио, док су у Саборној цркви остале. Овога 
пута добили су богослужбене књиге (Споменик 
СКА, 53, 1922, 136–137)

(26)  Нићифор Дучић, Књижевни радови, Бео-
град, 1895, IV, 5, 61–63.

(27)  Сава Хиландарац, Света Гора, Београд, 
1898, 166–168.

(28)  То је узето из дела Путешествie по Во
стоку и его научные резултаты Кieвъ, 1890, 
11–12

(29)  Томо Ј. Бурковић, Хиландар у доба Нема
њића, Београд, 1925, 82–83.

(30)  Жарко М. Татић, Трагом велике прошло
сти, Београд, 1929, 47–51

(31)  Ђорђе Сп. Радојичић, Старе српске по
веље и рукописне књиге у Хиландару, Архивист 
(Београд), 2, 1952, 52; 1953, 5–28.

(32)  Јавор (Н. Сад) 1885, 1468
(33) Гласник, службени лист Српске цркве 

(Београд), 1970, 9–19).

Ову зграду подиже Братство манастира  
Хиландара, у жељи да сачува благо Хиландар
ске библиотеке православљу и култури. Зато 

им је српски род благодаран.
Из Гласника СЛСПЦ, 1970, број 4
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О , Преблага и Сведобра Ма-
ти Најслађега Господа на-
шега Исуса Христа ! Усли-

ши нас грешне и непотребне слу-
ге своје, и због мноштва грехова 
наших не удаљи нас од ове Свете 
Горе у којој по Твоме промислу 
сада живимо, а свете манастире 
не остави без Твога покрова, не-
го нас сачувај чврстим и непоко-
лебљивим од наших непријатеља 
видљивих и невидљивих. Буди 
милостива Помоћница свима 
онима који овде побожно живе у 
испуњавању заповести Божијих, 
и онима који се добро труде у мо-
нашким послушањима, и избави 
нас од свих болести душевних и 
телесних, од земљотреса, потопа, 
пожара, од напрасне и тренутне 
смрти и зла...

Ово је део молитве коју читају 
монаси на Светој Гори Богороди-
ци Игуманији Атонској. Од свих 
наведених пошасти које прете 
светогорским манастирима, то-
ком прошлих векова али и дан да-
нас, најстрашнији је пожар. У то 
се више пута у својој дугој исто-
рији, нажалост, уверило брат-
ство Свете српске царске лавре манастира 
Хиландара, јединог српског манастира на 
Светој Гори Атонској. А због чега се мона-
си толико боје ватре? Зато што је пожар 
пошаст која уништава сакралне вредности 
наше културе и памћења: фреске, иконе, ре-
збарене иконостасе, богослужбене књиге и 
сасуде, и друго. Иза ватре не остаје ништа. 
Само чудо Божије може да се догоди па да 
нешто остане неопрљено и неоштећено од 

разарајуће температуре и лома. И управо 
такво чудо Божије догодило се у манасти-
ру Хиландару, пре више од два века. Једна 
икона с краја XVI века остала је несагорела 
после страшног пожара.

О којој је икони реч? Како она изгледа и 
где се данас налази?

Реч је о чудотворној икони Пресвете Бо-
городице „Ублажитељке туге“, како стоји 
у натпису. Икона је сликана јајчаном тем-

пером на дасци, величине 48,5 х 
37,5 cm и првобитно су ликови Бо-
городице и Христа имали метал-
не ореоле. Стајала је у параклису 
манастира Хиландара посвеће-
ном Покрову Свете Богородице. 
У једном од пожара, с краја XVII 
или почетка XVIII века, који су 
захватили југоисточно крило хи-
ландарских зидина, изгорео је и 
параклис. Само је икона Пресве-
те Богородице нађена несагоре-
ла, али без металних ореола, а 
доказ томе је неосликана дрвена 
површина коју су покривали. 
После обретења, икона Пресвете 
Богородице је била похрањена у 
манастирску библиотеку. Али, 
услед честих селидби књига, она 
бива премештена у олтар сабор-
ног храма. У олтару је стајала све 
до 1999. године када је монах, ко-
ји је на послушању библиотекара, 
измолио благослов од игумана, 
архимандрита Мојсија, да чудо-
творна икона Пресвете Богороди-
це штити новоуређену Библиоте-
ку манастира Хиландара. Стога 
је Она, својом улогом и местом из 
кога зрачи, а то је место Светим 

Савом првооснована библиотека, заштит-
ница библиотека и библиотекара у Срба. Да-
нас ова чудотворна икона има веома леп и 
раскошан позлаћен сребрни оков, израђен 
1887. године у Русији. У картуши окова пи-
ше: „Ова света икона нађена је несагорела у 
пожару. Као што и људско знање, похрање-
но у манастирској библиотеци, никада неће 
ишчезнути док год над њим бдије чудотвор-
на икона мајке Божије „Ублажитељке туге“.

ЧУДОТВОРНА ИКОНА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ  
ЗАШТИТНИЦА БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА

До избијања Балканског рата Ракић је 
службовао у Београду, Приштини, Ско-

пљу и Солуну. Био је често у путу, не само по 
дужности или због службених премештаја.

Тако, Ракић је стално избивао из Пришти-
не – чешће, додуше, северним правцем, али 
спуштао се, као што знамо, и према југу.

Пут на Свету Гору, године 1906, никада 
није заборавио.

Побожно и немо стајао је Милан Ракић 
пред небесним иконама и фрескама хилан-
дарским; гордио се нагнут над царским по-
вељама и житијима светих српских краље-
ва; у манастирској ризници срце му је дрх-
тало од неисказиве, царствене моћи очева и 
дедова – Старих.

Помислио је, ту, одједанпут је 
знао да „човек није један“, да „ми 
носимо у срцу некадашње људе“, 
да се „мисли и осећања предака 
продужују [...] у нама“.

И схватио је, тада, да сила, дух 
и благослов Хиландара одавно ни-
су од овога света, да су за свако 
време, за сва времена. Баш онако 
како му је таст Љубомир Коваче-
вић причао.

Академик Ковачевић боравио је у Хилан-
дару два пута. Прво 1894, када је више од ме-
сец дана проучавао средњовековне српске 
повеље и друга, претежно законска доку-
мента, и три године касније, као изасланик 
краља Александра Обреновића.

Ракић је у „књизи утисака“ манастира 
Хиландара видео Ковачевићеве записе. У 
ранијем стоји: Од 2. новембра до 9. децембра 
пробавих у овој светој обитељи гостољубно 
дочекан и поверењем пред усретнут од све
тих стараца.

Други Ковачевићев запис, који потпи-
сује и адвокат Алекса Новаковић, гласи: 
Децембра 29. 1897. походили смо свету ср
пску задужбину Хиландар и предали му од 
Његовог величанства краља Александра, 
заштитника овог светог дома, на дар два 
[фототипска] примерка Мирослављева је-
ванђеља. Проборавили смо овде до 5. јануа
ра 1898. године. Прилажемо манастиру по 
пет наполеона.

У припрати краља Милутина уз цркву 
манастирску, Ракићу се јавила свештена 
Грачаница.

У Лазаревој припрати дочекао га је, ме-
ђу видовданским ратницима, лик Милоша 

Обилића светитеља, живописан чети-
ри столећа по Косовској бици, у годи-
нама Карађорђевог војевања за нову 
Србију.

У приказању косовских ратника 
привидео му се Гази-Местан.

Пред иконама светога Симеона Ми-
роточивог и светога Саве Српскога ра-
досно се опоменуо Сабора св. Саве у Цр-
кви светог Димитрија у Пећи и дивних 
лоза Немањића у Грачаници, Пећкој 
патријаршији и Високим Дечанима.

Јован Пејчић
МИЛАН РАКИћ У ХИЛАНДАРУ
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У хиландарској ризници чува се преко хи-
љаду рукописних књига које потичу из 
разних времена – од XII до краја XIX ве-

ка. И по броју и по значају рукописа, ова библи-
отека је од изузетног значаја за познавање ста-
ре српске књижевности и културе. У огромној 
већини рукописи су српски, али има и грчких, 
руских, бугарских и др. Многи од њих имају ва-
жне текстове теолошке или историјске садржи-
не. Неки од хиландарских рукописа значајни су 
и по својим уметничким вредностима, јер су их 
вешти калиграфи и сликари украшавали иници-
јалима, заставицама и фигуралним минијатура-
ма.

У хиландарској збирци налазило се и чувено 
Мирослављево јеванђеље, настало крајем XII ве-
ка, сада у Београду, које су Хиландарци покло-
нили краљу Александру Обреновићу приликом 
његове посете манастиру 1896. године.

Међу хиландарским рукописима примерци 
из XII и XIII су ређе украшавани иницијалима 
и заставицама. Ипак, неколико таквих књига 
писаних на пергаменту су врло репрезентатив-
не (грчко јеванђеље из XII века, српско изборно 
јеванђеље из треће четвртине XIII века, изложе-
ни су у првој просторији на другом спрату).

Најлепше илуминиране књиге у збирци по-
тичу из XIV века. Јеванђеље патријарха Саве из 
треће четвртине XIV века, поред осталих укра-
са има и четири ауторска портрета насликана 
у раскошним квадратним заставама. Јеванђе-
листи су приказани за писарским пултовима, 
док им иза леђа божанске речи шапућу девојке, 
симболи премудрости. Иако минијатурни по 
формату, људски ликови су приказани веома 
истанчано, а пребогат орнаментални оквир сли-
каних застава око јеванђелиста увећава лепоту 
ових минијатура.

Јеванђеље из 1337, познато по преписивачу 
као Романово јеванђеље, добило је илустрације 
приближно четврт века касније по налогу игу-
мана Доротеја. Велике минијатуре јеванђелиста 
под сликаним луковима и на златном позађу 
рађене су са толико брижљивости и тежње да 
истакну особености појединих ликова да изгле-
дају као мале иконе.

Чак и кад неки од богато украшених рукопи-
са нема фигуралну минијатуру, као што је слу-
чај, на пример, са Изборним јеванђељем (око 
1365), даром великог војводе Николе Стањеви-
ћа, цртачка виртуозност и колористичка истан-
чаност при сликању иницијала, и посебно заста-
ва, чине прелепим ове рукописе.

Из XV столећа има мало илуминираних руко-
писа. Један од њих су Беседе Јована Златоустог, 
исписане у Смедереву средином XV века, које су 
доспеле у Хиландар можда као поклон неког чла-
на владарске куће Бранковића. Зограф Теодор је 
за ову књигу урадио ауторски портрет Јована 
Златоустог, на коме се огледа сва префињеност 
сликарства моравске Србије.

Међу многобројним рукописима преписа-
ним током XVI и XVII века мало је оних који су 
богатије опремљени. Апостол игумана Виктора 
украсио је 1660. године непознати грчки мини-
јатуриста са више представа апостола у малим 
оквирима. Посвећујући пажњу понајвише лико-
вима, а мање њиховом амбијенту, он се исказао 
као вешт мајстор који је умео да одабере добре 
узоре.

У неколико рукописа из прве половине и сре-
дине XVII века сликане су минијатуре у којима 
су ликови јеванђелиста смештени у средину за-
ставица са преплетима. Иако су уметничке мо-
гућности непознатих аутора невелике, они посе-
дују лепо осећање за декоративност, па као цели-

на ова група рукописа оставља добар утисак.
Хиландарска ризница има веома ретке и про-

бране примерке ћириличних штампаних књига 
– од краја XV до краја XVII века. Међу ретким 
примерцима, ту се налазе неколико цетињских 
инкунабула – књига штампаних пре 1500. годи-
не: три Октоиха првогласника из 1494, као и три 
Псалтира са последовањем из 1495. године. Ове 
књиге су се појавиле благодарећи штедрости 
Ђурђа Црнојевића и штампарској вештини све-
штеномонаха Макарија. Чувена венецијанска 
штампарија Божидара Вуковића и његовог сина 
Вићенца заступљена је у Хиландару са тридесе-
так разних издања. Посебну реткост у хиландар-
ској збирци старих штампаних књига предста-
вља Четворојеванђеље, објављено 1512. по нало-
гу Јована Басарабе, дело цетињског штампара 
Макарија. Неке од штампаних књига су украше-
не графикама на којима су представљени свети-
тељски ликови и поједини празници.

Међу делима примењене уметности веома је 
богато заступљен уметнички вез с краја XIV и 
из XV столећа (плаштаница скопског митропо-
лита Јована из средине XIV века, везена завеса 
за иконостас, дар монахиње Јефимије из 1399, 
један вез са сценом Причешћа апостола из око 
1400, воздух са сценама Поклоњења агнецу, XV 
век и др.). Ови примерци веза су остварења ве-
штих мајстора који су финим бодовима успева-
ли да веома верно прикажу поједине ликове и 
догађаје. Запажа се племенитост коришћеног 
материјала, јер се радило на скупоценим ткани-
нама златним и сребрним нитима и свиленим 
разнобојним концем.

Везена завеса за иконостас деспотице Јелене, 
у монаштву Јефимије, са ликовима Христа, дво-
јице архијереја и два анђела, убраја се у најлеп-
ше примерке веза, не само у хиландарској збир-
ци, него уопште у српској уметности. Истичући 
богатство употребљеног материјала, посебно 
одежде светитеља, Јефимија је на завеси извезла 
и текст једне молитве у стиху. Високу уметнич-
ку вредност има и вез са сценом Причешћа апо-
стола из око 1400. године, који је колористички 
доста смирен, али у цртачком погледу стоји уз 
најлепша сликарска остварења епохе.

Завеса коју је 1556. поклонио Хиландару ру-
ски цар Иван IV Грозни драгоцен је примерак 
руског познијег веза. На њој су, поред Христа, 
Богородице и Јована Претече у средини, прика-
зани, у медаљонима унаоколо, поред осталих и 
десет руских светитеља, као и хиландарски кти-
тори св. Сава Српски и св. Симеон Српски – Сте-
фан Немања.

Међу многим скупоценим уметничким дели-
ма у Хиландару налази се и више византијских 
камеја из XI–XIV века, од којих се лепотом исти-
чу камеје са ликом св. Димитрија, из XI века и 
Христа у попрсју, из XIII века.

Дуборезни диптих малог Угљеше Деспото-
вића у окову од бисера и полудрагог камења из 
1368/1369. није само илустрација златарске и 
дуборезачке вештине њених твораца, већ и ли-
терарно дело потресне садржине којим мајка, 
деспотица Јелена, касније монахиња Јефимија, 
изражава тугу због ране смрти свог јединца.

Посебну драгоценост хиландарске ризнице 
представља један диптих настао око 1300. годи-
не са двадесет четири сликана поља на пергамен-
ту. На њима су илустровани догађаји из живота 
и страдања Христових. Украшен сребрним и по-

злаћеним филиграном, бисерима, полудрагим 
камењем и горским кристалом, диптих сведочи 
о великим извођачким могућностима уметнич-
ких занатлија из Млетака, одакле је у време град-
ње данашње цркве краљ Милутин највероватни-
је и набавио овај диптих.

У Хиландару је сачувано и преко педесет 
плоча са којих су отискивани бакрорези у XVI-
II и XIX веку. Посебно су занимљиви примерци 
бакрорезних ведута манастира, међу којима се 
издваја она из 1757. године, израђена у Москви 
трошком пећког архимандрита Јелисеја Родио-
новића. Њој су по ивицама придодати ликови 
Срба светитеља.

Међу дрворезима се истичу једно Распеће с 
почетка XVI века, чија се дрворезна плоча сачу-
вала у манастиру. На њеној полеђини је клише 
четвороделне иконе са ликовима Богородице, 
арханђела Михаила, св. Николе и св. Петке. Пло-
ча је вероватно остварење неког критског мајсто-
ра, чије су цртачке врлине несумњиве.

Велика црвено-зелена троугласта застава на 
свили из ризнице позната је као застава цата Ду-
шана, иако њена старост није утврђена. Зато је 
ван сумње да је такозвана „чаша цара Душана“ 
од слоноваче настала тек у XVI веку у Немачкој. 
Од дела примењене уметности у ризници се 
истиче једна раскошно везена завеса – катапе-
тазма – са представом Лозе Јесејеве, у чијем је 
средишту укомпоновано Ваведење Богородице, 
манастирска слава. Она је поклон „раба Божи-
јег“ Михаила, из 1780. године.

У Хиландару се сачувало врло мало уметнич-
ких дела из XIX века. У ризници је изложен је-
дан црквени барјак – „хоругва“ – коју је бачки 
епископ Јован Јовановић поклонио манастиру 
1801. године. Са једне стране приказана су два 
хиландарска ктитора – владара, краљ Милутин 
и кнез Лазар, а с друге стране је Вазнесење Хри-
стово. Аутор овог остварења у познобарокном 
духу из 1800. године био је сремскокарловачки 
сликар Стефан Гавриловић.

Један други познати уметник, Урош Кнеже-
вић насликао је портрет архимандрита Онуфри-
ја Поповића, приликом његове посете Београду 
1854. године. Хиландарски архимандрит је ову 
слику потом донео у манастир. Траг о своме 
боравку у Хиландару 1907. године оставио је 
сликар Милан Миловановић са представом ма-
настира светог Василија на мору, на којој се запа-
жа његова везаност за импресионизам.

У Хиландару се чува и већи број повеља – 367 
– од XIII, па све до XVII века, које су издавали 
разни владари – чланови династије Немањића и 
Лазаревића, грчки и руски цареви, влашке и мол-
давске војводе (Милутинова повеља Хиландару 
и пиргу Хрусији, око 1303, повеља кнеза Лазара 
хиландарској болници из 1379/1380, хрисовуља 
византијског цара Андроника II издата Хилан-
дару 1317, хрисовуља руског цара Теодора Ива-
новића из 1585. и др.). Неке од њих су очувале 
и златне печате на којима су минијатурне пред-
ставе владара или ликови светитеља. Њихова 
драгоцена садржина их увршћује у историјске 
изворе првог реда, посебно за познавање старе 
српске историје.

Богати хиландарски архив чува и разна исто-
ријска документа и сведочанства од XV века до 
наших дана, која се односе не само на историју 
Хиландара, већ и свете Свете Горе, Србије и дру-
гих балканских земаља.

Петковић, Сретен: ХИЛАНДАР. – Београд:  
Републички завод за заштиту споменика култу-

ре, 1999. – стр. 55 – 62

Сретен Петковић

ХИЛАНДАР
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Књига 1.
ЗАТВОРНИК, свети Теофан: мисли за 
сваки дан у години, превод са руског хила-
ндарских монаха. – Манастир Хиландар: 
Света Гора Атонска, 2000. – 192 стр.

Богом надахнути 
светитељ из Русије, 
епископ, духовник 
и подвижник из 
XIX века, свети 
Теофан Затворник 
предложио је 
побожна расуђив-
ања за сваки дан 
у години. Кратке 
и светле мисли и 
упутства за живот у Христу, уз тумачења 
појединих места из Светог писма препоруч-
ују ово изванредно штиво за свакодневно 
читање свакоме ко иде стазом спасења.

Књига 2.
ДОРОТЕЈ, преподо-
бни аве: Поуке аве 
Доротеја, превод 
са грчког хила-
ндарских монаха. 
– Манастир Хила-
ндар, Света Гора 
Атонска, 2000. – 144 
стр.

Класично дело светоотачке аскетике наст-
ало на духовном опиту једног од најугледн-

ијих хришћанских подвижника VII века, 
преподобног аве Доротеја из Газе (Палест-
ина). Поуке аве Доротеја својом једноста-
вношћу боље од сваке психологије разо-
ткривају душевне страсти као извор бола и 
страдања и упућују на врлину и преображај 
ради задобијања смирења и испуњења благ-
одаћу Духа Светога.

Књига 3.
ДАМАСКИН, свети Петар: Подсетник 
пустињског трезвоумља, превод са грчког 
хиландарских монаха. – Манастир Хила-
ндар, Света Гора Атонска, 1993. – 172 стр.

Дело преподобног 
Петра Дамаскина 
издавачи Доброт
ољубља карактер-
ишу као „доброт-
ољубље унутар 
до бр о т ољу бљ а“. 
Преподобни Петар 
излаже у овом пр-
иручнику своје уч-
ење са јасноћом и 
потпуном извесношћу човека који извешт-
ава о сопственом искуству у наручју Христ-
овом. Методичност са којом образлаже 
тајне човекове душе помоћи ће читаоцу да 
ову књигу употреби на најбољи начин.

Књига 4.
СВЕТОГОРАЦ, јеромонах: Атонски по
движници деветнаестог века, превод са 

руског хиландарских монаха. – Манастир 
Хиландар, Света Гора Атонска, 1993. – 300 
стр.

Православни Грци, 
Руси, Срби, Рум-
уни и Бугари пред 
лицем Мајке Бож-
ије, на Светој Гори 
Атонској вековима 
живе животом дре-
вних пустињских 
отаца Цркве. Јером-
онах Антоније који 
је и сам пошао оваквим путем подвига који 
води у живот вечни, сачинио је зборник о 
преподобним светогорским оцима XIX века 
на основу три ранија извора. У предговору 
књиге он каже да му је путоказ била поука 
светог Василија Великог: „Буди ревнитељ 
праведницима, а њихово житије и дела 
пиши у срцу своме.“ И српско издање овог 
зборника о светим мужевима има за циљ да 
помогне читаоцу да у сопственом срцу исп-
ише истрајност у животу по Христу.

Књига 5.
ЛЕСТВИЧНИК, свети Јован: Лествица, 
превод са старогрчког др Димитрије Богд-
ановић. – Манастир Хиландар: Света Гора 
Атонска, 2003. – 224 стр. Манастир Хила-
ндар, Света Гора Атонска, 2003.

„Лествица“ или „Рајска Лествица“, настала 
је као одговор на молбу упућену светом 

Хиландарски преводи и путокази

К ао место у коме се благосиља и слави Господ и које је и само 
благословено и прослављено Њиме, Хиландар је вековима, 

од свога постанка до данашњих времена, био светилник своме 
народу и то не само животом својих монаха, него и писаном и 
превођеном речју јеванђелске благовести и поруке, охрабрујуће 
и подстичуће лектире, кадре да удахне преображавајући и 
препородни дух покајања. Да је преводилачка делатност била 
од посебног значаја у Манастиру Хиландару, уверава нас и сам 
свети Сава сопственим радом на превођењу византијских кан-
она, на чему је касније утемељена и наша Црква и наша средњов-
ековна Држава. Том утемељивачком почетку следили су затим 
многи хиландарски преводиоци светоотачке књижевности, 
знани и безимени, од којих је најпознатији старац Исаија са св-
ојим преводом иначе веома тешко преводивог светог Дионис-
ија Ареопагита.

Будући пустињски универзитет који је рађао плодове свет-
итељства а не представнике човекоугодничке мудрости, Хила-
ндар наставља своју вековну традицију у времену бременитом 
удаљеношћу од Бога, али и зрелом за повратак на бистре 
изворе јединоосмишљавајућег живота по Богу, заснованог 
на вери у васкрслог и човекољубивом лепотом предивног Хр-
иста Богочовека. Намера, дакле, ове наше едиције је (као и код 
наших претходника и богољубивих отаца) да, пружајући чита-
оцу речи вечног живота из уста светитеља и угодника Божијих, 
те богослова и других посленика духовне њиве, омогућимо да 
се плодови духовне зрелости и врлинољубља и данас доносе, 
да се изграђује истински и боголики човек, онакав каквим га 
Бог жели и каквоме се људи радују. Такви људи су за човеча-
нство насушна потреба јер су со земљи и њима се она опире 

трулежности и погубности богозаборава и утонулости у зема-
љскост овога света.

Сматрајући да је Хиландар сама зеница ока српског 
Православља и да је духовно срце изван тела свога народа, ми 
смо се осетили обавезни да око манастира окупимо и друге 
прегаоце речи (увиђајући да наше скромне снаге не достижу да 
одговоре на велику духовну глад нашег наметнутим безбожјем 
измученог народа), Хиландарце ван Хиландара, како бисмо 
ступили на заједничко црквено дело ширења Слова Божијег и 
преношења миротворног духа Хришћанства из пера правосла-
вних теолога, духовника, уметника, путописаца, чиме смо 
хтели да, као путоказима на распућима, указујемо на вековима 
и крвљу сведока Христових проверену стазу спасења која води 
у Царство вечне славе Божије. У нади на помоћ Божију и засту-
пништво Пресвете Богородице, Светогорске и Хиландарске 
Игуманије, очекујемо да ће се овај наш круг знакополагача 
спасоносних путоказа у нашем беспућем напаћеном времену, 
проширити на славу Божију и на Богом и нама жељено спасење 
српског, по завештању и завету, Христоносног народа.

Светозарни пут личне светости преподобног Симеона 
старца (који је у дубокој старости био довољно млад да у себи 
породи жељу за јеванђелским савршенством) и родољубива 
усмереност светитеља Саве (који је у пламену богочежње и 
омиљену пустињу био спреман да жртвује да би у роду своме 
породио христољубивост) и нама су, дакле, били поука, нада-
хнуће и потпора. Њихове молитве нека и нас укрепе на овом 
„делу љубав“, а читаоцу нека дају радост духовног препорода и 
снажни осећај исконске свежине свеоживљавајућег Духа Бож-
ијег, којим су они тако богато били надахнути.

Игуман манастира Хиландара, архимандрит Мојсије
Приказ библиотеке „Хиландарски преводи и путокази“
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Јовану, игуману 
древног синајског 
манастира свете 
Катарине (Египат), 
да једном књигом 
помогне у васп-
итавању монаха 
по Христу. Делај-
ући како је једино 
и било исправно, свети Јован је понудио 
лично искуство на древном путу отаца, 
„усхођење по мисленој и небеској леств-
ици“ у благодатном преображавању проп-
адљивог и смрћу окованог човека. Књига 
која се чита са пажњом и која нас уверава у 
смисао живљења у пуноти заједнице са Хр-
истом и врлини која је Њиме, Сунцем Ист-
ине, надахнута.

Књига 6.
ЕВДОКИМОВ, Павле: „Луда“ љубав Бож
ија, превели са француског Јелисавета Ву-
јковић и хиландарски монаси. – Манастир 
Хиландар: Света Гора Атонска, 2001. – 126 
стр.
 
Збирка чланака је-
дног од најугледн-
ијих писаца, лаи-
чких богослова и 
философа руске ем-
играције, профес-
ора на Институту 
Светог Сергија у 
Паризу и активног 
посленика у добр-
отворном и социјалном служењу Прав-
ославне Цркве у Француској. У чланцима, 
писаним различитим поводима и који су 
под насловом обједињени након његове см-
рти, Евдокимов на језик савремене егзисте-
нцијалне мисли преводи антрополошко и 
сотириолошко учење Цркве. Ово дело гов-
ори о различитим темама о којима је Евдок-
имов дубоко промишљао – вери и култури, 
духовном животу, есхатологији, слободи и 
ауторитету – под јединственим идеалом бо-
рбе за веру у наше време.

Књига 7.
СМЕЉОВ, Иван, ЗАЈЦЕВ, Борис: Стари 
Валаам, превод са руског хиландарски мон-
аси. – Манастир Хиландар: Света Гора Ато-
нска, 1993. – 122 стр.

Путопис о једном од 
најлепших руских 
манастира, „севе-
рној Тиваиди“ – Вал-
аамском манастиру 
на острву језера Лад-
ога, написан са пуно 
љубави и књиже-
вног дара из пера 
двојице руских ем-
игрантских писаца. 
Њихово казивање 
покрива две епохе у којима су се поклоници 
сусрели са Валаамом, два списатељска сенз-
ибилитета, али и много заједничких осећ-
ања, од одушевљења до стално присутне 
руске духовности.

Књига 8.
Православље као правоживље, превод са 
руског хиландарски монаси. – Манастир 
Хиландар: Света Гора Атонска, 1998. – 160 
стр.

„Ко виде своје гр-
ехе, већи је од оног 
који види ангеле“ 
– каже светоотачка 
поука. „Правосл-
авље као Правож-
ивље“ је читанка 
православних сав-
ета за борбу против 
страсти и духовно 
руковођење каквим 
се задобијају спасоносне врлине. На стр-
аницама ове књиге говори се о покајању, 
сећању на смрт, покајном плачу, уздрж-
ању, милосрђу, негневљивости и кротости, 
чистоти, незлопамтивости, неосуђивању и 
среброљубљу. Кроз једноставне речи сусрет 
са врлинама чија смо имена готово забор-
авили. Помоћу ове књиге човек може да се 
загледа у своју душу и наоружа искуством 
древних и богопросвећених наставника.

Књига 9.
Свети, НИСКИ Григорије, свети ЗЛАТ-
ОУСТ Јован, свети БОГОСЛОВ Григорије, 
свети ВЕЛИКИ Атанасије: Красота девств
ености, превод са грчког и руског хиланда-
рски монаси. – Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 1998. – 176 стр.

Снажни стил и јаке 
поруке, бриљан-
тних и Христом 
просветљених ум-
ова четворице от-
аца Цркве, чине 
ову књигу литер-
атуром намењеном 
и даље пре свега за 
монахе, свештен-
ике и богомислеће 
људе. Међутим, сликовита и јасна методика 
њихових излагања налаже да она буде на 
пажњи свих оних који васпитавају себе и 
друге, од духовника, преко родитеља, све 
до наставника.

Књига 10.
ВАРСАНУФИЈЕ, ава, ЈОВАН, Пророк: Духо
вно руковођење, превод са руског хиланда-
рски монаси. – Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2000. – 400 стр.

Свети Варсануфије 
и Јован су имена дв-
ојице великих мон-
аха и подвижника 
из Лавре Светог 
Саве Освећеног у 
време цара Јустиниј-
ана (VI век). Умив-
ајући се сузама пок-
ајања и љубављу пр-
ема Христу сагорев-
ајући своје страсти, 
задобили су трајно пријатељство Божије 
и небројене плодове којима су помагали 

својим савременицима: дарове прозорљив-
ости, пророштва, чудотворства и друге, од 
којих су данас особено важни душеруков-
ођење и разборитост. На питања савремен-
ика, пустињака, општежитељних монаха, 
монаха, свештеника, световњака, младих 
и оних напредних у вери, давали су одгов-
оре од „непатворених, простих речи, које 
тајанствено у унутрашњости срца покрећу 
једну чудесну благодат и сладост Светог 
Духа“.

Књига 11.
СОФРОНИЈЕ, архимандрит: Старац Сил
уан, превод са руског хиландарски монаси 
и Родољуб Лазић. - Манастир Хиландар: Св-
ета Гора Атонска, 1998. – 414 стр.

Књига о једном од 
најупечатљивијих 
духовних горост-
аса и подвижника 
XX века – старцу 
Силуану Атонском, 
написана од стр-
ане његовог учен-
ика, архимандрита 
Софронија Сахар-
ова, утемељитеља 
манастира Светог 
Јована Крститеља у Есексу (Енглеска). 
Први део ове познате књиге чини живот-
опис старца Силуана у коме нам је предст-
ављен драгоцен портрет овога светилника 
и његово учење. И тек што се читалац умије 
топлином првог дела, затиче га сусрет са сп-
исима самог старца, са ризницом истинске 
мудрости. Старац Силуан их је исписивао 
на сакупљеним парчићима папира, исијав-
ајући речи скупље од злата.

Књига 12.
МАЈЕНДОРФ, протопрезвитер Јован: Хр
истос у источнохришћанској мисли, 
превод са енглеског Богдан М. Лубардић. 
– Манастир Хиландар: Света Гора Атонска, 
1994. – 208 стр.

Аутор ове чувене 
богословске студије 
јесте богословски 
украс Православне 
цркве XX века, пр-
отопрезвитер Јован 
Мајендорф. Колики 
значај има ова књ-
ига за све оне који 
су жељни богосло-
вских тема, довољно говори коментар Јар-
ослава Пеликана: „Вероватно једина задов-
ољавајућа студија написана на једном запа-
дном језику (период друге пол. XX века), 
на тему суштинског развоја Христологије 
након Халкидона (V век)“.

Књига 13.
ВЛАХОС, митрополит Јеротеј: Вече у пуст
ињи Свете Горе, превод са грчког Богдан 
М. Лубардић. – Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2000. – 144 стр.

Чудесна књига митрополита Јеротеја Вл-
ахоса која кроз разговор аутора са непозн-
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атим светогорским 
старцем на св-
етлост износи сушт-
ину православног 
духовног живота: 
Исусову молитву 
или молитву срца. 
Најзначајнији циљ 
књиге је да подучи 
како и на који начин Исусова молитва може 
и треба да буде употребљена од стране и 
мирјана и монаха, а нарочито да предст-
ави како Исусова молитва, под правилним 
руковођењем духовника, служи као осно-
вно средство за аутентичну „психотерап-
ију“ – излечење болести душе.

Књига 14.
ЛЕВИТСКИ, Николај: Свети Саровски ст
арац Серафим, превод са руског хиланда-
рски монаси. – Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 1998. – 480 стр.

Књига Николаја 
Левитског предст-
авља не само на-
јпотпуније дело о 
великом угоднику 
Божијем, пророку и 
чудотворцу, светом 
Серафиму из Сар-
ова, него и ретко 
надахнуто припов-
едање о његовом 
животу и чудима, 
толико снажно да са сваке странице избл-
истава радост која обасјава душу. Поздрав 
којим је баћушка Серафим дочекивао госте: 
„Христос воскресе радости моја!“, као да је 
оваплоћен на страницама Левитског. Пред 
читаоцем се открива чудесна личност 
човека кога је Мајка Божија дванаест пута 
походила за земаљског живота, рекавши да 
је он од вишњег, небеског рода.

Књига 15.
(САХАРОВ), архимандрит Софроније: О 
молитви, превод са руског хиландарски 
монаси. – Манастир Хиландар: Света Гора 
Атонска, 2000. – 144 стр.

У овој књизи сабр-
ани су текстови 
а р х и м а н д р и т а 
Софронија Сах-
арова, правосла-
вног подвижника, 
монаха и познатог 
духовника друге 
половине XX века, 
вољеног ученика и 
следбеника светог 
Силуана Атонског, 
посвећен теми молитве. У првом делу књ-
иге отац Софроније се бави молитвом 
уопште, смислом молитвеног подвига и 
радости молитве, док нас у наставку уводи 
у тајну „најслађе“ и „увек применљиве“ 
Исусове молитве, при чему највећу вре-
дност његовог објашњења чине поглавља о 
пракси и сталној применљивости Исусове 
молитве.

Књига 16.
Сила се Божија у немоћи показује, превод 
са руског Лариса Иљицин Богдановић и Кс-
енија Кончаревић. – Манастир Хиландар: 
Света Гора Атонска, 2003. – 176 стр.

Непрестано упод-
обљавање Христу 
јесте циљ свекол-
иког хришћанског 
живота. О једном 
од многобројних 
начина уподобљ-
авања сведоче нам 
и житија блаженог 
Кијево-печерског 
монаха Теофила и 
схимонахиње Мак-
арије, која чине садржај ове књиге. Читај-
ући ову књигу, откривамо духовни смисао 
речи Христових: „Јер ко хоће живот свој да 
сачува, изгубиће га; а ко изгуби живот свој 
мене ради, тај ће га сачувати“ (Лк 9, 24).

Књига 17.
ПОПОВИЋ, архимандрит Јустин: Прав
ославна црква и екуменизам. – Манастир 
Хиландар: Света Гора Атонска. – 144 стр.

Позната и различ-
ито тумачена књ-
ига о. Јустина Поп-
овића. Тема о којој 
говори о. Јустин, 
представља изазов 
за Православну 
цркву за који Црква 
мора пронаћи прав-
илан и правовремен 
одговор. Највећи ср-
пски богослов XX 
века, о. Јустин Поповић у овој књизи даје 
своје богословско виђење у вези са екумен-
измом.

Књига 18.
КАРДАМАКИС, протопрезвитер Михаил: 
Православна духовност, превео са грчког 
Здравко Пено. – Манастир Хиландар: Св-
ета Гора Атонска, 1996. – 304 стр.

Отац Михаил Ка-
рдамакис у овој 
књизи покушава 
да представи прав-
илан смисао схв-
атања и животног 
потврђивања пр-
авославне духовн-
ости. Водећи нас 
кроз читав низ 
богословских дисц-
иплина, отац Мих-
аил се највише задржава на односу благод-
ати и слободе у контексту евхаристије. Кроз 
такав однос човек већ сада у овоземаљском 
животу може да предокуша изобиље бл-
агодатног сједињења са Тројичним Богом 
– Царство Божије.

Књига 19.
ЕВДОКИМОВ, Павле: Христос у руској 
мисли, превод са француског хиландарски 

монаси. – Манастир Хиландар, Света Гора 
Атонска, 1996. – 208 стр.

Начинити преглед 
историје руског бог-
ословља, а при том 
успети дати знала-
чку анализу токова 
руске богословске 
мисли, значи остав-
ити иза себе једно 
епохално дело. Књ-
ига Павла Евдоким-
ова настоји да ово 
горе наведено испуни. У овој чињеници 
лежи велика вредност ове веома занимљ-
иве и богословски изазовне књиге.

Књига 20.
(САХАРОВ), архимандрит Софроније: Вид
ети Бога као што јесте, – Манастир Хила-
ндар: Света Гора Атонска, 1996. – 208 стр.

Драгоцени ученик 
старца Силуана 
Атонског, облагод-
аћени архимандрит 
Софроније у овој 
књизи приказује 
аутентично духо-
вно искуство. Како 
Бога видети и како 
то Бог јесте? На ова 
питања нам арх-
имандрит Софроније одговара уз помоћ 
духовних подвига и виђења. Тајну свешт-
енотајинског односа Бога и човека чува 
Црква, а благодатно искуство архимандр-
ита Софронија као плод таквога односа 
јесте садржај ове значајне књиге.

Књига 22.
материк, превод са руског Ксенија Конч-
аревић и Владимир Димитријевић. - Ман-
астир Хиландар: Света Гора Атонска, 1997. 
– 206 стр.

Ова збирка поука 
намењених мон-
аштву прво је дело 
на српском језику 
које је намењено 
женском монаштву. 
Повод за његово 
објављивање била 
је жеља хиланда-
рског братства да 
на известан начин 
заблагодари својим 
сестрама што су у деценијама прогона 
Цркве, својим истрајавањем и оданошћу 
Христу, одржале живим многе древне 
манастире и ода признање чињеници да су 
и данас у нашој Цркви жене у далеко већем 
броју од мушкараца у монашком завету. 
Међутим, као што су Отачници као приру-
чници за монахе у ствари на корист свима 
(јер у Христу нема ни мушког ни женског), 
а посебно када се мисли на одевене у анге-
лски образ, тако и збирка која је сабрана 
под називом „Материк“ у ствари предст-
авља корисно штиво и за монахе колико и 
за монахиње.
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Књига 21.
ДОБРОТОЉУБЉЕ, I TOM – Манастир 
Хиландар: Света Гора Атонска, 2002. – 464 
стр.

Књига 29.
ДОБРОТОЉУБЉЕ, II том: 
– Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2002. – 560 стр.

Књига 36.
ДОБРОТОЉУБЉЕ  III том: 
– Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2003. – 329 стр.

Књига 43.
ДОБРОТОЉУБЉЕ IV том: 
– Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2003. – 456 стр.

Књига 49.
ДОБРОТОЉУБЉЕ V том: 
– Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2007. – 408 стр.

Филокалија – Добротољубље, 
збирка текстова светих отаца 
Православне цркве настала је 
за време процвата православ-
ног исихастичког покрета у 
Светој Гори и на Балкану, као 
основ православног богосло-
вља и огледало правилне подви-
жничке праксе, верификована 
на великом сабору у Царигра-
ду 1351. године. Ову збирку тек-
стова је из рукописа пребрао и 
проширио Епископ коринтски 
Макарије Нотарас (1735–1805), 
а при својој посети Светој Го-
ри 1777. предао младом али 
искусном подвижнику Нико-
диму Светогорцу (1749-1809), 
да је даље уобличи, упореди са 
светогорским списима и на тај 
начин припреми за  штампу. 
Свети Никодим је на сређива-
њу зборника радио свега две го-
дине, након тога је зборник вра-
тио светом Макарију Коринт-
ском, а овај је успео да добије 
сагласност и новац од благоче-
стивог кнеза Молдовлахије Јоа-
ниса Маврокордата, за штампа-
ње прве верзије Филокалије, у 
Венецији 1782. године. Након 
пуних десет година са грчког 
језика на словенски језик цео 
зборник Добротољубља прево-
ди свети Пајсије Величковски 
(1722–1794) и штампа га у Пе-
тровграду 1793. године.

Велики руски богослов и исихаст, епи-
скоп, свети Теофан Затворник, непун век 
касније 1876. преводи на руски језик први 
том Добротољубља. Наставио је до 1890. са 
издавањем по једне књиге годишње овог 
петотомног зборника. Добротољубље у 
свом садашњем изгледу какав су му дали 
вредни хиландарски монаси, представља 
дело које је обимније од грчке и словенске 
верзије, пошто у српском преводу  нису из-
остављена или скраћивана поглавља  као 

што је чињено у грчком и руском издању. 
Грчка реч Филокалија значи „љубав према 
прекрасном, узвишеном, добром“. Како да 

задобијемо ову љубав и колики 
пут морамо да пређемо  до оног 
узвишеног уче нас свети оци 
ране хришћанске цркве. У пр-
ви том Добротољубља ушли су: 
Списи светог Антонија Великог, 
Изреке из Беседа светог Мака
рија, Слова преподобног Исаије 
Отшелника, Поуке преподобног 
Марка Подвижника, Списи Ева
грија монаха. У другом тому су 
списи Преподобног Јована Каси-
јана Римљанина, Преподобног 
Исихија, презвитера јерусалим-
ског, Преподобног Нила Синај-
ског, Јефрема Сирина, Јована 
Лествичника, Преподобних ота-
ца Варсануфија и Јована, ава 
Доротеја и Исаака Сирина, у 
трећем, блаженог Дијадоха, оца 
Јована Карпатског, разговори 
ава Зосиме, Светог Максима Ис-
поведника (3 текста), ава Таласи-
ја, Теодора Едеског, оца Теодора, 
казивање о ава Филимону, оца 
Теогноста, Филотеја Синајског 
(40 поглавља о трезвоумљу. Че-
тврти том је посвећен списима 
Теодора Студита (449 страна, у 
335 поглавља), док пети садржи 
текстове светог Симеона Бого-
слова, подвижни слово старца 
Симеона Побожног, Преподоб-
ног Никите Ститата, Теолипта, 
митрополита филаделфијског, 
светог Григорија Синаита, Ни-
кифора Усамљеника, патријарха 
Калистоса и Игњатија Ксанто-
пулоса, Калистоса Тиликудиса, 
Најблаженијег Симеона Солун-
ског, тумачење молитве „Госпо-
де помилуј“, Симеона Новог бо-
гослова (О вери и савршенству, 
О пажњи и молитви), одломке 
из житија Максима Капсокали-
вита, из житија светог Григори-
ја Паламе, солунског архиепи-
скопа, чудотворца, те монаха 
Теофана. Овај нови зборник До-
бротољубља настао је по прин-
ципу уношења текстова  који су 
раније преведени и написани у 
руској верзији, а користећи и до-
пуњавајући одређена поглавља 
словенском и грчком верзијом. 
Добротољубље обрађује све те-
ме које су везане за духовни жи-
вот хришћанског света, оно нам 
указује на проблеме са којима се 

сусрећемо у свом духовном узрастању, а та-
кође нам даје одговоре кроз поуке светих 
отаца како да те проблеме решимо. Пред-
стављена су сва искушења на која наилази-
мо, падови и устајања, осећања удаљености 
и близине Божије благодети, присутност 
и промисао Божија, описани су начини и 
путеви задобија чисте и искрене молитве, 
шта је то искрена вера у Бога и љубав пре-
ма ближњем. Добротољубље јесте настало у 
монашкој средини, али оно није намењено 

само монасима, већ свим хришћанима, ма 
где они живели, да ли у прошлом или буду-
ћем веку и ма којим се послом они бавили. 
Оно је намењено свима и зато је тако добро 
и свеправославно прихваћено и примљено 
као наука и пракса Православља.

Књига 23.
ВЕР, епископ Калистос: Православни пут, 
превео са енглеског Богдан М. Лубардић. 
– Манастир Хиландар: Света Гора Атонска, 
1997. – 158 стр.

„Православни пут“ 
је књига епископа 
Калиста Вера, је-
дне од најугледн-
ијих личности Пр-
авославне цркве 
на западу. Епископ 
Калист говори о 
доктрини, богосл-
ужењу и животу 
православних хр-
ишћана. Књига је писана на несвакидашњи 
начин „који ће загрејати срца свих, ма кол-
ико ужурбаних и оптерећених људи“. И 
поред тога што је дефинисана и као својев-
рсни савремени православни катихизис, 
„Православни пут“ је далеко од тога да се 
задржи у ограничењима класичног приру-
чника.

Књига 24.
Разговори страника са духовним оцем, пр-
евод са руског хиландарских монаха. – Ман-
астир Хиландар: Света Гора Атонска, 1997. 
– 176 стр.

Пред нама је књ-
ига која се на 
врло специфичан 
начин бави темом 
благотворног иск-
уства бављења Ис-
усовом молитвом. 
Иако аутор није 
познат, ово веома 
цењено духовно 
штиво завредњује пажњу коју има међу чит-
алачком публиком.

Књига 25.
Обитавање безграничног у срцу, сабрала 
Ала Селаври, са немачког превели хиланда-
рски монаси. – Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2000. – 144 стр.

Ала Селаври је из руског превода „Доброт
ољубља“, као и из списа новијих руских 
подвижника, посебно светог Теофана 
Затворника и светог Серафима Саровског, 
сабрала текстове о 
Исусовој молитви, 
п р е д с т а в љ а ј у ћ и 
књигу која се не 
чита, него се употр-
ебљава. Ова књига 
охрабрује да потр-
ажимо самог сабесе-
дника у благодати 
молитве, стрпљивог 
и човекољубивог 
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Господа Исуса Христа, јер, како рече свети 
Теофан Затворник, „све почива на нашем 
слободном, свесном обраћању к Богу“.

Књига 26.
ФЛОРОВСКИ, протојереј Георгије: Исто
чни оци IV века, превео са руског презв-
итер Миливој Р. Мијатов. – Манастир Хила-
ндар, Света Гора Атонска, 1997. – 240 стр.

Ако би тражили кључну богословску 
личност XX века у Православној цркви, онда 
то не би могао бити нико други до само вас-
ељенски протопр-
езвитер о. Георг-
ије Флоровски. 
Фасцинатни бог-
ослов, зналац и 
ерудита, оставио 
је иза себе велики 
опус дела. Ове 
две књиге, које у 
ствари чине једну 
целину јесу патр-
олошки приручн-
ици о светим оцима, учитељима и богослов-
има Цркве, из најсјајнијег богословско-ств-
аралачког доба Цркве.

Књига 27.
ЗАЈЦЕВ, Борис, РАК, Павле: Светогорске 
стазе, са руског превео Павле Рак. – Ман-
астир Хиландар: Света Гора Атонска, 1997. 
– 176 стр.

Врло популаран 
начин духовног 
разумевања мон-
ашког и подвижни-
чког живота на 
Светој Гори јесте 
путопис. Овај пут-
опис, који су нач-
инили Борис За-
јцев и Павле Рак, 
налази своје засл-
ужено место у низу других издања о жив-
оту на Светој Гори.

Књига 28.
ФЛОРОВСКИ, протојереј Георгије: Источ
ни оци V – VIII века, са руског превео пре-
звитер Миливој Р. Мијатов. – Манастир Хи-
ландар: Света Гора Атонска, 1998. – 260 стр, 
илустровано цртежима и вињетама техни-
ком туш и перо

Знаменити руски мислилац у својој књизи 
кроз осам поглавља разматра темељна рели-
гијска/христолошка питања. Почев од прве 
целине (Путеви византијског богословља) 
где констатује да крај 4. века н. ере, значи 
дефинитивно опадање многобожачког јели-
низма и почетак епохе хришћанског јелини-
зма, периода у коме настају покушаји да се 
хришћанска култура устроји као систем, 
Флоровски налази у „споровима и трвењи-
ма“ раног византинизма једну и основну те-
му. То је истовремено и христолошка тема и 
тема о човеку. Може се рећи да се у христо
лошким споровима у ствари разматрао и 
решавао антрополошки проблем (цитат 
са 7. стране). Спор се водио око човештва 

Спаситеља, о сми-
слу примања чове-
чанске природе од 
стране Јединород-
ног Сина и Слова. 
Спор се, закључује 
протојереј Флоров-
ски, окончао „вели-
ком културно-историјском катастрофом 
– великим отпадом Истока: скоро сав негрч-
ки исток се отцепио, отпао од цркве и запао 
у јерес“. Питање како су сједињени Божан-
ство и човештво у Христу, свом оштрином 
поставио је већ Аполинарије, али њега није 
успео да реши, односно аполинаризам се 
може одредити као антрополошки мини
мализам, или самоунижење човека, гнуша-
ње над човеком. Превладавање аполинари-
зма почиње „кападокијском полемиком“, 
односно рехабилитацијом, оправдањем 
човека, уз избегавање замке антрополо
шког максимализма. Иза прегледа „путева 
византијског боголовља“ следи поглавље о 
светом Кирилу Александријском, његовом 
животу са закључком да је богословска ми-
сао Кирила увек савршено јасна, и да је он 
био стваралачки богослов великог стила, по-
следњи од великих александријаца. Следи 
целина о блаженом Теодориту (рођен 393. 
у Антиохији), о зборнику дела са именом 
Дионисија Арeопагита (Corpus Areopagiti-
kum) који, пише Флоровски, припада бро-
ју најзагонетнијих споменика хришћанске 
древности. Следи целина Писци VI и VII ве
ка (Леонтије Византијски, Анастасје Антио-
хијски, Софроније Јерусалимски, Анастаси-
је Синаит), затим Оци аскете (преподобни 
Нил, Марко Подвижник, Исидор Пилоси-
от, блажени Дијадох, ава Доротеј, Јован Кар-
патски, Јован лествичник, и други), а књигу 
завршавају текстови о Преподобном Макси-
му Исповеднику (родио се око 580. године у 
Цариграду, у сродству са царем Ираклијем) 
и Преподобном Јовану Дамаскину (родом 
из Дамаска), између других заслуга, пажњу 
заслужују његова химнографска дела због 
којих је назван „Златострујним“ због обиља 
благодати Духа Светог која је текла у њего-
вим речима и у његовом животу.

Књига 30.
ПРЕОБРАЖЕНОВИЋ, Нагрен: Сазревање 
душе. – Манастир Хиландар: Света Гора 
Атонска, 1998. – 136 стр.

Ово врло дирљиво 
дело представља 
једно лично духо-
вно искуство аут-
ора који је желео 
да остане непознат. 
Иако је аутор узео 
символичко име, 
не можемо а да не 
приметимо, да се 
ради о човеку који 
је осетио призив 
Божији да се ухвати у коштац са саврем-
еним питањима и искушењима ума и срца. 
Превладати искушења која нас муче у св-
акодневном животу, значи пронаћи прави 
духовни начин за сазревање човека као ик-
оне Христове.

Књига 31.
ВЕЛИКИ, свети Василије: Трагом јеванђе
лског подвига, превео са руског Небојша 
Ковачевић. – Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 1999. – 312 стр.

Сваки монах и св-
аки мирјанин следе 
траг јеванђелског по-
двига током овозема-
љског живота. Ипак, 
монаси као чланови 
Цркве устројавају 
свој живот на један 
другачији начин за 
разлику од мирјана. 
О таквом животу и 
таквом устројству говори богослов и свет-
итељ – свети Василије Велики у виду прав-
ила која се налазе у овој књизи. Уроните у 
чудесан свет изграђивања монашког етоса, 
тих великих сведока јеванђелског сведоч-
ења оваплоћења Христовог.

Књига 32.
ЈЕВТИЋ, епископ Атанасије ЗХП: Бог от
аца наших. – Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2000. – 448 стр.

Књига представља 
зборник одређеног 
броја написаних 
и изговорених бог-
ословских прин-
оса, ученика оца 
Јустина Поповића 
и вредног прега-
оца на њиви богосл-
овља у Правосла-
вној цркви – еписк-
опа Атанасија Јевт-
ића. Чувен и популаран, образован и смео, 
својим карактеристичним богословским 
ставом дотиче многобројне теме из живота 
и богословља Цркве. Ова књига оставља 
неизбрисив траг на свакога читаоца же-
љног сједињења са Богом који је био, јесте 
и остаће у векове векова Бог отаца наших и 
свих нас верујућих.

Књига 33.
УСПЕНСКИ, Леонид: Теологија иконе, пр-
евод са руског хиландарски монаси. – Ман-
астир Хиландар: Света Гора Атонска, 2000. 
– 400 стр.

Богословље иконе 
представља област 
у којој многи не 
проналазе праве 
одговоре у вези 
са значајем и см-
ислом поштовања 
иконе у Цркви. 
Због чега постоје 
иконе? Шта ик-
оне представљају? 
Какву богосло-
вско-уметничку снагу израза и лепоту 
крију иконе? На ова и многа друга питања 
кроз ову књигу исцрпно одговара Леонид 
Успенски.
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Књига 34.
СЕЛАВРИ, Ала: Свети Јован Кронштатски 
– духовни отац Русије, превод са немачког 
изворника Ала Селаври. – Манастир Хилан-
дар: Света Гора Атонска, 2000. – 158 стр.

Свештеник с пра-
вом може да се поре-
ди и са пастирима, 
са лекарима, са вој-
сковођама, са царе-
вима у погледу ње-
гове службе и мето-
дама деловања, али 
и превазилази их, 
јер ко ступи у ову 
службу престаје да 
живи за себе, он 
живи за Цркву и вернике који су поверени 
његовом старању. Житије обухвата период 
од светитељевог рођења 1829. у најсеверни-
јој области Архангелска, поларном насељу 
Сура, где су његови преци три стотине го-
дина служили као свештеници, његов све-
штенички рад, до упокојења 1908. Књигу 
чине делови: 1. Из детињства и младости, 2. 
Раднички свештених у Кронштату, 3. Делат-
ност и дело, 4. Духовни отац Русије, 5. По-
следње године, 6. Сахрана и одјеци, 7. Отац 
Јован данас. Слободна Руска Загранична 
црква је под руководством митрополита 
Филарета Вознесенског 1964. године кано-
низовала о. Јована Кронштатског, грамата 
Синода од 3. јуна 1964. објашњава одлуку о 
проглашењу о. Јована за свеца.

Књига 35.
ТИХОН, игуман: Свето и узвишено служе
ње свештеника Божијег као добровољно 
мучеништво, превод са руског Људмила 
Мићуновић. – Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2000. – 114 страна, ЗЛАТО-
УСТ, свети Јован: О свештенству, превод 
са руског Хиландарски монаси. – Манастир 
Хиландар: Света Гора Атонска, 2000. – 117 
– 190 стр, илустровано цртежима техником 
туш и перо

У књизи су обједи-
њени текстови игу-
мана Тихона о све-
том и узвишеном 
служењу свештени-
ка божијег, светов-
њака и монаха, као 
добровољног му-
чеништва, са пола-
зном основом из Ре-
чи Божије и учења 
светих отаца, пр-
венствено посвећено богословима. Кроз 9 
поглавља игуман Тихон (Јереји треба да се 
владају достојно свог високог звања, Имена 
јереја Божијих, Сагласно са називима, и жи
вот јереја треба да буде свет, Живот јереја 
треба да буде равноанђелски, Живот јере
ја треба да буде молитвен... Јереји божији 
треба да поучавају друге. Због тога и сами 
треба да усрдно изучавају реч Божију и све
тоотачку) тумачи и упућује свештенике 
„посленике на жетви Божијој“ (Лука, 10, 
2) врлинама којима треба да се руководе у 
„чувању стада Божијег, које вам је предато“. 

Из 8. поглавља у коме се разматра чињени-
ца да живот јереја божијих треба да буде 
испуњен љубављу и миром, између осталог, 
цитирају се изреке Св. Јована Златоустог 
(„Ако желиш да испуниш закон, испуни 
га љубављу), блаженог Јеронима (Љубав је 
тако велико благо да се сав закон у њој сме-
шта), Св. Августина (Љубав према Богу и 
љубав према ближњима су нераздвојиве). 
Други део књиге садржи шест беседа Јована 
Златоустог које се односе на свештенство. 
За ширу читалачку и добрим делом необа-
вештену јавност, занимљивост представља 
форма беседа. Реч је о дијалозима које во-
де два пријатеља, Василије и Златоусти, на 
разне теме, понајвише о свештеничкој слу-
жби, готово идентична форми Платонових 
дијалога, неколико стотина година стари-
јих, са Сократом као водећом личношћу у 
дијалозима, који разрешава сложене етичке 
и друге проблеме својих саговорника.

Књига 37.
ВЕЛИКИ, свети Василије: Беседе, превод 
са грчког Антонина Павловић. – Манастир 
Хиландар: Света Гора Атонска, 2002. – 224 
стр.

Беседа као форма 
изражавања јесте 
најпрактичнији и 
уједно најзахтевн-
ији начин поучав-
ања верног народа у 
Цркви. Поседовати 
реторичко знање, 
имати својеврстан 
беседнички израз и 
дубоко проницати 
у тему о којој се говори, може само личност 
која је у великој мери не само образована 
већ и веома духовно јака. Такав беседник, 
такав светитељ, епископ и подвижник био 
је свети Василије Велики. Ова књига нам 
представља златне богословске мисли је-
дног од највеличанственијих богослова 
Цркве Христове.

Књига 38.
КРОНШТАТСКИ, свети Јован: мој живот 
у Христу I, превод са руског хиландарски 
монаси. – Манастир Хиландар: Света Гора 
Атонска, 2002. – 264 стр.

Свети Јован Кро-
нштатски предст-
авља један од најсв-
етлијих примера 
непрекидне пасти-
рске и свештени-
чке службе Цркве 
Христове у Русији. 
Свештеник који је 
целог себе предао 
на службу Цркви 
и који свој живот 
није могао да замисли без Евхаристије, ост-
авио је иза себе богословско-искуствени 
дневник који се чита у једном даху.

Књига 39.
ПАПАДОПУЛОС, Стилијанос: Старац 
Јаков, превод са грчког Дејан Ристић. 

– Манастир Хила-
ндар: Света Гора 
Атонска, 2002. – 136 
стр.

Познати и незаб-
оравни старац Јаков 
Цаликис спада у гр-
упу кључних духо-
вних личности које украшавају правосла-
вну Еладу. Многобројна чуда сведоче о св-
етости живота и величини подвига старца 
Јакова. Ова књига, написана од стране 
угледног и веома признатог професора из 
Атине, Стилијаноса Пападопулоса, доноси 
нам приказ крстоваскрсне љубави Богочов-
ека Христа, изобилно пројављене у личн-
ости старца Јакова Цаликиса.

Књига 40.
ШМЕМАН, протојереј Александар: Евхар
истија, превод са руског хиландарски мон-
аси. – Манастир Хиландар: Света Гора Ато-
нска, 2002. – 264 стр.

Један од најдрагоц-
енијих богослова 
Православне цркве 
у XX веку. Остао је 
упамћен као свешт-
еник, професор и 
онај који је целог 
живота истрајавао 
на преко потребној 
литургијској обн-
ови у савременом 
животу. Као плод његовог богословско-пра-
ктичног залагања на том пољу, оставио је 
иза себе импресивну и невероватну књигу 
под називом „Евхаристија“.

Књига 41.
ЖУРАВСКИ, отац Јован: Тајна царства 
Божијег, превод са руског хиландарски 
монаси. – Манастир Хиландар: Света Гора 
Атонска, 2002. – 264 стр.

Књига о знамен-
итом оцу Јовану 
Журавском који 
је још као дете 
видео анђеле. Њег-
ова добра душа 
је преносила Реч 
Божију у неискв-
ареном виду, у св-
етлости љубави и 
молитве. Љубио је 
сиромаштво и сву 
своју плату је делио потребитима. Од Бога 
је добио многе дарове: дар исцељивања и 
дар прозорљивости. Молитва овог великог 
старца је чувала и штитила људе.

Књига 42.
ЛОСКИ, Владимир: Огледи о мистичном 
богословљу Источне цркве, превод са 
руског хиландарски монаси. – Манастир 
Хиландар: Света Гора Атонска, 2002. – 264 
стр.

Признати и популарни богослов XX века, 
Владимир Лоски умногоме је утицао на 



24 25

потоње генерације 
богослова. Многи 
од млађих прав-
ославних теолога 
захвални су Лоск-
оме управо на овом 
његовом његовом 
„приручнику“, који 
је написан као свед-
очење о тихом али 
свагдапрису тном 
даху и дисању Духа Светога у живом телу 
Живога Христа, које је Црква од истока 
– једна, света, саборна и апостолска Црква 
Православна.

Књига 44.
ШМЕМАН, протојереј Александар: За 
живот света, превод са руског хиланда-
рски монаси. – Манастир Хиландар: Света 
Гора Атонска, 2004. – 112 стр.

Главни садржај ове 
познате књиге о. 
Александра Шмем-
ана представља св-
етотајинска филос-
офија живота. Пред 
нама је својеврсни 
катихизис, основно 
излагање правосла-
вне вере, заснован 
на богослужбеној 
пракси Цркве. Ради се о једној од најчит-
анијих и најпревођенијих књига о. Алекса-
ндра Шмемана.

Књига 45.
Евергетиност (ВРЛИНОСЛОВ). – Ман-
астир Хиландар: Света Гора Атонска, 2004. 
– 112 стр.

Након објављив-
ања „Добротољ-
убља“, пред нашим 
читаоцима се пој-
ављује још једна 
књига од огромне 
духовне вредн-
ости. У питању је 
Евергетинос (Врл-
инослов). Епископ 
Атанасије Јевтић, који је написао увод за 
ову књигу, врло веродостојно објашњава зн-
ачај ове књиге речима: допунити!!!

Књига 46.
Балкански Златоуст. – Манастир Хила-
ндар: Света Гора Атонска, 2004. – 112 стр.

Свечана канониз-
ација епископа 
Николаја Велим-
ировића, 2004. 
године још једном 
је потврдила на 
највернији начин 
да је појава личн-
ости светога Ник-
олаја Велимир-
овића за Српску 
Православну Цркву била чудесна. Његов 
целокупни пастирски и богословски живот 

био је испуњен љубављу и жртвом према 
Богу и према људима. Овај зборник предст-
авља само мали део онога што је написао 
често називани „Балкански Златоуст“.

Књига 47.
Исаак, јеромонах: Житије старца Пајси
ја Светогорца, превод са грчког Дејан 
Ристић. – Манастир Хиландар: Света Гора 
Атонска, 2006. – 333 стр.

Јеромонах Исаак 
Светогорац аутор 
је опширног жити-
ја свог духовног 
оца, старца Пајси-
ја Светогорца, али 
може се рећи да је 
ова књига саборно 
дело монаха Све-
тогораца, духовне 
деце-наслеђа пре-
подобног старца. Књига је подељена у две 
целине. У првом делу живот старца Пајси-
ја описан је хронолошким редом, док се у 
другом делу старчев преподобни лик осли-
кава тематски, кроз опис врлина и благодат-
них дарова којима је био украшен. 

Књига 48.
ЛОСКИ, Владимир: Боговиђење, превео са 
енглеског Богдан М. Лубардић. – Манастир 
Хиландар: Света Гора Атонска, 2006. – 128 
стр.

Међу православ-
ним богословима 
20. века Владимир 
Лоски заузима ис-
такнуто место. У 
Боговиђењу сабра-
на су предавања 
која је држао на 
Практичној шко-
ли за високе сту-
дије, одсек 5) на 
Сорбони, током 
1945. и 1946. године. Лоски је покушао да 
Православље западу представи не само као 
историјски облик Источног Хришћанства, 
већ и као трајну, свеопшту (католичанску, 
од грчке речи католикос што значи сабор-
ност, збирност, општост) истину. У том 
смислу, каже у Предговору протојереј про-
фесор Јован Мајендорф (John Meyendorff), 
Лоски је користио византијско богословље 
као продужење предања јелинских отаца, 
и латинско средњовековље, где је нарочито 
у начину мишљења Мајстер Екхарта (Mei-
ster Eckhart) тражио могуће тачке додира 
са православним светом. Књига садржи 
поглавља: 1. Предање отаца и схоластика, 
2. Боговиђење по учењу Библије и раних 
отаца, 3. Александрија, 4. Кападокијци, 5. 
Сирио-Палестинци и свети Кирило Алек-
сандријски, 6. Боговиђење у подвижничкој 
писмености, 7. Свети Дионисије Аеропагит 
и свети Максим Исповедник, 8. свети Јован 
Дамаскин и византијска духовност, 9. Пала-
мистички спој. Теолошка разматрања Вла-
димира Лоског наставак су предања најбо-
љих кругова петроградског универзитета, 
којима је породица Лоски припадала.

Књига 50.
Богоносни Христослов – Манастир Хила-
ндар: Света Гора Атонска, 2007. – 246 стр.

Јубиларни педесети 
том својих издања, 
оци Хиландарци 
посветили су не-
сумњиво једној од 
најсветијих лично-
сти српскога рода, 
васељенског свепра-
вославног зрачења, 
преподобном оцу 
Јустину Ћелијском, 
кога су с правом назвали Богоносним Хри-
стословом. Ова књига доноси избор њего-
вих текстова, изузетне богословско-фило-
софске дубине, препознатљивог благодат-
но-раскошног стила.

Књига 51.
ШМЕМАН, протојереј Александар: Водом 
и Духом, превод са руског хиландарски 
монаси – Манастир Хиландар: Света Гора 
Атонска, 2008. – 126 стр.

Дело оца Алексан-
дра Шмемана, по-
свећено Светој Тај-
ни Крштења, у коме 
аутор излаже поре-
дак Крштења уз ли-
тургијско-богослов-
ска објашњења, ука-
зујући на потребу 
да се Свето Крште-
ње (=Света Тајна 
Просвећења), које је током времена постало 
„приватни чин“, врати у оквире Свете Евха-
ристије.

Књига 52.
КРУСТАЛАКИС, Георгије, превод са грчког 
Дејан Ристић. – Старац Порфирије – Ман-
астир Хиландар: Света Гора Атонска, 2008. 
– 117 стр.

Житије облагодаћеног 
савременог светог оца 
Порфирија Кавсока-
ливитског, који божан-
ским промислом излази 
из тихог окружења Све-
те Горе и долази у мно-
гохучни свет Атине, да 
у њему снажно посве-
дочи живо присуство 
и дејство благодати Бо-
жије у свету, међу људима нашег времена, 
написао је Георгије Крусталакис, професор 
Педагогике на Атинском Универзитету. 
Књига у првом делу доноси сажет хроно-
лошки опис живота преподобног старца, 
док се у другом делу опширније бави опи-
сом његових врлина и благодатних дарова, 
етосом и начином поучавања и преношења 
облагодаћеног искуства живота у Христу и 
Цркви на слушаоце и духовну децу. Јер он, 
по речима Светог Златоуста, „не, пак, само 
поучавајући и говорећи, него и самом поја-
вом својом, беше кадар сваку врлинску нау-
ку уводити у душе оних који би га видели“.
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Архимандрит Софроније: Подвиг богопо
знања – писма са Атона Д. Балфуру

Архимандрит Со-
фроније Сахаров 
(1896–1993) познат 
је у православном 
свету као аутор књи-
га Старац Силуан, 
Видети Бога као 
што јесте, О моли
тви, Рођење за цар
ство непоколебиво. 
Неке од његових 
књига, као Старац 
Силуан, постале су, по својој популарности, 
православна класика ХХ век. Објављена 
писма Д. Балфуру први је од духовних спи-
са оца Софронија. Године његовог живота 
које су претходиле преписци биле су обеле-
жене дубоким трагањем за Богом – божан-
ским Апсолутом.

Због дубоко личног карактера и ‘неиску-
ствене отворености’, писма веродостојно 
одражавају унутарње горење духа младог 
подвижника, оца Софронија, и донекле от-
кривају тајне његовог срца испуњеног ог-
њем љубави Христове. Читајући их, у њима 
свако може понешто наћи на корист душе, 
на укрепљење вере и духовну утеху…“

Архимандрит Софроније: Рођење за цар
ство непоколебиво

„… Књига се састоји из четири тематске це-
лине којима су наслове дали састављачи. 
Исто тако су насловљени и необјављени 
рани чланци. У првом делу отац Софрони-
је говори о путевима познања Бога, нашег 
Прволика. Тема другог дела јесте предвеч-
на замисао Творца о човеку. Ту се провлачи 
идеја о томе да је човек призван да наследи 
сву пуноту живота у Богу. Трећи део књи-
ге сам по себи представља својеврсно прак-

тично руковођење 
ка постизању тог 
најузвишенијег ци-
ља… Почињући 
од малих подвига 
монашког делања, 
хришћанин бива 
узведен до созерца-
ња Бога који Себе 
јавља у нетварној 
светлости, чијег су 
се гледања удосто-
јили на Тавору апостоли а затим и сабор 
светих. Управо таквим висинама боговиђе-
ња посвећен је последњи, четврти део књи-
ге. Објављујући овај зборник чланака оца 
Софронија, ми пружамо читаоцу могућ-
ност да сам просуди – да ли ову књигу тре-
ба сврстати у академску литературу, или 
пак у њој треба препознати живо сведочан-
ство човека који ‘целим својим бићем живи 
стварности божанског света и сагледава их 
као очигледности.’“

Архимандрит Захарија (Захару): Христос 
– пут нашег живота  Богословље старца 
Софронија

Ова књига предста-
вља проширење 
и разраду доктор-
ске дисертације 
„Остварење ипо-
стасног начела у 
богословљу старца 
Софронија“ архи-
мандрита Захари-
ја. Сврха ове студи-
је је да у главним 
цртама представи 
и изложи пред академске кругове савреме-
ног богословља богатство искуственог бо-
гословља садржаног у делима старца архи-
мандрита Софронија (Сахарова). Студија је 

подељена у осам глава и завршава се пого-
вором. У првој глави ове студије описан је 
појам ипостасног начела у Бићу Божијем.

У другој глави се развија Старчево уче-
ње о кенози (тј. добровољном умањењу, 
смирењу), о начину постојања божанских 
Лица и о начину пројаве ипостаси Логоса у 
домостроју спасења. У трећој глави је пока-
зано величанство човека који се, помогнут 
благодаћу Божијом, простире између ада и 
Царства, као што је показана и његова ни-
штавност, када он апсолутизује властиту 
тварност. У четвртој глави се анализира 
Старчево учење о три стадијума духовног 
живота.

У петој глави се говори о хришћанском 
савршенству на путу монашког живота, ко-
је почива у тачном подражавању примера 
живота Христовог.

У шестој глави сажето је Старчево бого-
словље о божанским Именима и о Имену 
Исусовом, које почива у основи исихастич-
ке молитве.

У седмој глави наглашено је да се пре-
лазак са психолошког на онтолошки ниво 
живота одвија онда кад човек доспе до вр-
хунца подвижничког покајања и кад га осе-
ни небеска Светлост. У осмој глави истиче 
се молитва као средство којим човек сâмог 
себе и читаву творевину изнова призива 
из пада у животворни и лични однос са Бо-
гом.

У поговору је показано да пророчка реч 
Господња упућена светом Силуану, „држи 
свој ум у аду и не очајавај“, представља злат-
ну нит светог Предања. Она човека поста-
вља на смирени пут Господњи који се про-
теже од ада до небесâ. Блаженство познања 
овога пута развија човеково ипостасно на-
чело до мере да човек постаје способан да 
прихвати „изобиље“ живота од тог пута и 
да по свему постане подобан Христу, одно-
сно праобразном Узроку и крајњем циљу 
његове ипостаси.

О библиотеци „Тавор“
УВОДНО СЛОВО

П реобразивши се на гори Тавор, Господ нам је кроз копре-
ну тела показао силу свога Божанства. „И преобрази се 

пред њима, и засија се лице његово као сунце, а хаљине њего-
ве постадоше бијеле као свјетлост“ (Мт. 17, 2). Тиме нам је обја-
шњено да је Христос узео тело људско како би у њега уселио сву 
пуноћу Божанства: „Јер у Њему обитава сва пуноћа Божанства 
тјелесно“ (Кол 2, 9). Учинио је то да бисмо се и ми могли испуни-
ти божанском пуноћом.

Засијавши на Тавору, Господ нам најављује са каквим је та-
јанственим наумом створена људска природа. А смисао тавор-
ског предзнака је до краја разоткривен вазнесењем Господњим, 
када је сва природа људска, укључујући и тело, уздигнута изнад 
свих Божијих створења, поврх херувима и серафима, и уведена 
у тајинствени живот Свете Тројице.

Оци Цркве кажу да се светлост Божанства не може ни са 
чим упоредити. Међутим, да би дочарао њено блистање онима 
који га нису искусили, еванђелист наводи поређење са Сунцем 
и његовом светлошћу, или са белином снега (Мк. 9, 3). Свети 
пророк Давид, ипак, каже: „Опери ме, и бићу бељи од снега“ 
(Пс. 50, 9). Псалмопојац је доживео, дакле, да постоји нешто бе-
ље и од најбељег на земљи, од снега. То је неизмерни размак ко-
ји постоји између створеног и нествореног. Размак неизмерни, 

али не и непремостиви. Јер, управо је Господ на Тавору показао 
да створена људска природа, иако непричасна Божијој приро-
ди, може да општи са нествореним божанским силама, да се на 
тај начин преображава и богоуподобљује.

Само просветљени људски умови поимају размере растоја-
ња између створеног и нествореног. Да су сви створени свето-
ви, видљиви и невидљиви, тек кап Божије неисцрпне творачке 
моћи. Зато само они у пуноти и болно осећају да овај свет није 
наша отаџбина. Да су сви људи деца Оца небескога. „Душа је од 
љубави Божије постала наједном као безумна. Седим, ћутим, 
и не желим да говорим. Као безумна, душа гледа на свет, и не 
жели га, чак га и не види. И људи не знају да она сагледава воље-
ног Господа, и да свет остаје негде позади, заборављен, и душа 
неће да мисли на њега, јер у њему нема праве радости“ (Старац 
Силуан, 403).

Преко својих просветљених отаца Хиландар је столећима 
био богопросветљени ум који је Србе будио из тешког сна задо-
вољавања било чиме мањим од Бога. Данас, када су његове сна-
ге оскудне и скромне, он то наставља да чини речима великих 
светила Цркве, и у новој библиотеци „Тавор“.

Молитвама свих српских светитеља и просветитеља, и све-
тогорских светила, нека би Господ благословио овај наш скром-
ни труд.

† Архимандрит Мојсије, игуман Светог  
манастира Хиландара, са братијом у Христу
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ДАМАСКИН, јеромонах: Отац 
Серафим Роуз – житије и де
ло, превели са енглеског Матеј 
Арсенијевић, Јелена Бојовић, 
Милена Весић, монах Ромило 
Хиландарац. – Манастир Хи-
ландар: Света Гора Атонска, 
2005, 2007. – 487 стр. + 504 стр, 
илустровано

Јеромонах Дамаскин написао 
је у три тома житије оца Сера-
фима Роуза (1934–1982), Амери-
канца, рођеног у јужној Калифорнији „не-
колико стотина километара од Холивуда и 
Дизниленда“. У младости Јуџин Денис Роуз 
се из световних позиција бунио против по-
вршности савременог америчког друштва, 
и на известан начин делио ставове напред-
них интелектуалаца, боема и припадника 
тзв. бит-генерације, да би духовно просве-
тљење и даљи развој своје личности нашао 
у крилу православља, као члан Руске Пра-
вославне Заграничне Цркве. Његова дела 
су поред енглеског језика, променом ду-
ховне климе у Русији доживела милионске 
тираже на руском језику, поред промоције 
путем електронских медија, продавана су у 
књижарским киосцима у метроу, на улици, 
преведена су на грчки, српски, грузијски, 
литвански, пољски, италијански, францу-
ски, малајаламски (јужно-индијски) језик. 
Предговоре српском издању житија написа-
ли су јеромонах Амвросије (некад Алексеј 
Јанг) из испоснице Светог Крста, Вејн, За-
падна Вирџинија и сам аутор житија, јеро-
монах Дамаскин из манастира Светог Гер-
мана Аљаског, Платина, Калифорнија, са 
посебним освртом на однос оца Серафима 

Роуза према Српској 
Православној Цркви, 
његовом раду о делу 
архимандрита Сева-
стијана Дабовића 
(1863, Сан Франциско 
– 1940, Жича, Србија) 
и Роузовом великом 
познавању дела Ни-
колаја Велимировића 
кога је звао „српски 
Златоусти, чувени 
проповедник, песник, 

писац“, те делу Јустина Поповића, са којим, 
иако су били савременици није могао да сту-
пи у везу због Јустиновог „кућног притво-
ра“ по устоличењу нове вла-
сти у Југославији после Дру-
гог светског рата. Кад је реч 
о Јустину Поповић за ширу 
читалачку и лаичку јавност 
значајно је истаћи да је Сера-
фим Роуз, о. Ј. Поповића це-
нио као сатрудника у борби 
против сила ревизионизма 
и екуменизма које су, у то 
време насртале на Цркву: 
наиме, када је 1976. године 
православна штампа била 
препуна приче о „Осмом Ва-
сељенском сабору који је тре-
бало да се одржи у духу реви-
зионистичког Другог ватиканског концила 
Римокатоличке цркве, и када је комисија за 
припрему „Сабора“ већ предложила корени-
те промене у правилима поста Православне 
цркве, отац Серафим је запазио и написао 
да се осим Руске Заграничне Цркве, „чуо се 
само један јасни глас отпора – у Цркви Ср-

бије, где се архимандрит Јустин Поповић 
изјаснио против саме идеје одржавања „Ва-
сељенског Сабора у наше време“. Житије је 
писано јасним, лепим књижевним стилом 
и прати живот и рад о. Серафима Роуза од 
рођења, родитељског порекла, преко одра-
стања и школовања и даље. У поглављу 4. 
под насловом Потрага за стварношћу тада 
двадесетогодишњи Јуџин Роуз полемички 
се у семестарским радовима односи према 
Хјумовојој и Шопенхауеровој филозофији 
(Хјум: философ здравог разума, 10. новем-
бар 1954, рад за курс Crane Britons History 
117b, Шопенхауер: систем – коментар, 21. де-
цембар 1954, за курс W. T. Jones Philosophy 
112), све кулминира његовим разочарањем 

у филозофију, али и зен 
будизмом који постаје 
популаран у Америци, 
често само из помодних 
разлога, да би пред крај 
живота у делу Божије от
кривење човековом срцу 
(Gods Revelation to the Hu-
man Heart, Б. С. Г. А, 1987, 
стр. 13.) записао: „Зашто 
проучавамо религију? 
Постоји много според-
них разлога, али је само 
један прави ако је човек 
заиста искрен: укратко, 
да би дошао у додир са 

стварношћу, да би пронашао стварност ду-
бљу од свакодневне која се тако брзо мења, 
пропада, не оставља ништа за собом и не ну-
ди трајну срећу људској души. Свака рели-
гија која је искрена покушава да успостави 
додир са том стварношћу“.

У штампи је трећи том.

О издаваштву Задужбине

Доба сјајне Ромеје и Србије Немањића било је кратко, али до-
вољно да се утврди темељ нашем народу, његовој Цркви и 

култури, да он узрасте до свог места у заједници народа. У оно 
време су Хиландар и светогорска пожртвованост Хиландараца 
били непосредни источник и учесник те повести и узрастања.

Данас је на истом путу завештања светог Саве и Симеона 
изникла једна савремена и будућности посвећена хиландарска 
установа у отаџбини, Задужбина Светог манастира Хиланда-
ра. Њен задатак је да настоји да у нашем времену и пред очима 
света оваплоти две највеће заповести: Љуби Господа Бога своје

га свим срцем својим... и: Љуби ближњега свога као самога себе 
(Мт. 22, 37–39).

Књиге које се појављују пред нашим читаоцима један су од 
плодова делатности хиландарске Задужбине. Упознавајући 
савременог човека са богатим и спасоносним духовним насле-
ђем Цркве, Задужбина кроз своје библиотеке објављује дела 
православних аутора, од светих отаца до савремених богосло-
ва, духовника и писаца. Тако Хиландар кроз своју отаџбинску 
Задужбину наставља своје присуство у духовном и културном 
простору матице, непрекинутим писаним трагом, започетим 
делом и словом светог Саве Српског.

Игуман манастира Хиландара,  
Архимандрит Мојсије

СТАРАЦ, исихаста Јосиф: Изложење мона
шког опита. – Београд: Задужбина мана-
стира Хиландара. – 2005. – 314 стр.

Када приступате 
читању књиге Изл
ожење монашког оп
ита утисак који она 
оставља је јак већ 
на самом почетку. 
Текстови блаженог 
старца су пре свега 

богословски, али опитно богословски, пр-
оисходе из живог искуства, у свему су сагл-
асни са делима светих отаца будући да пот-
ичу са истог Источника, да одишу мирисом 
богонадахнутости. Савети старчеви дати 
су у виду писама (81 писмо) и једне послан-
ице од дванаест поглавља. Тематски књига 
покрива сва најважнија питања монашког 
живота, захватајући и у ширину и у дубину 
подвига.

ЈОСИФ, монах Дионисијатски: Старац Аре
сеније Спилеот. – Београд: Задужбина ма-
настира Хиландара, 2005. – 154 стр.

Ова књига је у ствари житије старца Арсен-
ија Спилеота, препуна корисних савета и 

примера. „За старца 
Арсенија, по општем 
сведочанству, важе 
јеванђелске речи: 
Ево правог Израи-
љца у коме нема 
лукавства (Јн 1, 47). 
Он по природи беше 
искрен, једноставан, 
незлобив, кротак, 
послушан и по пр-
евасходству редак борац, али и нестицатељ. 
Код старца Арсенија увек је важило: да, 
да, и не, не. Он никада није злопамтио. Ма 
каква штета да му је учињена, никада се није 
љутио, никада никога није оштетио. Живео 
је у послушању са потпуном доследношћу: 
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стога је кроз послушање и потпуну веру у 
личност старца свакодневно живео изнад 
природних закона…” (Сведочење старца 
Јосифа Ватопедског)

ЈОСИФ, монах Дионисијатски: Јеромонах 
Харалампије Дионисијатски: простоср
дачни учитељ умне молитве. – Београд: За-
дужбина манастира Хиландара, 2007. – 234 
стр.

Књига се састоји из 
три тематске цел-
ине. Прву целину 
чини житије јером-
онаха Харалампија 
Д ион ис и ј ат с ког, 
писано веома дета-
љно и срдачно, јези-
чки непосредно, са 
обиљем примера 
који свакоме могу 
послужити на духовну корист и изграђ-
ивање. Плени својом једноставношћу и 
искреношћу. Друга целина састоји се од 
учења јеромонаха Харалампија и има три 
поглавља: о умној молитви, о светој евхар-
истији и о милосрђу. Трећа целина састављ-
ена је од сведочанстава старчеве духовне 
деце. Ова по много чему изузетна књига пр-
ави је пример аутентичне светогорске духо-
вности и подвижништва и као таква плени 
својом дубином, поучношћу и искреношћу.

КОЦОНИС, архимандрит Јоаникије: Ста
речник – изреке светогорских стараца, са 
грчког превела Антонина Пантелић. – Бео-
град: Задужбина Светог манастира Хилан-
дара, 2004. – 416 стр.

Архимандрит Јоа-
никије уредио је и 
објавио Светогор
ски старечник (Ге-
рондикон) у коме 
једноставним сти-
лом, „јасно и бла-
годатно“ предоча-
ва изреке сведока 
духовног живота, 
атонских отаца, 
каже у Предговору 
Георгије, игуман манастира Грегоријата на 
Светој Гори. У Уводу архимандрит Јоаники-
је наглашава свој методолошки поступак, 
наводи имена личности, наших савреме-
ника на Светој Гори који су му помогли у 
скупљању грађе (игумани манастира, стар-
ци из светогорских скита), као и све књиге 
и периодику коју је нашао у библиотекама 
и архивама светогорских манастира. Кад 
год би наишао на нешто неразјашњено или 
нејасно, то би обележио речима „кажу“ 
или „прича се“. Уношење сећања и одлома-
ка из житија светитеља који су се борили, 
подвизавали и заблистали на Светој Гори, 
архимандрит Јоаникије је сматрао сврсис-
ходним ради указивања на непрекидност 
предања на Атосу, како сам пише „том под-
вижничком Акропољу (Тврђави) Правосла-
вља“. Ево неких наслова (Слово о бдењу, 
Слово о очајању, Слово о простоти, Слово 
о неосуђивању и о демонском осуђивању, 

Слово о вери, Слово о смиреноумљу које 
води ка најузвишенијим стварима, и други) 
иза којих следе поступци и изреке свето-
горских стараца. Из Слова о среброљубљу и 
несреброљубивости Отаца цитирамо један 
пример: „Свети Сава из Калимноса био је 
светогорски монах. Његова духовна постој-
бина био је скит Свете Ане. Био је савршено 
несреброљубив. Није желео чак ни да држи 
новац у руци“, и једне изреке из Слова и 
очајању: Старац је рекао следеће: „Разни љу-
ди могу се успокојити поред човека који је 
ослобођен напетости“.

ГРИГОРИЈЕ, јеромонах Светогорац: Исус 
Христос: беседе изговорене на радију. 
– Београд: Задужбина манастира Хиланда-
ра, 2004. – 176 стр.

Прелепа и толико 
пријемчива књ-
ига беседа изгов-
орених на радију 
од стране јеромон-
аха Григорија Св-
етогорца, познатог 
литургијског ерм-
иневтичара, води 
нас у сусрет Христу 
Спаситељу кроз 
објашњење Христових празника, тумачење 
Символа вере, тумачење светих тајни и бл-
аженстава све до краја нашега путовања ка 
коме сви стремимо – Царству Божијем. У 
питању је књига која никога неће оставити 
равнодушним.

ГРИГОРИЈАТСКИ, јеромонах Димитрије: 
монашка схима: равноанђелски живот: 
значај свете тајне монашке схиме по све
тим оцима. – Београд: Задужбина манасти-
ра Хиландара, 2007. – 115 стр.

Књига говори о 
древној установи 
монаштва, прат-
ећи линију њег-
овог постојања и 
кроз организац-
ионо устројство 
и Цркве и кроз 
монаштво као бог-
очовечанску уст-
анову. Описујући 
монаштво са мн-
огих аспеката, књига даје увид у монашки 
начин живота, његову ширину и висину, 
његове тешкоће и лепоту.

КАПСАНИС, Георгије: Обожење: циљ чо
вековог живота. – Београд: Задужбина ма-
настира Хиландара, 2004. – 77 стр.

Довољно јасан и у исто време толико сн-
ажан наслов ове књиге, коју је написао арх-
имандрит Георгије Капсанис, открива нам 
циљ и луку ка којима би требало да теже 

сви који се у Хр-
иста крстише и об-
укоше. Постати пр-
ичасник божанске 
природе (2. Петр. 
1, 4), одговорити на 
љубав Тројичнога 
Бога целим својим 
бићем и животом 
значи пребивати у 
љубави, тј. пребив-
ати у Богу. Управо о том циљу говори ова 
књига.

КАПСАНИС, Георгије: Крст Христов и ње
гов значај у нашем животу; Искуства бла
годати Божије. – Београд: Задужбина мана-
стира Хиландара, 2004. – 89 стр.

Какве спасоносне 
последице доноси 
крст Христов за род 
људски? Шта значи 
ношење крста Хр-
истовог у свету и 
колико је то кључно 
за изграђивање сп-
асења у Цркви? На 
ова и на још многа 
питања одговара 
архимандрит Гео-
ргије у овој изузетно питкој књизи.

ФИЛОТЕЈ, Григоријатски: Борба у Христу: 
у време апостасије нашег доба. – Београд: 
Задужбина манастира Хиландара, 2004. 
– 85 стр.

Борба између рода 
људског и ђавола 
траје и трајаће док 
не дође Исус Хр-
истос као муња са 
Истока и као женик 
у поноћ. Ова борба 
подразумева непр-
естану духовну бу-
дност, спасоносни 
опрез и истрајну спремност како би се вел-
ики непријатељ људског спасења и обожења 
поразио. Време које многи оци називају вр-
еменом апостасије не може се везати само 
за један период људске историје. Апостасија 
или отпадништво од Бога и Цркве је увек 
присутно и због тога ова књига стиже као 
душекористан савет сваком хришћанину 
ради извојевања победе у борби против гр-
еха, смрти и ђавола.

БРЈАНЧАНИНОВ, свети Игњатије: Аскет
ски огледи, 1. том, 2007, 306 страна, Аскет
ски огледи, 2. том, 2006, 273 страна, Аскет
ски огледи, 3 том, 2007, 411 страна. – Бео-
град: Задужбина манастира Хиландара

Свети Игњатије Брјанчанинов, знаменити 
руски епископ, богослов и светитељ, на ра-
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зличите начине оп-
исује искуство аске-
тског, подвижничког 
опита. Књига је нам-
ењена и монасима и 
лаицима а садржај 
је дат у различитим 
формама, од дијал-
ошке, монолошке, 
преко путописа и 
есеја, па и некрол-
ога. Ово богатство у 
изразу чини књигу занимљивом колико и 
поучном и корисном у практичном животу 
сваког православног хришћанина и она пл-
ени својом универзалном људскошћу.

БРЈАНЧАНИНОВ, свети Игњатије: При
нос савременом монаштву. – Београд: За-
дужбина манастира Хиландара, 2004. – 339 
стр.

Незаобилазна књига 
за свакога ко жели 
да се практично и 
темељно упозна са 
начином монашког 
живота, из пера св-
етог Игњатија Брја-
нчанинова. Иако је 
намењена превасхо-
дно монасима, ова 
књига упућује и св-
аког верника у нач-
ине савладавања сопствених страсти, гов-
ори о хришћанској борби за задобијање 
Царства небеског, о љубави према Богу и 
ближњима, неопходности молитве, трезв-
еноумљу… У делу се детаљно описује мон-
ашки живот, дају се правила за његово оств-
арење, савети и поуке.

ЗЛАТОУСТИ, свети Јован: Изабране бесе
де на псалме, 2004, 138 страна, Празничне 
беседе, 2004, 250 страна, Беседе о покајању, 
2004, 149 страна. – Београд: Задужбина мана-
стира Хиландара
 
Ове три књиге, које се могу посматрати као 
целина, али се, такође, свака може читати 
и засебно, дају избор из многобројних бес-
еда светог Јована Златоустог на поменуте 
теме. Својом проповедничком делатношћу, 
веома обимном и свеобухватном, св. Јован 

Златоусти спада у 
ред најплоднијих хр-
ишћанских писаца, 
најрадије читаних и 
вечно савремених. 
Жива реч његових 
беседа актуелна је 
и данас као што је 
то била и у 4. веку. 
Иако су беседе тема-
тски одређене, оне 
својом универзалн-
ошћу увек захвате 
у ширину и висину, 
вертикалу и слојев-
итост хришћанског 
живота. У њима се 
разобличавају блуд, 
неморал сваке врсте, 
разни пороци који 
погађају хришћанску 
заједницу и човеча-
нство у целини, али 
се и дају одговори, 
спасоносни лекови и 
препоруке. Изабране 
беседе на псалме спад-
ају у ред његових егз-
егетских беседа, Бес
еде о покајању у ред 
моралних, а Празни
чне беседе изговорене 
су поводом разних хришћанских празника. 
Дух љубави који прожима ове беседе свед-
очи о њиховој богонадахнутости и не ост-
авља равнодушним ниједног читаоца.

СВЕТООТАЧКЕ поуке на дане Страсне 
седмице: зборник црквено-поучних чита-
ња у дане Страсне седмице. – Београд: За-
дужбина манастира Хиландара, 2005. – 296 
стр.

Књига прати дог-
ађања у дане Стр-
асне седмице, прат-
ећи тако и сам бог-
ослужбени поредак 
Цркве која нас умно 
и срцем води кроз 
страдалне дане све 
до пресветлог васк-
рсења Христовог. 
Књига се састоји 
од црквено-поучних читања за сваки дан 
Страсне седмице, кроз беседе и тумачења 
св. Јована Златоустог, св. Јована Дамаск-
ина, св. Јефрема Сиријског, св. Епифанија 
Кипарског, св. Григорија Богослова, св. 
Кирила Турског, кроз кратке синаксаре 
води нас крсним и страдалним путем Хр-
истовим, дајући објашњења, речи наде и 
утехе помешане са јецајима страдања све до 
неизрециве радости Васкрса.

СИДОРОВ, А. И: Дела древних отаца под
вижника. – Београд: Задужбина манастира 
Хиландара, 2006. – 512 стр.

Знаменити руски патролог А. И. Сидоров 
открива нам у овој књизи невероватан 
свет древних отаца подвижника из раног 
периода хришћанства. Осим тога што су 

прво изложени сп-
иси древних подв-
ижника, велики 
патролог је оставио 
простор и за стру-
чне коментаре који 
врло одговорно и 
озбиљно допуњав-
ају први део књиге. 
Реч је о књизи која завређује велику пажњу 
свих читалаца који овакву литературу воле 
и радо је читају.

РОМАНИДИС, Јован: Светоотачко бого
словље. – Београд: Задужбина манастира 
Хиландара, 2005. – 184 стр.

Богословље светих 
отаца није никада 
до краја протумач-
ено. То је наслеђе 
које припада свакој 
генерацији хришћ-
ана у Цркви. На 
томе наслеђу ми 
треба да градимо 
наше богословско 
сведочење у саврем-
еном свету. О. Јован 
Романидис управо са ових богословских 
разина креће у излагање и објашњавање 
светоотачке теологије. Слободан и некоме 
можда прејак у изразу, о. Јован својим бог-
ословским ставом плени. Ради се о личн-
ости која је у православној Грчкој оставила 
неизбрисив траг на многим генерацијама 
богослова, свештеника и мирјана, и која се 
са правом сврстава у групу најзначајнијих 
богослова Цркве XX века.

ФЛОРОВСКИ, протојереј Георгије: Бого
словске студије. – Београд: Задужбина ма-
настира Хиландара, 2005. – 294 стр.

Протећи ће још 
много и много год-
ина док благодаћу 
Божијом не буде 
орошен такав бог-
ословски ум и св-
естрани зналац као 
што је то био васеље-
нски протопрезв-
итер о. Георгије Фл-
оровски. Није пост-
ојао комплетнији 
богослов, образованији ерудита и каракт-
еристичнија личност у Цркви у XX веку 
од о. Георгија. Иза себе је оставио томове и 
томове написаних дела, студија, коментара 
и чланака. Вођена жељом да једна таква ли-
чност не сме бити заборављена, Задужбина 
Светог манастира Хиландара овом малом 
књигом његових богословских студија 
настоји да обрадује све људе жељне стручне 
богословске литературе.
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ВУЈИЋ, Владимир: Спутана и ослобођена 
мисао – огледи: Београд: Задужбина мана-
стира Хиландара, 2006. – 274 стр.

Владимир Вујић пр-
ипада групи наших 
стваралаца о кој-
има се после Другог 
светског рата веома 
мало или нимало 
писало. Међутим, 
само његово ствар-
алаштво није ни 
мало ни занемарљ-
иво, напротив. Књ-
ига Спутана и ослобођена мисао састоји 
се од низа огледа и есеја, од филозофских, 
књижевних до културолошких. У њој пост-
оји читав један свет мишљења, актуелан 
по много чему и данас, један културни, ист-
оријски и филозофски пресек епохе у којој 
је В. Вујић живео и стварао, али као контр-
апункт, као контратежа тадашњем владај-
ућем мишљењу у нас. Занимљива не само 
као сведочанство времена већ и као ориг-
инални допринос, ова књига обогаћује наш 
духовни хоризонт и отвара неке видике зат-
омљене деценијама интелектуалног прого-
нства многих наших стваралаца.

КОСТИЋ, П. Тадија: На туђем послу. – Бе-
оград: Задужбина манастира Хиландара, 
2006. – 302 стр.

Као што јој и назив говори, роман На туђем 
послу описује животну промашеност ка 
којој се корачало из најбољих намера, увек 
под паролом прогреса. Конкретно, она оп-
исује свештеника који се посветио полит-
ици, желећи да унапреди и обогати живот 
свога краја, описује његов успон и пад, тр-

агичан завршетак 
таквог стремљења. 
Она такође сатири-
чно описује полити-
чки, друштвени и 
верски живот тад-
ашњег времена и као 
да посредно говори и 
о нашим садашњим 
поделама, неспутан-
остима и застрањив-
ањима. Иако је писана духовито и живоп-
исно, крај је трагичан. Свеколика вредност 
ове књиге превазилази време у којем је пис-
ана, као сведочанство и као опомена.

ДЕВРЊА, Милутин: Земља преварена 
– огледи о књижевности и култури – Бе-
оград: Задужбина манастира Хиландара, 
2007. – 495 стр.
 
Милутин П. Деврња 
спада у ред наших 
најзначајнијих есеј-
иста и књижевних 
критичара између 
два светска рата, но 
његово дело, скра-
јнуто и потиснуто 
због Деврњиних ант-
и к о м у н и с т и ч к и х 
ставова и свеукупне 
животне оријентације, остало је непозн-
ато нашој широј читалачкој јавности. Био 
је један од уредника часописа Хришћанска 
мисао, неуморни посвећеник лепоте егзисте-
нцијалних идеја којима је страно свако угњ-
етавање човека. Земља преварена доноси 
велики избор из његових књижевних есеја, 
културних разматрања и књижевних крит-
ика, као и обимно сведочанство о животу 
у првим послератним годинама у тадашњој 
ФНРЈ, о страхотама и нечовечности ком-
унистичког режима, прогонима и сиром-
аштву. Књига која је значајна не само по 

својим несумњивим литерарним квалит-
етима већ и као историјско сведочанство 
првог реда.

ЈАНКОВИЋ, Велмар, Владимир: Огледи о 
књижевности и националном духу; Игра
чи на жици (незавршени роман). Београд: 
Задужбина манастира Хиландара, 2006. 
– 426 стр.

Књига доноси бро-
јне огледе из књиже-
вности, огледе о нац-
ионалном духу и 
култури. Владимир 
Велмар-Јанковић пр-
ипада прогоњеној 
интелигенцији која 
је деловала између 
два светска рата, 
пре свега због своје 
идеолошке усмерености. Његов поглед на 
културна збивања у тим годинама зрачи 
дубоким хуманизмом али и неприкрив-
еном иронијом према различитим помодн-
остима у књижевности и култури уопште. 
Његови есеји бацају сасвим друго светло 
на одређене догађаје или осветљавају мра-
чне кутке наше не тако далеке прошлости. 
Саставни део књиге чини и незавршени 
роман Играчи на жици који говори о судб-
ини и деловању српске емиграције у годин-
ама непосредно по завршетку Другог све-
тског рата.

Хиландарски молитвеник. – Београд: За-
дужбина манастира Хиландара, 2004. – 160 
стр.

Основно обележје 
хришћанина јесте 
молитва. Не посед-
овати молитвено 
правило, не труд-
ити се да оно у свак-
оме од нас заживи и 
буде редовно значи 
духовну слабост и 
малаксалост. Позн-
ати хиландарски монах старац Никанор 
желео је да се и хришћани мирјани у свету 
моле уздисајима неизрецивим, те је пре дв-
адесетак година скупио одређене молитве 
у један мали православни молитвеник. 
Манастир Хиландар је тада издао прво изд-
ање овог молитвеника а, ево, након толико 
времена, уз рецензију епископа Атанасија 
Јевтића, светлост дана је угледао поменути 
молитвеник под називом Хиландарски мол
итвеник. Штампан у колору, пропраћен 
занимљивим древним хришћанским ил-
устрацијама, поново нас подсећа на спасон-
осну изреку апостола Павла: Молите се без 
престанка (1 Сол 5, 17).

MИЛЕТИЋ, Милан Д. : Извори – роман 
о Немањи и Светом Сави. – Манастир 
Светог Архиђакона Стефана: манастир 
Сланци, 2002. – 460 стр.

„… Милетић пише са осећањем за оно што 
је исто у историји Срба. А то је његово, Мил-

О библиотеци „Српска мисао“

Говорећи о историјској судбини српског народа, свети Николај Жички је рекао 
да су Срби „народ многих почетака“. То истовремено значи да смо народ који је 
много шта заборавио због тешких историјских околности у којима се вековима 
налазио. Кад се ово зна, није нимало случајно што Задужбина манастира Хила-
ндара у Београду покреће библиотеку „Српска мисао“ чији је циљ попуњавање 
празнина у нашем културном памћењу.

Јер манастир Хиландар је жижа српске историјске меморије: у њему се, као у 
кошници, роје столећа и тече мед најдубљих тајни нашег постојања. У његовим 
ризницама чува се највећи део онога што нас потврђује као хришћански и евро-
пски народ: од Карејског типика преко заставе цара Душана до гусала Петра Првог 
Карађорђевића. Дошло је време да Задужбина манастира Хиландара из ризнице 
наше културне прошлости изнесе вредна дела, али заборављена или прећутана, 
што због људске небриге а што због идеолошке острашћености.

Свако од тих дела понаособ, и сва она заједно, помоћи ће обнови духа и учин-
иће да наши дисконтинуитети у области културног стваралаштва буду мањи и 
мање болни. Док се рањени Хиландар обнавља из пепела једног пожара књиге 
библиотеке „Српска мисао“ обнављају наше памћење и враћају нам наду у могу-
ћност препорода који се неће догодити док се сваком значајном писцу и сваком 
значајном делу не дâ место које му по праву припада. Читаоцима желимо радост 
сусрета са заборављеним и прећутаним наслеђем које сведочи да „није све проп-
ало кад пропало све је“.

Владимир Димитријевић
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ЈОКОВИЋ, Мирољуб: Архивска историја 
хиландарског научног пројекта на Држав
ном универзитету Охаја. – Београд: Рашка 
школа, 2008. – 166 стр, илустровано

Кроз Хиландарску научну библиотеку Др-
жавног универзитета у Охају (САД), током 
три деценије постојања (ове године у децем-
бру научна библиотека обележава тридесет 
година постојања) прошло је преко триста 
научних радника из целог света. Занимљи-
ва је чињеница да највећи број поменутих 
интересената за хиландарске рукописе и 
словенско средњовековље, никада није бо-
равио на Светој Гори. На-
жалост, овом приликом 
морамо се сетити и стра-
вичног пожара који је у 
ноћи 3. и 4. марта 2004. 
године, разорио скоро 
половину манастирског 
комплекса. После поме-
нутог пожара, свима је 
постало јасно колико је 
драгоцен посао урадила 
група научника са Уни-
верзитета из Охаја, када 
се одлучила да приступи 
реализацији „Хиландар-
ског научног пројекта. 
Челници универзитета 
са поносом истичу да њи-
хова Хиландарска научна 
библиотека садржи најве-
ћу колекцију на свету микрофилмованих 
рукописа словенских народа. На Државном 
универзитету у Охају, као Фулбрајтов сти-
пендиста, пре седамнаест година боравио 
је и др Мирољуб Јоковић. Сада, у књизи ко-
ја је пред читаоцима, др Јоковић исправља 
заблуду која је још увек присутна у поједи-
ним научним круговима, да је идеја за успо-
стављање „Хиландарског научног пројек-
та“ потекла од једног од најугледнијих срп-
ских књижевника и свештеника који живе 
на тлу САД, професора Матеје Матејића. И 
поред чињенице да је Матеја Матејић свим 
својим бићем посвећен научном подвигу, 
као што је архивирање хиландарских драго-
цености; инспиратор научног пројекта био 
је отац Митрофан (1923–1999) чије је секу-
ларно име било Милан Милишић. Његово 
пријатељство са Матејом Матејићем датира 

још од детињства, а учвршћено је заједнич-
ким боравцима по камповима за расељена 
лица који су после Другог светског рата 
постојали широм Европе. У манастиру Хи-
ландару, па све до престанка овоземаљског 
бивствовања, отац Митрофан боравио је 
од 1961. године. Матеја Матејић га је мета-
форично назвао „спиритуалном машином 
која је покретала манастир Хиландар“. У 
свој књизи М. Јоковић на јасан, читаоцима 
приступачан начин описује пожртвованост 
научника из Охаја у спасавању хиландар-
ског непроцењивог блага, поготово ако се 
зна да су челници грчке војне хунте на челу 

са диктатором Пападо-
пулосом, седамдесетих 
година прошлог века, 
намеравали не само 
да Свету Гору претво-
ре у туристичку атрак-
цију, већ и да укину 
традиционалан начин 
монашког живота, и 
дозволе женама при-
ступ. Борбу научника 
који из Америке сту-
пају на тло Атоса, са 
Пападопулосовом би-
рократском машинери-
јом, Јоковић описује на 
начин достојан писаца 
трилера. У овој, богато 
илустрованој књизи, 
писац говори и о међу-

нардним хиландарским конвенцијама, од 
којих су две (трећа и пета) организоване 
у Србији. На крају, треба истаћи да је „Хи-
ландарски научни пројекат“ започет као 
пројекат чувања средњовековних рукописа 
из српског манастира, дакле, као пројекат 
искључиво везан за српску културу и књи-
жевност, он се доцније проширио на скоро 
све јужнословенске културе. У деценијама 
које долазе „Хиландарска научна библиоте-
ка“ и „Архивски центар за проучавање сло-
венског средњовековља“ са универзитета у 
Охају, континуирано ће настојати да наба-
ве најновије микрофилмове словенских ћи-
рилских рукописа. Такође, потрудиће се да 
ефикасније пораде на довођењу и обучава-
њу специјалиста како би се богатство стил-
ске формације познато под именом средњи 
век, на још потпунији начин сагледало.

етићево драгоцено осећање 
историје: национална свест, 
могућа само у духу правосл-
авља. Надарен тим благода-
тним (спасоносним) осећ-
ањем, Милетић тка причу о 
животу светога Саве, од њег-
ове ране младости до смрти: 

од времена када су отац и Рашка гледали у 
њему сјајну будућност државника и Србије, 
до времена када је српски народ коначно ув-
идео да је снага, суштина и ослонац српске 
нације у Цркви: она је тај небески народ…”

ХИЛАНДАРСКА РИЗНИЦА У СЈЕДИЊЕНИМ 
АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Матеја Матејић
(1924)

ХИЛАНДАРСКА 
БИБЛИОТЕКА

Овде Лазара на завеси
и Угљешу младог
у злату свог диптиха
Јелена оплакује
без престанка.

Време и догађаји
у слова претворени:
испосник Сава
уставним писмом
поставља темељ
темељима;
Данило,
монах ратник,
прича о краљевима
док свети оци
славослов испредају.

Слава у слова запретена
чека светлост...

Јов Монах
(XIII–XIV)

КЊИЗИ КОНАЦ
(запис у рукопису Хиландара)

Као што се заточени радују да виде 
своје отачаство,
и који по мору плове да виде 
пристаниште,
тако се и онај ко пише радује да 
види књизи конац.

Душан Цицвара
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ПОЖАР У ХИЛАНДАРУ
Хиландар, 7/9. март 2004.
Из „Саопштења са састанка представника 
Свештеног сабора манастира Хиландара и 
екипе Републичког завода за заштиту спо-
меника културе Србије одржаног после по-
жара у манастиру Хиландару у недељу 07. 
марта и у уторак 09. марта 2004. године”:
I ПОЖАР И ПОСЛЕДИЦЕ НА ОБЈЕКТИМА

1. У пожару који је избио у ноћи између 
03. и 04. марта 2004. године у јужном делу 
конака који се назива Игуменарија, односно 
Дохија, и који се проширио на читав север-
ни део манастира, изгорели су, поред поме-
нутог, конак из 1821. године који се налази 
на северозападној и северној страни, оста-
так старог конака који је срушен приликом 
радова 1816–1821, улазни комплекс, конак 
из 1814. који се налази на северној страни 
и такозвани Бели конак који се налази на 
североисточној страни и који је обновљен 
1598. године. У склопу ових конака постоја-
ла су и четири параклиса посвећена Светом 
Сави, Светом Димитрију, Светом Николи и 
Четрдесет мученика. У параклисима су из-
горели иконостаси са једним бројем икона 
и знатно су оштећене или уништене повр-
шине покривене живописом.

2. На основу исказа очевидаца и учесни-
ка у гашењу пожара у његовом зачетку и 
увидом у стање димњака на јужном делу 
Игуменарије, односно Дохије (тј. на споју 
овог објекта са трпезаријом) може се са си-
гурношћу закључити да је пожар кренуо 
из ових димњака. Чињеница да се овај део 
манастира лагано слеже односно да се наги-
ње упоље (према западу) и да је то изазвало 
бројне пукотине у зидовима и луцима овог 
(више стотина година старог) конака, што 
је одавно познато и нашој и грчкој служби 
заштите, може бити објашњење за неис-
правност димњака.

3. Највећи степен оштећења претрпео је 
такозвани Бели конак. Практично је неста-
ло скоро све што је његовом обновом 1598. 
године изграђено. Делимично је срушен и 
спољни зид из 14. века уз који је Бели конак 
призидан. У свим другим конацима изго-
реле су дрвене међуспратне конструкције, 
преградни зидови бондручне конструкци-
је, еркери и кровови. Остали су само спољ-
ни зидови масивне конструкције највећим 
делом у својој првобитној висини – до кров-
них венаца. У улазном делу изгорео је др-
вени свод изнад простора између друге и 
треће капије и дрвени делови крила друге и 
треће капије са урезаном 1603. годином на 
једном од њих. Сви дрвени делови четири 
поменута параклиса су изгорели.

Последице пожара исказане бројкама су 
следеће:

а) Површина под објектима манастира је 
4 602 m2. Изгорели су објекти на површини 
од 1968.5 m2 или 42.78%.

б) Укупно корисне површине у објекти-
ма манастир је имао 10 500 m2. Изгорело је 
5 761 m2 или 54.87%.

…
5. Осим икона и честица моштију светих 

које су изгореле у поменутим параклиси-
ма и неколико келија све остале покретне 
драгоцености које постоје у манастиру су 
сачуване.

ОБНОВА ХИЛАНДАРА

В ише од четири године након разорног 
пожара, обнова Хиландара постаје све 

видљивија и оку обичног посетиоца. После 
прве две године рашчишћавања рушеви-
на и обнављања основне инфраструктуре 
и стварања услова за организовање даљих 
радова, почињу да се издвајају веће архитек-
тонске целине и здања која полако поприма-
ју свој некадашњи изглед.

Већ крајем 2004. реконструисано је и до-
зидано „Радничко насеље“ у оквиру којег се 
налази више објеката за смештај и рад. Сре-
дином 2005. реконструисана је и „Портар-
ница“ на улазу у манастир са привременом 
наменом гостопријемнице и књижаре.

Реконструкција Ризнице
У априлу 2006. отворен је део поставке 
у манастирској ризници, након детаљне 
 реконструкције која је започета још 2000. 
 године. Због лошег материјала који је 
 коришћен током њене градње 1970. годи-
не и нестабилних микро-климатски усл-
ова унутар објекта, експонати су били 
 угрожени услед неодговарајућег процен-
та влаге и колебања температуре. Рекон-
струкција објекта је обухватала израду 
дренаже терена, повећање дебљине 

зидова, уграђивање савремених система за 
одржавање оптималног нивоа температуре 
и влаге, савремену противпожарну и 
противпровалну заштиту, као и потпуну 
обнову ентеријера.

Комплекс Сенара
У априлу 2006. пуштен је употребу и потпу-
но реконструисан конак „Сенара“ у оквиру 
истоименог комплекса под северним зиди-
нама Хиландара. Од трошне и напуштене 
грађевине зидане каменом, блатом и дрве-
том, добијен је савремени објекат са свом 
савременом опремом, који је при томе у пот-
пуности задржао изворни и аутентични 

Комплекс Сенара, након обнове
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амбијент старог здања. Конак је намењен 
за смештај гостију и има капацитет од 55 
лежајева.

У оквиру комплекса „Сенара“ обновљена 
су и друга два објекта. 2007. године су завр-
шени радови на конацима „Хатларница“ и 
„Штала”, у којима се налазе гостопријени-
ца, келије за хиландарско братство и про-
сторија за смештај веће групе поклоника.

Конак из 1814.
На празник Светог великомученика кнеза 
Лазара и светих мученика српских, Видов-
дан 2007., у Хиландару је освећен обновље-
ни конак из 1814. године.

Освећењем и призивом Божијег благо-
слова на труд неимара, у молитвеном, све-

чаном и радосном расположењу, пуштен је 
званично у употребу први обновљени ко-
нак унутар самог манастирског комплекса 
који је оштећен у великом пожару 2004.

Обновом Конака из 1814. године, Хи-
ландар је добио нову књижару смештену у 
аутентичном амбијенту у приземљу, келије 
за смештај посебних гостију на првом спра-
ту и пространи синодик (салу за саборе) на 
другом спрату.

 Сви детаљи, камини, столарија, деко-
ративни елементи, поновљени су у највећој 
могућој мери по узору на стање пре пожара. 
 Уз реконструкцију спољног изгледа, кон-
струкцијска ојачања, савремену инфра-
структу и делимичну промену намене 
просторија, Хиландар је овим конаком 
повратио део старе лепоте и добио нови 
користан и добро опремљен простор, који 
је преко потребан у свакодневном животу 
манастира.

Конак из 1816–21
Након молебана за Богом благословен и 
успешан почетак радова на обнови конака 
из 1816–21. године, градилиште је званично 
отворено 10. септембра 2007. Завршетак 
обнове конака је планиран до лета 2010.

Пројекат обнове Конака из 1816–21 
израдио је Стручни савет за обнову Светог 
манастира Хиландара на челу са архитек-
том проф. др Мирком Ковачевићем, уз аси-
стенцију грчких стручњака архитекте Хри-
стифора Параскевопулоса и грађевинског 
инжињера Јаниса Вакуфариса са сарадни-
цима. Судећи по оценама надлежних грч-
ких служби, хиландарски пројектни тим је 
успешно решио најважније задатке: предви-
део аутентичну реконструкцију простора и 
поновио изгорелу дрвену конструкцију без 
угрожавања статичке сигурности објекта.

Конак из 1816–21. има 2 724 m2 корисне 
површине од 5 897 m2 колико је оштећено 

и уништено у пожару. У њему ће поново би-
ти смештени гостопријемница, управа ма-
настира, келије за братство и госте, док ће 
као нови садржај бити смештене конзерва-
торске радионице. Када Конак из 1816–21, 
познатији због својих размера као Велики 
конак, буде довршен, Хиландар ће у великој 
мери повратити део амбијента који је препо-
знатљив његовим старим поклоницима.

Готово непрекидно, уз велике пројекте, 
одвијају се многи конзерваторски, рестаура-
торски, мањи грађевински и занатски радо-
ви. Поред самог Хиландара, неимари раде 
и у Светом Василију на мору, испосници 
Светог Саве, великом конаку и келији „Фла-
ска” у Кареји, на метоху Мило Арсеница 
и у његовом дрвопрерађивачком погону... 

Келија Самарија са параклисом Светог Ар-
хиђакона Стефана, која се налази на брду 
изнад хиландарске арсане (луке), такође је 
потпуно обновљена. Велика пажња је посве-
ћена побољшању хиландарске економије. 
Уређена је нова велика башта за органско 
гајење воћа и поврћа. У Савином пољу на-
домак морске обале, подигнут је нови вино-

град површине 12 хектара који ће омогући-
ти производњу врхунског вина.

Јуна 2008. лета Господњег, Хиландар 
је велико градилиште. Гради се каменом, 
малтером и дрветом, али се гради и духом. 
Уз грађевине, расте и манастирско братство 
чији је број већ увелико премашио 40, док је 
просек година испод тог броја.

Прилазећи Хиландару, сваки поклоник 
бива преплављен мноштвом звукова, боја 
и мириса из прелепог Богородичиног врта, 
како Свету Гору још називају. Са њима се 
мешају звуци градилишта и радионица који 

допиру са свих страна, журба запосленик 
неимара, призори великих кранова над 
манастирским бедемима а све је то и даље 
у неком складу, под окриљем светиње и 
благослова Велике српске царске лавре, 
чије масивне грађевине, иако оштећене 
ватреном стихијом и даље плене својом 
тајновитом лепотом.

Рачуни на који се могу уплаћивати прилози за Обнову манастира Хиландара:

ДИНАРСКИ РАЧУН: 250 - 2615061 - 83 (EFG Eurobank, Београд)
ПРИМАЛАЦ: ЗАДУЖБИНА СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА
СВРХА: ПРИЛОГ ЗА ОБНОВУ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА

ДЕВИЗНИ РАЧУН: ACCOUNT (IBAN) No: GR64 0110 8220 0000 8225 1600 068
BENEFICIARY CUSTOMER: HOLY MONASTERY HILANDAR, MOUNT ATHOS, GREECE
WITH: NATIONAL BANK OF GREECE S.A., ATHENS, GREECE SWIFT (BIC): ETHNGRAA

Све информације о начинима помоћи можете добити у Задужбини Светог манастира 
Хиландара: Булевар војводе Мишића 71, 11040 Београд. Тел:++381 (0)11 3692004, 3690602; 
факс: 3690792; zaduzbina@hilandar.org www.hilandar.org

Конак из 1814. након обнове

Изглед манастира са севера. 
Обнова Конака из 18161821 у току

Књижара у Конаку из 1814. након обнове

Гостопријемница у Конаку 
Хатларница, након обнове

Нови виноград
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И з турског периода нису познати ори-
гинални писци у Хиландару, уколико 
не рачунамо већи број преписивача 

или записивача занимљивих кратких бележака. 
Можда је Генадије Доместик хиландарски јеро-
монах седамдесетих година XV века, а он је са-
ставио Службу Петру Атонском са словенским 
акростихом и преписао ранији превод Житија 
Петра Атонског (сачувано у хиландарском Cod. 
463). Веома је жива преводилачка и редактор-
ска делатност. Гаврило Хиландарац преводи 
1411–1412. са грчког Тумачење књиге о Јову, де-
ло Олимпиодора Александријског (рукопис да-
нас у Москви). Григорије, по некима игуман хи-
ландарски око 1430, по налогу деспота Стефана 
Лазаревића преписује 1407. или 1408. и редигује 
српски текст чувене византијске Хронике Јова-
на Зонаре из XII века, служећи се многим изво-
рима – библијским списима, „историкијама“ и 
Летовником Георгија Амартола. Препис ове Гри-
горијеве редакције, из XVI века, чува се и данас 
у манастиру (Cod. 433, под називом „Паралипо-
мен“). Преписивачка делатност се у XVII веку 
проширила и на удаљене српске келије на 
Атосу, у скиту св. Ане. Раздобље турске вла-
давине није битно утицало на писарску де-
латност у Хиландару. Напротив, као да су 
веће потребе подстакле већу производњу 
рукописне књиге, намењене сада не само 
светогорским Србима него и другим срп-
ским црквама и манастирима.

Позната су имена неких добрих писара 
у XVI веку у Хиландару. Почетком столећа 
раде „таха-монах“ Висарион и монах Хри-
стодул. Средином века – јеромонах Орест 
из Раванице пише вероватно у самом Хиланда-
ру. Последњих деценија – то су писари Захарија, 
Григорије, Варлаам, јеромонах Дионисије, а мо-
жда и Јевтимије. Хиландарски писари XVI века 
трагају за књигама које манастир нема и ради 
тога користе далека путовања у „писанију“, чак 
по Русији. Поменути писар, „убоги Григорије“ 
(у схими свештеноинок Василије), који је иначе 
радио у Карејској посници, у дугом запису по-
дробно описује како је у Москви дошао до свога 
пуског предлошка за дело Јосифа Флавија. Тако 
је сачуван у хиландарској библиотеци и Григо-
ријев препис из 1585 (Cod. 280), и његов руски 
предложак из треће четвртине XVI века (Cod. 
281), па чак и знатно каснији препис са Григо-
ријева преписа, из 1826 (Cod. 282), када то дело, 
које не значи ништа у сакралној књижевности, 
али значи много као извор неких историјских 
сазнања, хиландарски монах преписује – да ма-
настир, случајно, не остане без књиге ако ориги-
нал однесу Турци и Аустријанци.

Седамнаести век дао је неколико изванред-
них и необично плодних писара. Карејски су 
писари: ђакон Јов, јеромонах Сава и монах 
Аверкије. Овај последњи писар, родом „из зе-
мље Херцега“ (Херцеговине), који је за собом 
оставио огроман опус од неколико фолијаната, 
углавном зборника житија и беседа (панагири-
ка и пролога), нарочито је занимљива личност 
треће и четврте деценије XVII века у Хиланда-
ру. Он пише и по наруџбинама са стране, на при-
мер чак из Босне, па су неки његови рукописи 
и далеко ван Хиландара (један је у румунском 
Араду). Занимљиво је с колико истраживачке 
озбиљности и стрпљења приступа Аверкије пре-
писивању књига. Сваку своју књигу преписао 

је поредећи текст са седам или осам других ру-
кописа, при чему се придржавао читавог једног 
система преношења текста, укључујући питања 
редакције, ортографије и ступња тачности пред-
лошка. У исто време када Аверкије у Кареји, 
ради у Хиландару јерођакон Михаило, а нешто 
касније, али још у границама прве трећине сто-
лећа, јеромонах Данило и духовник Дамаскин. 
У другој половини XVII века пише и проигуман 
Виктор, а у скиту св. Ане, по Викторову налогу, 
поп Антоније 1656.

Хиландар је прикупљао и штампане литур-
гијске књиге српске и румунске производње. 
Први српски и влашки штампар, јеромонах Ма-
карије, дошао је из Влашке у Хиландар и био хи-
ландарски игуман 1526. Он је, свакако, донео са 
собом у манастир своје штампане књиге: можда 
цетињске инкунабуле из 1494. и 1495, а свакако 
влашки Октоих прогласник из 1510. (једини 
сачувани илустровани примерак данас је у Хи-
ландару), као и влашко Четворојеванђеље из Тр-
говишта 1512. Остале књиге су се куповале. За 
једну знамо да је купљена у Цариграду 1595, а не-

ке су, опет, прилагане. У већем броју штампана 
књига пристиже у манастир за време игумана 
Виктора и Симеуна, а духовник Никанор оста-
вља на Спасовој Води читаву једну библиотеку 
рукописних и штампаних књига, где се налазе 
и неке старе руске књиге из прве половине XVII 
века.

Угледни јеромонах Дамаскин, духовник Спа-
сове Воде пре старца Никанора, бави се нарочи-
то преписивањем и исправљањем руских књи-
га: 1633. преписао је и редиговао Шестоднев Јо-
вана Златоустог са руског предлошка (Cod. 188). 
Због руских књига, нарочито штампаних, које 
су оцењене као јеретичке, Дамаскин је упао у ве-
лике невоље: суђено му је у Светој Гори 1650, те 
је морао да спали руске штампане књиге и један 
рукопис којим се до тада служио; бачен у турску 
тамницу, спасао се исплативши велику глобу, а 
остатак живота проводи на Спасовој Води, где 
је већ 1653, (умро пре доласка старца Никанора, 
значи пре 1671). На његов подстицај штампан је 
у Влашкој Пентикостар 1648/49, „за потребе срп-
ског народа“.

Веома је важан и у извесном погледу карак-
теристичан за крај овог раздобља преводилачки 
рад руског „даскала“ (учитеља) Самуила Бака-
чича, који је у Свету Гору дошао 1669. и ту као 
јеромонах – у Хиландару, на Спасовој Води, у 
скиту св. Ане и по другим манастирима – пре-
водио руске и грчке књиге теолошке садржине. 
Са руског је превео на српски језик полемички 
спис „Месија истини“ Јаоникија Гаљатовског 
(изд. Кијев, 1669). Са грчког, на првом месту 
„Грешних спасеније“ Агапија Крићанина 1684–
1686; осим тога превео је 1690. године „Магнит 
духовни“ Гаврила Светогорца, те или следеће 

године „Херетунију“ (литургијско-требничке 
текстове), 1691. године „Сакровиште“ Дамаски-
на Студита, и најзад, полемички антилатински 
„Приручник против папистичке шизме“ јеромо-
наха Максима Пелопонеског.

Хиландарска библиотека данас има близу 
1 000 словенских рукописа XII–XIX века и око 
180 грчких кодекса и филада из истог времена, 
на пергаменту или на хартији, као и збирку ста-
ре српске и влашке штампане књиге са близу 80 
примерака, међу којима и одличне примерке це-
тињских инкунабула – из времена које сматра-
мо турским. У рукописном фонду манастира 
Хиландара заступљена су скоро сва дела средњо-
вековне српске књижевности од XII до XVII ве-
ка, како она оригинална, тако и дела преведена 
са грчког језика. То је, после трагичног пожара 
Народне библиотеке у Београду у рату 1941, нај-
богатија ризница рукописних споменика старе 
српске писмености и књижевности. Са књигама 
скупљаним без прекида још од краја XII века, 
Хиландарска библиотека је најстарија, у правом 
смислу речи – национална библиотека српског 

народа. У исто време, ту се чувају и драгоце-
ни преписи средњовековне књижевности у 
редакцијама других словенских народа: бу-
гарској, македонској, руској, а има и спомени-
ка словенске писмености Румуније (влашких 
и молдавских). По таквоме свом ставу – који 
у пуној мери одговара и структури фонда но-
вије штампане књиге, где има око 30.000 књи-
га и часописа на српском језику и језицима 
многих суседних и других европских народа 
– хиландарска библиотека је израз и потврда 
међународног, екуменског карактера свето-

горске монашке заједнице, која обједињује, од 
средњег века кроз турско доба све до наших да-
на, културу свих православних народа.

ДУХОВНИ ЖИВОТ

КЊИГА
Судећи према сачуваној библиотеци и њеној 
садржини, духовна култура у манастиру у току 
XVIII века одржава се с једне стране захваљују-
ћи донетим књигама, махом руским и украјин-
ским, а с друге, постоје сведочанства о препи-
сивачкој делатности самих монаха. Међутим, 
посматран у целини, рад на књизи у Хиландару 
током XVIII века не показује неко веће стварала-
штво и није дао неке битније резултате. Стиче 
се утисак да је главна пажња монаха ипак била 
усредређена на борбу са знатним материјалним 
невољама које су већ од почетка XVIII века, а 
особито после великог пожара 1722, притисле 
братију. Уосталом, такво духовно стање у мана-
стиру, чврсто ослоњено на традицију, омогући-
ло је напреднијим центрима културног и поли-
тичког збивања српског народа, у првом реду 
онима у Подунављу, да хиландарском духовном 
наслеђу дају своје тумачење и да га као надмоћ-
но укључе у своја стремљења. При томе су ове те-
жње добрим делом биле усмерене и на ширење 
култова Срба владара и светитеља.

Димитрије Богдановић, Војислав Ј. Ђурић, Дејан 
Медаковић: ХИЛАНДАР. – Београд: Београд-
ски издавачко-графички завод; Фиренца: La Zin-
cografica Fiorentina, 1978. – Страна 136–140.

ПИСМЕНОСТ И КЊИЖЕВНОСТ
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У једном писму упућеном оцу Дамња-
ну, после посете Хиландару, 1884, 
београдски митрополит Михаило 

(Јовановић) између осталог каже:
„Ових дана добих 

књигу архимандрита 
Дучића под називом 
Старине Хиландар
ске, коју ће сигурно и 
манастиру послати, 
те ћете видети каква 
је. Врло добро би било 
да манастир скупи све 
своје документе, гра
мате, повеље, ферма
не, почев од повеље св. 
Симеуна и св. Саве па 
до најновијега ферма
на, и изда (их) у једној 
књижици, што би би
ло и користно манаст
иру и достојно брат
ства његовога.

Надам се да је мана
стир сада миран и да 
живи своје добро које 
је лане одбранило од нападача.

Молим вас да обратите своју пажњу на 
типик св. Саве који је у свитку и који се че
стим отварањем прља и квари. Да се сачу
ва добро би било да се начини за њега једно 
орманче и стави отворен испод стакла, па 
који дође, нека га гледа, а рукама да не може 
да га додирује...“.

Требало је да прође скоро сто година од 
сугестије београдског митрополита да се 
Карејски типик и целокупна грађа овог, си-
гурно најзначајнијег, српског архива обезбе-
ди и опреми на савремен начин.

У свом предговору Каталога ћирилских 
рукописа манастира Хиландара Д. Богда-
новић наводи да се Хиландарска библиоте-
ка под тим називом први пут спомиње 1811. 
године. На истом месту, угледни писац до-
ста простора поклања и оном делу Архива у 
коме се чувају хрисовуље и друге исправе.

Архив, тачније архиву, први – колико 
нам је познато – спомиње Сава Хиландарац 
око 1898. године у рукопису припремљеном 
да се објави поводом 700. годишњице ма-
настира. Он каже: „на северозападном дува
ру виси читав ред плетених кеса, на свакој 
је означена година, јер се у њима чува препи
ска и разни рачуни. У неком стародревном 
орману смештена је архива старијих и но
вијих докумената“.

Десет година након посете митрополи-
та Михаила, 1894, место манастирског би-
блиотекара је добио Сава Хиландарац (Чех 
пореклом, Slavibor Breuer), свакако најобра-
зованији хиландарски монах на крају XIX 
века. Хиландарски сабрат од 1881, замона-
шен 1883, Сава је дуго чекао да му се пове-
ри ова дужност. Но, манастирска управа, 
подозрива према умном странцу монаху, 
прекрштеном пре тога у Србији, није му уз 
библиотеку препустила и архивску грађу.

Две године касније, 1896, у Хиландар је 
дошао краљ Александар Обреновић, који 
је путовао у Атину да присуствује обнавља-
њу Олимпијских игара. Била је то прва по-
сета једног српског владара Светој Гори од 
времена Немањића и утицала је на каснији 
живот хиландарског братства – она је, наи-

ме, означила крај дуге бугарске превласти у 
манастиру основаном седам столећа раније 
за боравак монаха српског рода. Исте, 1896. 
године, Сава Хиландарац је од краља добио 
одликовање „Светог Саве“, што је утицало 
на однос манастирске управе према њему. 
Убрзо, највероватније већ 1898, Сави је, по-
ред библиотеке, дата на старање и богата 
архивска грађа. Те године је, у ствари, Ар-
хив одвојен у засебну целину. Занимљива 
је сасвим случајна околност да је исте 1898. 
године Краљевина Србија донела Закон о 
оснивању Државне архиве у Београду.

Широког образовања, монах Сава Хи-
ландарац је био и посебно квалификован за 
дужност архивисте. У богатој биографији 
овог ученог монаха, Гаврило Дожић – у то 
време студент Атинског универзитета – за-
бележио је да је Сава у родној Чешкој три 
године радио на сређивању архиве у општи-
ни Кутна Гора и да је издао исцрпан каталог 
њених докумената до године 1600.

Сава је, дакле, први и веома озбиљно 
приступио пословима на уређењу Хилан-
дарског архива. Најпре је средњовековне до-
кументе разврстао према пореклу, пописао 

их и сигнирао. У по-
менутом предговору 
свога Каталога Д. Бог-
дановић је донео исцр-
пан преглед истражи-
вача који су се њима 
бавили и према по-
требама их означили. 
Сава их је, међутим, 
први средио према ар-
хивистичкој пракси, 
уз извесне грешке, до-
душе, које не умањују 
вредност његовог тру-
да. Остале архивске 
документе је поделио 
на две скупине – грчке 
и српске. Грчке списе 
је средио хронолошки, 
док је српске сигнирао 
и за њих, унутар сваке 
године, начинио једно-

ставан инвентар, при чему српске није одво-
јио од бугарских и руских.

Попис монаха Саве је до данас остао не-
промењен и за то постоји озбиљан разлог: 
документе које је он ваљано распоредио и 
средио многи стручњаци су управо под тим 
сигнатурама користили и наводили. Од 
свих каснијих библиотекара – архивиста 
– с изузетком Савиног наследника, јеромо-
наха Михаила Коматовића – нико их није 
обрађивао. С друге стране, ни манастирска 
канцеларија, сем кратко време када је Га-
врило Дожић, као сабрат, обављао дужност 
секретара манастира, није имао деловодни 
протокол. Није, отуда, вршено ни обележа-
вање списа, па их ни Сава није могао друк-
чије средити. Разуме се, турске списе је Са-
ва само издвојио, а не и обрађивао. Немамо, 
наиме, потврде да ли је он знао и овај језик. 
У сваком случају, док је живео у Хиланда-
ру, турска акта су имала посебно место, јер 
су као документи од значаја коришћени у 
многобројним имовинско-правним посло-
вима. Добар њихов део је и данас издвојен 
– још не спада у архивску грађу и чува се 
под одредницом „омологије“. Вредно је, на-
име, поменути да се, према важећим пропи-
сима, катастарски пописи из турског време-
на и данас у споровима користе, јер пружају 
ваљане доказе.

На „послушању“ манастирског библио-
текара и, уједно, архивисте, монаха Саву је 
1911. године заменио његов ученик јеромо-
нах Михаило Коматовић. Са готово истом 
ревношћу, он је наставио сређивање архив-
ске грађе, чији су пописи – вероватно због 
бољег познавања језика – били потпунији и 
ближи данашњим регестима.

О библиотекару Михаилу Коматовићу 
се из манастирске монахологије дознаје да 
је на тој дужности остао до краја живота. 
Једна његова молба открива да је 1911. годи-
не тражио и добио место трећег изасланика 
српског у Хиландару. Иначе, године 1924. се 
у једној белешци потписао као библиотекар 
и чувар архиве.

Јеромонаха Михаила је након смрти, 
1943, заменио јеромонах Авакум, а затим су 

Бошко Ђенић

АРХИВ
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се на тој дужности налазили 
јеромонах Данило, јеромонах 
Сава, монах Митрофан, прои-
гуман Никанор и неколицина 
других. Манастирски архив 
је за то време брижно чуван, 
али се у њему није значајније 
радило нити је његов карак-
тер мењан – остао је у виду ко-
ји је добио залагањем монаха 
Саве и јеромонаха Михаила 
Коматовића. Тек у време из-
градње нове библиотеке, 1972. 
године, створени су услови за 
савремену обраду и чување 
архивске грађе.

Значајан подстицај овом подухвату је на-
кон Другог светског рата дало најпре вред-
но саопштење Ђорђа Сп. Радојчића 1953, а 
затим истраживања Симе Ћирковића, 1968, 
и Александра Пејовића, 1972, који су у изве-
штајима Српској академији наука и уметно-
сти подсетили на значај Хиландарског ар-
хива и указали на потребу организованог 
научног рада у њему. Поред Хиландарског 
одбора, у Српској академији наука и умет-
ности основан је и Савет за заштиту и проу-
чавање блага манастира Хиландара са за-
датком да усклађује послове републичких 
установа, при чему је старање о архивској 
грађи поверено Архиву Србије. Њихови 
стручњаци су са радом отпочели 1977. годи-
не и све до данас, у новој згради подигнутој 
по пројекту професора Слободана Ненадо-
вића, он непрекинуто траје. Архив Србије 
је манастиру даровао сву потребну опрему 
за чување грађе и предузео њено микро-
филмовање. За обраду грађе је одређено да 
гранична година буде 1930. Велику помоћ 
су у свему пружили чланови братства, а по-
себно њен покојни проигуман Никанор, би-
блиотекар јеромонах Хризостом Столић и 
први епитроп монах Митрофан.

Након вишегодишњег рада, грађа која је 
прикупљена са разних страна данас је 
разврстана у следеће одељке:

Средњовековне хрисовуље и повеље
Архивске књиге
Српски списи
Грчки списи
Turcica
Списи из келија преминулих монаха
Лични фонд Саве Хиландарца
Лични фонд епископа Мелентија (Ву-
јића)
Збирка фотографија
Збирка Љотић 
Збирка Рош
Varia

СРЕДЊОВЕКОВНЕ ХРИСОВУЉЕ  
И ПОВЕЉЕ (1009–1768)

Према својој провенијенцији, докумен-
ти су подељени на српске, грчке, влашке, 
руске и бугарске.

Од српских аката I део збирке има 131, 
а II део 23 повеље (са граничним годи-
нама 1198–1685); од грчких аката чува се 
171 документ (са граничним годинама 
1009–1768); влашких повеља је укупно 
31 (са граничним годинама 1488–1694); 
руских је девет (са граничним годинама 
1556–1658), а бугарске су две (са гранич-

ним годинама 1259–1348).
Све хиландарске хрисовуље и повеље 

имају на сигнатури, поред провенијенције, 
назначен и број. Судећи по рукопису, ове 
редне бројеве је углавном исписао Сава Хи-
ландарац. С обзиром да је знатан број ових 
докумената објављен са постојећом сигна-
туром, оне су у инвентару задржане, али су, 
због лакшег сналажења корисника, добиле 
и нову топографску ознаку.

Документи су развијени и смештени у 25 
посебних албума, док су хрисовуље и пове-
ље на свитку распоређене у 35 кутија, а вла-
шке повеље – развијене, такође, због изузет-
но великих печата – у других шест кутија.

Обавештења о актима садржи Попис 
средњовековних хрисовуља и повеља са то
пографским показивачем који, поред Архи-
ва манастира Хиландара, имају Архив Ср-
бије, Народна библиотека и Архив српске 
академије наука и уметности у Београду.

Све хиландарске хрисовуље и повеље 
снимљене су у боји (на слајдовима 6 пута 
6cm) и црно-белој техници (на негативима 
за тзв. пасивно чување). Чувају се у микро-
филмотеци Архива Србије и доступни су 
научној јавности.

АРХИВСКЕ КЊИГЕ  
(1770–1930)

Укупно 243 – углавном ра-
чунске књиге, економске 
књиге са појединих мана-
стирских имања и метоха, 
и друге. Информације о њи-
ма пружа Привремени попис 
књига. Једним делом књиге 
су микрофилмоване, при че-
му се њихови снимци чувају 
у микрофилмотеци Архива 
Србије под сигнатурама МФ 
GR 55-67.

СРПСКИ СПИСИ (1702–1930)

Чувају се под сигнатуром 1/II-66/II у 66 
кутија, у којима су разврстани по хроноло-
шком реду. За сваку годину су кратак попис 
начинили Сава Хиландарац и Михаило Ко-
матовић. На сваком документу постоји и 
одвојена сигнатура, а обавештења пружа 
привремени инвентар. Списи су микрофил-
мовани закључно са 1900. годином. Микро-
филмови се чувају такође у микрофилмоте-
ци Архива Србије под сигнатурама МФ GR 
1-51.

ГРЧКИ СПИСИ (1615–1930)

Хронолошки су сређени и чувају се у 41 ку-
тији под сигнатуром 1/III-41/III. Списи су 
делимично микрофилмовани, закључно са 
1930. годином. Снимци се чувају у микро-
филмотеци Архива Србије под сигнатура-
ма МФ GR 68-70

TURCICA (1464–1912)

Турски списи су разврстани у 13 кутија 
(њима не припадају поменуте „омологи-
је“). Садрже кадијске документе, фермане, 

пописе хиландарских имања и разно. 
Занимање јавности за ове списе нови-
јег је датума. Први путници и покло-
ници из XVIII века не доносе податке 
о овој грађи. То ће средином XIX века, 
из практичних разлога, учинити сами 
Хиландарци, водећи исцрпљујуће суд-
ске спорове око имања, због којих су 
тражили помоћ Србије. После Другог 
светског рата занимали су се за ову гра-
ђу професори Ванчо Бошков и Милан 
Васић, а свеобухватни опис збирке да-
је Александар Фотић. Збирка је у два 
маха микрофилмована, али не у цело-
сти. Део снимака данас се чува у микро-
филмотеци Архива Србије под сигнату-
ром МФ GR 71-77.

СПИСИ ИЗ КЕЛИЈА ПРЕМИНУЛИХ  
МОНАХА

Чувају се у девет кутија. Праксу да се 
у Архив одлажу списи преминулих мо-
наха увео је, у време када је обављао ду-
жност библиотекара, јеромонах Хризо-
стом Столић. Приватни документи су 
често били од од ширег значаја, особи-
то оних монаха који су имали већег ути-
цаја на живот манастира. Списи још ни-
су сређени ни микрофилмовани.
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ЛИЧНИ ФОНД САВЕ  
ХИЛАНДАРЦА

Садржи белешке и делове објавље-
них рукописа, као и приватна пи-
сма. Похрањен је у једну кутију. 
Због значаја за Хиландар и науку 
уопште, његов фонд је издвојен из 
списа осталих чланова братства. 
Само је делимично сређен и није 
микрофилмован.

ЛИЧНИ ФОНД  ЕПИСКОПА  
МЕЛЕНТИЈА (1892–1919)

Има две кутије под сигнатуром ЛФ 
ЕпМ. Последње године живота, на-
кон повлачења са престола Тимоч-
ке епархије, епископ Мелентије Вујић је 
проживео у Хиландару, где је и умро (1921). 
Његова лична архива још је за живота (1919) 
смештена у један дрвени сандук и запечаће-
на, где се чувала као депозит 50 година. Сан-
дук је отворен 1972. Списи су сређени као 
лични фонд и садрже: I Личне документе, 
II Писма сродника, III Преписку са цркве-

ним великодостојницима, IV Преписку са 
монаштвом, V Преписку са свештенством, 
VI Преписку са државним надлештвима и 
VII Преписку са грађанским лицима. Оба-
вештења о садржају пружа аналитички ин-
вентар. Фонд је микрофилмован, а снимци 
се чувају у микрофилмотеци Архива Срби-
је под сигнатуром МФ GR 53 – 54.

ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА

Има 13 кутија. Снимци су класификовани 
по темама. Збирка није обрађена.

ЗБИРКА ЉОТИЋ

Чува се у једној кутији. Збирка је у мана-
стир доспела као поклон Љубице Љотић, 
а припадала је Влади Љотићу, пријатељу 

краља Петра I Карађорђевића у доба њего-
ве емиграције. Документи се углавном од-
носе на Херцеговачки устанак и династију 
Карађорђевића. Обавештења о садржини 
пружа аналитички инвентар. Збирка је ми-
крофилмована; снимци се чувају у микро-
филмотеци Архива Србије под сигнатуром 
МФ GR 52.

ЗБИРКА РОШ

Чува се у девет кутија 
као депозит примљен 
на неодређено време.

Ђорђе Себастијан 
Рош, рођен у Београду, 
био је познат пословни 
човек и почасни конзул 
Норвешке у Југослави-
ји, ратни инвалид, ра-
њен приликом одбране 
Београда 1915. године. 
Након Другог светског 
рата је напустио земљу. 
Највећи део збирке се 
односи на рад Одбора 
за заштиту манастира 
Хиландара, основаног 

у иностранству, и на његове другове, тако-
ђе у емиграцији, а садржи и преписку са 
члановима династије Карађорђевића и, де-
лимично, писма личног карактера.

Као и други делови заоставштине, збир-
ка је у манастир доспела после Рошове смр-
ти 1977. године. Грађа је разврстана, али ис-
траживачима није доступна.

VARIA

Грађа се чува у једној кутији и садржи спи-
се које су у новије време манастиру покло-
нили Срби из дијаспоре.

мАНАСТИР ХИЛАНДАР: Приредио  
Гојко Суботић. – Београд: Галерија Српске 

академије наука и уметности, 1998. – 396 
страна; стр. 125–132

Невидљиво у видљивом
Невидљиво је срце видљивог, језгро видљивог. Видљиво није ништа друго до љуска 

око невидљивог. Безбројни су облици у које се облачи невидљиво. Облачи и пресвла-
чи. Видљиво је сунце, али је невидљива сила која га загрева. Видљива су многобројна 
сазвежђа, али је невидљива сила која их мудро креће и води кроз бескрајна простран-
ства те се не сударају. Видљив је магнет, али је сила његова невидљива. Видљива је 
земља, али је тежа невидљива. Видљив је славуј, али је невидљива животна сила која 
га држи у постојању. Видљива су многа бића на земљи, али је невидљива сила која их 
уводи у живот и држи у границама живота. Видљива је трава, видљиво је биље, видљи-
во је цвеће, али је невидљива сила која из једне исте земље производи 
разноврсне траве, разнолико цвеће, различите плодове.

(...)
Много нам је дато, још више задато. Дат нам је видљиви свет 

да у њему пронађемо невидљиве силе Божје. Бог Логос је и постао 
човек, да би људима дао вид којим виде невидљиво у видљивом и 
око видљивог. Тако је род људски тек са Христом прогледао и вечне 
вредности угледао. Пре појаве Богочовека све је чамило и слепило 
у тами греха и сенци смрти (ср. Мт. 4,16). Тек се Њиме и у Њему род 
људски први пут правилно оријентисао у овом загонетном свету, 
и први пут неодољиво осетио и свеубедљиво схватио сву безмерну 
важност невидљивог у видљивом и сву онтолошку зависност ви-
дљивог од невидљивог.

Богоносни Христослов, Избор из дела  
аве Јустина (Поповића), стр. 81. и 94.
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„Смиривању духова овде знатно помаже и 
ова готово беспримерна тишина у Светој Го-
ри. На целом путу од Дафнеа до Кареје и од 
Кареје до Хиландара једва ако смо за осам 
сати хода срели осам лица. Гласова, људских 
и животињских, као да нема; тек понегде, из 
даљине, допре понеки звук звона, и то неког 
ситног и одмереног, које не удара као на уз-
буну. Мир, за којим у Београду и на сваком 

другом месту толико чезнемо и који не до-
стижемо ни кад се склонимо у своје домове, 
овде царује несметано. У Светој Гори човек 
може да се посвети Богу и себи и чему год хо-
ће, и дан и ноћ су његови. Познате су свето-
горске „мучалнице“ још од 12 века, у којима 
је тишина прво правило. Кад се почне хва-
тати сумрак, после дана проведеног у раду, 
кад се са шкрипом затворе тешке гвожђем 
оковане манастирске капије, у које се увла-
чи нека огромна кључина и преко којих се 
превлачи велика гвоздена реза, човек осећа 
како прилази вече као потреба спокојне ме-
дитације. Ноћ доноси потпуни мир. Тек иза 
поноћи, у прве часове, почињу калуђерска 
бденија и клепала, а са зором јутрење и нов 
рад браства. Мени се чинило да своје лично 
спокојство могу тумачити добрим делом као 
задовољство, што се налазим баш овде, у Хи-
ландару, где су толики векови и нараштаји 
наслагали своје наслеђе, и где за једног исто-

ричара готово сваки дан доноси по једно но-
во сазнање. Колико то, на нас, међутим, де-
лује не мање и мистика ове средине. То сам 
осетио и први пут кад сам пре пет година 
долазио овамо и сад поново“.

Истина је да је мистика манастира Хилан-
дара, за сваког посетиоца без разлике, баш у 
томе што је на овом месту присутно вишеве-
ковно српско наслеђе које се на мало места у 
самој Србији осећа. Ове претходно цитира-
не редове написао је академик др Владимир 
Ћоровић, један од најбољих и најплоднијих 
српских историчара, који је трагично поги-
нуа у авионској несрећи изнад Средоземног 
мора 16. априла 1941. године. Наиме, мало 
је познато да је он походио Свету Гору и ма-
настир Хиландар два пута: први пут 1925. 
године и други пут пет година касније 1930. 
Друга посета Светој Гори групе наших струч-
њака делимично је већ позната јавности, 
али зато прва посета, 1925. године, Атосу че-
тири српска професора и шест њихових сту-
дената остала је непозната пуних осемдесет 
и три године.

Сада сам у прилици да Вам откријем де-
таље боравка на Светој Гори и Хиландару 
академика др Драгутина Анастасијевића, 
византолога; академика др Владимира Ћоро-
вића, историчара; академика др Радослава 
Грујића, историчара из Скопља и Миливоја 
Башића, професора познате Друге мушке 
гимназије у Београду, тада већ у пензији. Са 
њима су од 15. септембра па до 29. септембра 
1925. године путовали и тадашњи њихови 
студенти: Берислав Веселиновић, Драгослав 
Страњаковић, Ђорђе Радојичић, Предраг Го-
здић, Бранко Милаковић и Павле Уранкар. 
Необјављено рукописно сведочанство о де-
таљима ове веома значајне студијске посете 
Атосу оставио нам је, у виду реферата за фа-
култетски семинар, академик Драгутин Ана-
стасијевић који садржи 32 стране, величине 
четвртине формата А4. Затим, штампани, у 
два наставка, текст професора Миливоја Ба-
шића у изузетно, данас, реткој публикацији, 
под насловом „Са пута у Свету Гору“ Ориги-
нални групни пасош, од 4. септембра 1925. 
године који је издала Управа града Београда 
и на чијој се, задњој, четвртој страни налазе 
фотографије свих чланова ове стручне експе-
диције, осим академика Грујића који им се 
придружио у Скопљу. Али, то није све. Сада 
сам у прилици да, први пут, објавим и аутен-
тичне фотографије, непознатог аутора, са 
ове веома успешне посете српских струч-
њака Атосу и манастиру Хиландару. Јер од 
свих путника једино је академик Драгутин 
Анастасијевић, византолог и преводилац са 
старогрчког и новогрчког био већ три пута 
на Светој Гори. Осталим професорима и сту-
дентима то је био први пут да су крочили на 
светогорско тло.

Од овог обимног архивског материјала из-
двојио сам за овај пут само један њен мањи 
део који се односи на српски манастир Хи-
ландар и на његову веома богату и значајну 
библиотеку. Целокупну оставштину о овој, 
до сада непознатој, посети наших познатих 

академика Светој Гори, ако Бог да, штампа-
ћу ускоро.

Дакле, српска стручна експедиција крену-
ла је возом из Београда 15. септембра 1925. 
године у подне. У Солуну их је дочекао та-
дашњи генерални конзул Краљевине СХС г. 
Иван Герасимовић, веома образован, госто-
љубив и способан дипломата, који им је ве-
ома успешно, за оно време изузетно тешко, 
организовао посете многим светогорским 
манастирима. 17. увече испловили су са Со-
лунског пристаништа на лађи „Спарта“ пре-
ма Светој Гори, да би после дванаест часова 
пловидбе - око 9 часова пре подне – стигли 
у светогорску луку Дафне. Затим су се укрца-
ли у две барке на једра, чији су веслачи били 
калуђери манастира Св. Пантелејмона. По-
сле пола часа вожње били су на молу руског 
манастира Свети Пантелејмон. Дочек је био 
веома искрен и љубазан, а од руских калуђе-
ра највише се свидео Србима отац Јосиф, 
„права широка руска душа и представник 
праве чисте побожности“, који је све време 
њихове посете био уз њих. После детаљног 
разгледања самог манастира видели су и ње-
гову библиотеку.

„Једини манастир“, вели у својим до сада 
непознатим белешкама академик Драгутин 

Анастасијевић „који има засебну библиоте-
ку, а књижница је уређена како се само по-
желети може. Књиге су већином руске, и то 
новије. Старих грчких рукописа има око 264 
(има и на старословенском), златне буле, 

Срђан В. Стојанчев

СВЕТА ЗЕМЉА ВЕРЕ И ИСТОРИЈЕ

Пловидба према Светој Гори на лађи „Спар
та“: академици др Драгутин Анастасијевић, др 
Владимир ћоровић, др Радослав Грујић, проф. 
Миливоје Башић и њихови сруденти.

Руски светогорски манастир Свети Пантелеј
мон: српска научна експедиција 1925. године 
путује на мазгама.

Српска Царска лавра манастира Хиландар: 
академик др Владимир ћоровић слави своју 
крсну славу. 

Од манастира Ватопеда ка Хиландару: српска 
учена група у барци на хиландарском приста
ништу.
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дипломе и друга акта изашла су штампана 
1873. у Кијеву под именом „Акта руског ма-
настира Пантелејмона на Гори Атонској“. Од 
рукописа су 86 докумената, које на словен-
ском, које грчком, које влашком језику. Има 
око шест докумената из 11 века, а најновије 
је из 1833. године кад је у манастиру заведе-
но општежиће и кад је од патријарха потвр-
ђен игуман Герасим“.

Потом на мазгама крећу ка скиту Русик 
који представља свето место за сваког Ср-
бина, јер се у њему млади Растко Немањић 
постригао. Опростивши се од љубазних до-
маћина из скита узјахали су опет мазге, и та-
да зазвонише звона њима у част. Како пише 
Миливоје Башић „звонила је маса малих по-
кретних звона, по скали удешених, и затим 
по тактовима ударање клатнима у велика 
звона, која су непокретна, све је то давало 
тако пријатну хармонију и будило у нама по-
божна осећања, а уједно и тугу што се раста-
јемо са овим светим местом. Полазећи, и ми 
смо се обазирали, као некад гониоци Св. Са-
ве, и све нам се чинило да на пиргу видимо 
свето лице његово, које нас благосиља“.

После Русика, мала српска учена група 
стигла је у руски Светоандрејски скит, који 
је у непоредној близини Кареје, главног ад-
министративног седишта монашке републи-
ке. У Кареји су посетили Посницу Св. Саве, 
а на путу за манастир Ватопед и руски скит 
Св. Илије. Било је већ пет часова, по подне, 
када су дошли пред капијом старог, али ве-
личанственог манастира Ватопеда, где су 
преноћили. После ручка, који је у свим све-
тогорским манастирима у раним јутарњим 
часовима, пошто су платили свој трошак 
боравка у облику прилога цркви као што 
су свуда чинили на Светој Гори, упутили су 
се, журно, крајњој одредници њиховог путо-
вања, светињи над светињама српским – бе-
лом Хиландару.Али пошто је била недеља 
нису могли да наставе путовање на мазгама, 
већ су морали да иду морем. На обали их је 
чекала барка с разапетим једрима. Пловећи 
према хиландарском пристаништу, у једној 
раседлини угледали су манастир Есфигмен, 
да би после пола часа пловидбе стигли до 
арсане – пристаништа српског манастира. 
Пред њима се појавио један наш калуђер 
који се случајно ту затекао, Башић му не на-
води име, и пошто су се сликали у барци иза-
шли су на тло манастира Хиландара.

„Крајњи смер нашега путовања био је по-
стигнут“ – вели потом Миливоје Башић „и 
ми смо стали ногом на свето земљиште наше 
вере и историје, по ком је некада газио Св. 
Сава и отац му Св. Симеон, и цар Душан, и 

славни књижевници наши: Доментијан, Тео-
досије, Данило и други. У мојим су мислима 
оживели сви ранији векови, и мени се чини-
ло да су пред нас изашли сви старији наши 
нараштаји да нас дочекају, усрдно нас при-
мајући у своја света наручја. Читави ројеви 
мисли и историјских успомена и побожна 
осећања обузимају нас, да смо под утиском 
њиховим дуго времена ћутећи ишли.“

Када су прошли кроз манастирску ка-
пију, мала учена српска група упутила се 
дрвеним степеницама на највиши спрат ка 
гостопримници. Просторија у коју су ушли 
била је пространа, намештена са миндерлу-
цима поред зидова, с многим сликама на 
зидовима: наших владара, митрополита и 
знаменитих људи. У овој соби су се, тада, 

држале седнице управе-синодика и ту су 
се дочекивали гости, а у том простору су се 
чувале и најстарије хрисовуље и листине ма-
настирске. Да поздраве новопристигле зна-
мените госте дошли су скоро сви калуђери 
Хиландара: стари проигуман отац Арсеније, 
родом из Ниша који је још од 1874. године 
у Хиландару; отац Софроније, из Тетова; 
отац Михаило из Јагодине; епитропи отац 
Доситеј и отац Арсеније из Тимочког краја 
питомци покојног владике Мелентија; отац 
Онуфрије из Чачка, врло разборит калуђер, 
отац Данило... Тада је у манастиру Хиланда-
ру било око 70 калуђера.

Из обимног архивског материјала кога по-
седујем издвојио сам, због теме овог специ-

јалног броја, само део сведочења професора 
Миливоја Башића о манастирској библио-
теци. Ево како је видео и доживео Хилан-
дарску библиотеку, велики зналац српске 
средњовековне књижевности, пре скоро 83 
године:

„Са источне стране од трепезарије дози-
дан је 1652.г., ходник, а доцније над њим про-
страна соба за библиотеку, у којој је и музеј. 
Књиге су уређене по орманима, остел ства-
ри овамо онамо по соби, све наравно, дале-
ко од оног модернога уређења у манастиру 
Св. Пантелејмона. Библиотека је богата ста-
рим рукописима, којих је некада било много 
више, али су много страдали због пожара, 
пљачке, старости а и несавесности поједи-
них калуђера (а у новије време и појединих 

учених људи), а има и доста штампаних књи-
га, нарочито из новијега времена. Рукописа 
има највише словенских, па онда руских, 
грчких и нешто румунских. Тачнога списка 
још немамо. По књизи Саве Хиландарца од 
1898.г. има рукописа преко 600, од којих су 
130 грчких. Чујемо да је исти писац, који је 
уредио хиландарску библиотеку, пред смрт 
своју оставио тачан списак и опис свих руко-
писа који ће издати Српска Краљевска Ака-
демија.

Од словенских рукописа највише има ста-
рих црквених књига, а по том од важности 
за историју и књижевност, и, најзад, повеља 
и листина, којима су поједини наши владао-
ци даровали имања Хиландару, а од страних 

Манастир Хиландар на Светој Гори снимљен 1925. године приликом по
сете српских професора и студената.

Манастир Хиландар на Светој Гори снимљен 1925. године из манастир
ске баште.

Манастир Хиландар 1925. године: манастирска управа са српским професорима и студентима 
испред Саборног храма.
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који су такође то чинили или потврђивали 
ранија права... Други по старини Типик Хи-
ландарски од Св. Саве, писан у почетку 13. 
века. Без прва је три листа сада, више пута 
је издаван до сада, последњи пут га је издао 
митрополит Димитрије у Споменицима 
Српске Краљевске Академије. Трећи је знат-
нији рукопис „Живота Св. Саве“ од Теодоси-
ја монаха, у најстаријем препису Теодолову 
из 1336. И њега су калуђери дали Народној 
Библиотеци у Београду, па га је одатле неста-
ло за време окупације. Четврти је рукопис 
био „Животи српских владалаца и архиепи-
скопа“ од архиепископа Данила у 14 в., тако 
звани Данилов родослов, па је и њега неста-
ло. Дали су га, веле, једном српском научни-
ку ради изучавања, па, како је овај умро, не 
зна се што је било даље с рукописом. Ето 
такву судбину имају наши стари рукописи, 
откако су почели долазити у додир с Бео-
градом, а које су тако ревносно кроз векове 
чували стари српски калуђери. Има још и 
историјских и других дела, преведених с грч-
ког,н.пр. хроника К. Манаса (1350), Ј. Зона-
ре, Г. Хамартола и други. По Сави Хиландар-
цу сачувано је доста хрисовуља, иако их је 
доста пропало у току времена, особито у по-
жару 1722.г., и за време турске најезде за вре-
ме грчког устанка. По њему има их око 160, 
150 су од наших владара, 2 од бугарских, а 
остало од грчких и руских. Тешко је да је спи-
сак тачан, јер смо ми видели више грчких. 
Прва је најстарија Немањина повеља Хилан-
дару од 1199.г., па грчка од цара Алексија, ко-
јом се признају сва права самосталне лавре 
Хиландару, као и цара Андроника од 1292.
г. Има хрисовуља скоро од свих Немањића, 
а највише од краља Милутина, који је поди-
гао нову цркву и највише имања поклонио, 
неколико од цара Душана, па кнеза Лазара 
и скоро свих деспота до краја 15 в. Прва је 
руска грамата од Ивана Грознога из 1556.г. и 
две влашке из 16 в. „

„Све су повеље“ – примећује даље Башић 
– „већином писане на пергаменту (нарочи-
то учињеној кожи), ширине од једне стопе 

и више и дужине од метра, два, па и више, 
лепим словима и особито почетним, с круп-
ним црвеним и златним словима, потписом 
владаочевим, често са златним печатом који 
је висио о свиленој врпци, од чега и назив- 
хрисовуља, златопечатна. На неким нема да-
нас тих печата, јер су их доцније одсецали, 
па су то чак чинили тајно и неки странци 
назови – научници, исецајући често, тајно 
спремљеним ножићима, и листове. Од свих 
повеља једва да је објављено или описана по-
ловина, па и то не све најкритичнија... Наш 
сапутник г. др Д. Анастасијевић бавио се 
пре Балканског Рата дуже време у Хиланда-
ру, био је фотографски снимио многе наше 
повеље као и превео многе грчке, па му је, на 
жалост, све то пропало за време непријатељ-
ске окупације. Све је, као што се види, дале-
ко од потпуности. Поменуо сам да у Хилан-
дару има много турских листина – фермана, 
којима су му потврђена ранија права и по-
властице. Када је и у Грчкој настало питање 
аграрне реформе, калуђери су морали наћи 
Грка вична турском језику који је више од го-
дине дана провео у манастиру, преводећи на 
грчки, и узео за то преко 70.000 динара.“

Потом професор Башић жали што се ови 
рукописи не чувају у библиотеци већ у сино-
дику, већници манастира, у дрвеним орма-
нима који су толико суви да је права срећа 
што се до тада нису запалили.

„Што се тиче књига штампаних“ – наста-
вља Башић своје сведочанство о тадашњем 
стању хиландарске библиотеке – „оне су 
већином црквене и из новијег су доба, из 
18 и прве половине 19. в. Више се не наба-
вљају, нити се ко сећа да шаље сем Српске 
Краљевске Академије и Српске Књижевне 
Задруге. Требало би да уредништво и писци 
шаљу своје листове и књиге, да би се калу-
ђери могли усавршавати и о својој земљи 
сазнавати, а и где би се књиге лепо очувале. 
Лепо је видети како су калуђери очували на-
ше књиге ранијих датума, а које се у Београ-
ду сад тешко налазе. По Сави Хиландарцу 
пре 30 година било је око 1600 књига, међу 

којима око 300 грчких; 
сад ће их бити која сто-
тина више.“

Затим професор Ми-
ливоје Башић упозора-
ва у даљем тексту.

„Погибао је велика 
да све ове тако важне 
споменике наше, тако 
рећи, једине сведоке 
наше историјске про-

шлости не прогута пламен, као што је досад 
толико пута бивало, јер је све опкољено ве-
ковима исушеном дрвенаријом. Уз то се слу-
жи као осветљењем петролејом и жигицама, 
из многе кухиње. За то би требало подићи 
библиотеку од дебелих зидова у армираном 
бетону, где не би било ништа дрвено, и да се 
рукописи држе у нарочитим касама. Не би 
требало оригиналне рукописе свакоме ни 
показивати, јер се развијањем и савијањем 
кваре, него израдити верне фотографске 
снимке њихове и то држати развијено у ста-
кленим орманима. Калуђери су ми показива-
ли дебеле камене сводове одмах до капије у 
приземљу, где би се, по њиховом мишљењу, 
могла направити библиотека и сместити ка-
се за рукописе, али би, како ја мислим, тре-
бало саградити модерну и пространу библи-
отеку с читаоницом и музејем, негде међу 
зградама...“

После темељног прегледа манастира, ма-
да Хиландар ма колико у њему боравите 
увек има и чува још по неку своју тајну, ака-
демици Ћоровић, Анастасијевић, Грујић и 
професор Башић и шест срећника студена-
та сликали су се испред Саборне цркве са 
целом тадашњом управом манастира Хилан-
дара. Одлазе, затим, у бугарски манастир 
Зограф где су преноћили. Потом лађом по-
ново у руски манастир Св. Пантелејмон, где 
су се задржали пуна три дана. 26. септембра 
1925. године одлазе бродом са Свете Горе да 
би 28. изјутра били у Скопљу, а увеће 29. сеп-
тембра у Београду.

Тако се завршио овој четрнаестодневни 
боравак на Светој Гори учене групе српских 
научника и студената до сада непознат нашој 
јавности. Резултати ове успешне експедици-
је на Атосу а посебно манастиру Хиландару 
осетили су се тек кроз пар година када су 
они својим научним радовима приближили 
или открили ову нашу српску светињу ши-
рој јавности. Обнављајући уједно у српском 
народу свест о изузетном значају Свете Горе 
и манастира Хиландара за прошлост али и 
за будућност српске духовности.

Путна исправа за путо
вање на Свету Гору: из
дата 4. септембра 1925. 
године од Управе града 
Београда.

Последња страна путне 
исправе: фотографије 
проф. др Д. Анастасије
вића, проф. В. ћорови
ћа, проф. М. Башића и 
студената Б. Веселино
вића, Д. Страњакови
ћа, Ђ. Радојичића, П.Го
здића, Б.Милаковића и 
П.Ункара.
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П рвобитна намена повеза 
била је да се њиме омогући 
лакше читање и заштита 

књиге, а касније и да му се да извесна 
естетска димензија, што произилази 
из човекове душевне потреба за укра-
шавањем ствари око себе. Књига у ко-
жном повезу лепа је сама по себи, али 
украси у виду отиснутих орнамената 
помажу да се лепота узвиси и што бо-
ље разазна. Уреси на повезу удешава-
ју се тако да спољашњи изглед књиге 
одговара њеном унутрашњем значају 
и њеној основној идеји. Због тога је и 
главни задатак повеза да се на њему 
изрази дух и карактер књиге.

Међутим, повез књиге има и једно 
дубље значење, у симболичном сми-
слу, којe нас води до архетипског, где 
повез представља чежњу за изгубље-
ном Речи. Стога је свака написана 
књига трагање за Богом, а повез том 
трагању даје извесно достојанство.

Судбина књиге и њеног повеза у 
тесној је вези са појавом и ширењем 
хришћанства. За разлику од паганских пи-
саца, који су своја дела исписивали на па-
пирусу, а затим их користили или одлагали 
у облику свитака, први хришћани, иако 
има изузетака, писали су на пресавијеном 
папирусу а доцније и на пергаменту, који 
су затим у облику свешчица повезивали у 
кодексе – прве књиге у данашњем облику. 
Хришћани су своје свете текстове сматра-
ли култним предметима, те су зато они мо-
рали бити трајнији, што је и пружао нови 
облик књиге. Ради се, дакле, о друкчијем 
односу према књизи, који се разликовао 
од онога што га је имао пагански свет у 
Грчкој и Риму, који је књигу (свитак) по-
сматрао као профани предмет. Борба из-
међу хришћанског и паганског света пре-
нела се, дакле, и на избор материјала и 
облик књиге. Победом хришћанства 313. 
године, коначно се усталила употреба ко-
декса, док је употреба свитка задржана 
најчешће за повеље и правне списе.

Коптске хришћанске заједнице биле 
су постојбина првих мајстора који су раз-
вили нову, за то време, генијалну вешти-
ну повеза кодекса. У најранијем периоду 
кодекси су се, такође, радили од папиру-
са. Пергамент још није био опште при-
хваћен, делом зато што се мислило да је 
прост материјал, делом што је кодекс био 
тако нов да није било уочено да је папи-
рус због своје кртости неприкладан за об-
лик књиге са пресавијеним листовима. 
Но, убрзо се прешло на пергамент, који је 
чврст, постојан и савитљив, и као такав, 
много подеснији за кодексе. На жалост, 
до данас није сачуван неки примерак ра-
них кодекса, те се не зна сасвим тачно ка-
ко је изгледала израда и украшавање ко-
рица, али на основу оних доцнијих, сматра 
се да су свешчице састављене од пресавије-

них листова, прошиване концем, ланчаним 
шавом између корица, прављених од пре-
сованих листова папируса, а касније и од 
дрвених дасака. Овај начин шивења зове се 
још коптски повез, а настао је прилагођава-
њем вештине преплитања конца код ткања 
тепиха. Цео кодекс се на крају пресвлачио 
кожом која је украшавана техником кожног 
реза или слепог отиска.

У VI веку коптски повез помиње учени 
монах Касиодор у књизи Институције (Kњ.
I, поглавље 30) у којој јасно излаже монаси-

ма манастира Вивариум, чији је био 
оснивач, њихове задатке и дужно-
сти у вези са преписивањем књига. 
Облик кодекса, као и коптски начин 
повеза, био је прихваћен широм 
хришћанског света тог времена, од 
удаљене Етиопије, где се и данас 
користи, преко целог Византијског 
царства, а касније и до Запада и на 
исток до Персије. Кодекс је такође 
усвојен и за исламску књигу.

Све до краја III века хришћан-
ске књиге и њихови повези су врло 
скромни. Међутим, од IV века, од 
када хришћанство постаје званич-
на религија, књиге постају раско-
шне тако да надмашују све што је 
до тада античка цивилизација на 
овом пољу створила.

Хришћани су указивали поча-
сти књигама носећи их у литијама, 
а њихове богато повезане корице 
улепшавале су и сјајем украшава-
ле олтаре. Драгоцени рукописи, ко-
ји су били веома ретки, захтевали 

су и одговарајући повез, тако да су дрвене 
корице облагане драгим камењем, резба-
реном слоновачом, емаљом и кованим зла-
том. Ово византијско „накитно“ повезива-
ње књига преовладавало је од V до XI века, 
а најчешће је рађено на олтарским јеванђе-
љима.

У грчким манастирима, до касног сред-
њег века, рађени су кожни повези, са тех-
ником израде која је била наставак коптске 
традиције. Византијски повези на хрпту 
нису имали повишена ребра, већ је хрбат 

био раван и издужен у односу на дужину 
корица.

Византијски повез није само територи-
јално ограничен на област са Константи-
нопољем, као политичким и културним 
средиштем, већ је коришћен и у сусед-
ним областима као што су Арменија, Гру-
зија, Сирија, Кипар са острвима, Србија 
и Грчка са Светом Гором. Далека Русија, 
као и манастир Свете Катарине на Синај-
ској Гори такође су припадали истој кул-
тури књиге.

Повези хиландарских рукописних 
књига спадају у групу византијских пове-
за. Хиландарска библиотека броји нешто 
више од хиљаду рукописних кодекса који 
углавном имају сачуване повезе у бољем 
или лишијем стању. Срећом, повези нису 
рестаурирани, те њихово обиље у извор-
ном стању представља праву ризницу 
за истраживање градивних елемената и 
технике израде средњовековних повеза. 
То није случај са другим великим библи-
отекама које поседују византијске пове-
зе, као што је на пример Ватиканска би-
блиотека, где само незнатан број повеза 
није рестауриран, тако да истраживачи 

са жаљењем констатују да су у неповрат из-
губљени драгоцени подаци.

Александар Ћеклић

ПОВЕЗИ РУКОПИСНИХ КЊИГА 
ХИЛАНДАРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

„Предање православне вере“ Јована  
Дамаскина, 1354/75 (бр.393)
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Основно правило које би требало пошто-
вати пре рестаурације јесте да само оне књи-
ге које су нападнуте микроорганизмима, 
влагом или другим оштећујућим чиниоци-
ма, те им прети разарање, могу бити рестау-
риране, али уз претходну белешку, скице и 
фотографије, тако да се сачувају подаци о 
структури и техници повеза. Јер, вредност 
једној књизи даје њена старина коју чини 
рукописни текст заједно са повезом, као 
једна нераздвојна целина која осликава дух 
времена у коме је настала.

Преводилачка и преписивачка делатност 
постојала је у Хиландару још у 13. веку. Из 
тог периода сачуван је један повез па може-
мо само претпоставити да је постојала и по-
везивачка радионица. Међутим, тек од 15. 
века можемо да пратимо записе повезивача 
који су радили у Хиландару или у Посници 
Светог Саве у Кареји, тако да са сигурно-
шћу знамо да је до средине 18. века постоја-
ла повезивачка радионица.

Записи о повезу пру-
жају нам драгоцене по-
датке о монасима који 
су радили на њима, ме-
сту, времену и изразима 
које су користили. Тако 
се помиње монах Са-
ва, који ñâåçà Зборник 
(бр. 481) из XVI века, 
затим Четверојеванђе
ље (бр.92) које се uâhçà 

ðîóêîþ ñìhðíàãî Ä¿wívñ¿à (1520). Нешто је 
детаљнији опис материјала које је користио 
монах Георгије на Шестодневнику Јована 
Златоустог (бр.403): Ïîíîâè ñå ñ¿à êíèãà ... 
ðuêîþ ìíîãîãðhøíàãî ìíèõà Ã~wðã¿à ... Ïî
íîâè ñå ñèðh÷ü (тако рећи) îïðàâè ñå äñêà
ìè è êîæîþ (1622). Често се помињу и кти-
тори који наручују повез па лако може доћи 
до забуне и мешања ктитора и повезивача. 
Тако, на пример, каже се за Четворојеванђе
ље (бр. 2) да га wïðàâè ñòàðöú Ïåòðîè¿å 
wò Àðáàíàøêû ïèðàãü(1673), док се за Прак
сапостол Монаха Јефрема (бр. 101) каже да 
га ... ïîâåçà Ãðèãîð¿å ¿gðîìîíàõü(1671)‚ êòè
òîðü æå áûñòü Ïåòðîè¿å ìîíàõü wò Àð
áàíàøêû ïèðàãü..., одакле видимо да је ста-
рац Петроније само ктитор, а да је стварни 
мајстор Григорије јеромонах.

У Посници Светог Саве у Кареји изгле-
да да је исто тако постојала повезивачка 
делатност јер се често помињу типикари 
као на пример: ãðhøíè Àíòîí¿å који uâåçà 
Апостол (бр. 48) из ХV века или ïîïü Äèìè
òð¿å (бр.259) који ïîíîâè Триод посни 1621. 
године.

Да је у Кареји придаван посебан значај 
раду на повезу показује и фреска из прве 
половине 14. века, коју је насликао Ема-
нуил Панселинос у цркви Протата, где је 

представљен Апостол Матеј како дотерује 
помоћу ножа обрез књиге. Књига са даска-
ма смештена је у дрвеној стези са дрвеним 
завртњима. Поред ножа и стеге на фресци 
се лепо виде маказе, шило и филета за извла-
чење линија на кожи.

Проучавање повеза почиње утврђива-
њем начина прошивања књижног блока, 
његовог причвршћивања за даску, као и 
утврђивањем начина оплитања заглавне 
врпце, затим се одређује облик дрвених ко-
рица, копчи, металних апликација и орна-
ментике на кожи.

Основне јединице књижног блока код 
византијског повеза називале су се тетрада-
ма. У једном запису на Панагерку (бр. 444) 
за преписивача Аверкија се каже да је укуп-
но урадио триста педесет и пет òåòðàäû. 
То су, у ствари, свешчице састављене од 
најчешће четири пресавијена листа перга-
мента или папира. Пре него што се крене са 
прошивањем, на пресавијеном делу тетра-
ди праве се засеци ножем, у које се касније 
смести ланчани шав, настао прошивањем. 
Зато је хрбат код византијског повеза потпу-
но раван.

Засецање су користили и грчки мајстори 
који су пребегли на Запад после пада Кон-
стантинопоља, и по њима тај поступак на-
зван је грекажа (grecquage). На Западу то за-
сецање није рађено, него су свешчице шиве-

не око испупчених везица, које су се после 
одсликавале на кожи, стварајући попречна 
ребра дуж хрпта, веома декоративног изгле-
да. Овај начин прошивања доспео је посред-
но, преко Русије, и до Хиландара и видимо 
га на веома декоративним повезима хаџи 
Герасима Руса почетком 18. века.

Начин прошивања тетради код визан-
тијског повеза веома је специфичан, и баш 
због те специфичности дуго је владала јед-
на заблуда, коју је подстакла Berthe van Re-
gemorter, својевремено водећи познавалац 
средњовековне књиге, а што је некритички 
преузела и Загорка Јанц, пишући о повези-
ма српске ћирилске књиге. Наиме, претпо-
стављало се да се књижни блок прошивао 
ланчаним шавом засебно, па да се тек на 
крају причвршћивао за даску. Међутим, пр-
ви је G. Petherbridge (1991) на повезима са 
Патмоса запазио да се књижни блок проши-
вао у две засебне половине које су се на крају 
спајале у једну целину, истим концем којим 
су прошиване. То су касније потврдили и 
Houlis (1993) на повезима грчког порекла у 
Ватиканској библиотеци, затим, Мокретсо-
ва (1994) на руским и J. A. Szirmai (1999), по-
ново на грчким повезима. Овај начин про-
шивања запазио сам и на хиландарским по-
везима, а препознаје се по супротном смеру 
ланчаних омчи на једној и другој половини 

књижног блока као и по концу који дуж по-
вежњака спаја сва прошивна места.

Прошивање почиње провлачењем кон-
ца кроз систем рупа и жлебова на дасци 
који одговара првом прошивном месту, 
где затим конац улази у прву тетраду, из-
лази на другом прошивном месту, поново 
се провлачи кроз жлебове и рупе на дасци, 
враћа на истом месту у тетраду и све тако 
до краја. Поступак се понавља са другом те-
традом, а тек са трећом започиње шивење 
ланчаним шавом. На крају се две половине 
спајају у једну целину као што је приказано 
на скици.

На основу прегледаних повеза у хилан-
дарској библиотеци запазио сам да постоје 
четири различита начина причвршћивања 
књижног блока за даску, што зависи од си-
стема жлебова и рупа на њима. Због ограни-
ченог простора описаћемо само онај који је 

најтипичнији за српске повезе, а препознаје 
се по жлебу у облику латиничног слова V на 
унутрашњој страни даске. Код овог начина 
конац се увлачи кроз коси канал са хрптене 
ивице даске, који излази на унутрашњој стр-
ни око 20 mm од ивице. Од те тачке гранају 
се два жлеба дужине око 15 mm, у већ поме-
нутом облику слова V. На крајевима жлебо-
ва налазе се рупе које спајају унутрашњу и 
спољашњу страну даске. Рупе са спољашње 
стране такође су повезане жлебом.

Корице су се правиле од даске и дуж иви-
це имале су жлебове који су се, или проте-
зали дуж све три видљиве ивице, или су се 

прекидали недалеко од углова. Најчешћа је 
појава рачвастог завршетка жлебова, што 
је, такође била особеност српских повеза. 
Након прошивања приступало се, најпре 
пресвлачењу хрптеног дела грубим лане-
ним или конопљиним 
платном. Претпоставља 
се да је коришћен скроб-
ни лепак, премда сам 
на једном повезу уочио 
трагове туткала. Ово 
платно може се уочити 
и код добро очуваних 
повеза јер се његови 
крајеви провиде испод 
коже на неколико сан-
тиметара од хрптене 
ивице даске. Даске су 
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биле мањих димензија од књижног блока, 
па се приступало обрезивању делова који 
су прелазили ивице даске, с тим да је даска 
служила као вођица и као граничник, што 
се може видети на фресци. Тако долазимо 
до још једне особености византијског по-
веза – а то је да су корице и књижни блок 
истих димензија.

Најтежи део за реконструкцију јесте ка-
пителна врпца, која је поред декоративне 
имала и конструктивну улогу. Постоји ви-
ше типова капителне врпце али у основи 
сваке су два канапа, исте или различите де-
бљине, који су се протезали, не само преко 
хрпта, већ једним делом и преко ивице даса-
ка. Канапи су оплитани или са једнобојним 
концем, најчешће истим, којим је и проши-
вана књига, или са више разнобојних кона-

ца. Једна капителна врпца имала је на себи 
четири различите боје: плаву, црвену, зеле-
ну и жуту (бр. 237).

Поступак око израде капителне врпце 
прилично је сложен и биће детаљно описан 
у једној широј публикацији. Уз капителну 
врпцу на глави често су оплитане једна или 
две омче, на које су се везивали конци који 
су служили као белег за читање.

За пресвлачење најчешће је коришћена 
јарећа и овчија кожа, ређе телећа. Бојене су 
у смеђу, а повремено и у црвену или црну 
боју. Унутрашња страна коже претходно 
је премазивана лепком од брашна, па се 
након тога кожа навлачила на књигу, при 
чему се водила посебна пажња да се пода-
вијање око углова и капителне врпце обави 
што квалитетније. Облик хрпта, због капи-
це коју је образовала кожа преко капителне 
врпце, био је издужен, што је још једна осо-
беност византијског повеза.

Копче су незаобилазни део хиландарских 
повеза. На горњој корици укуцавао се клин 

око кога се качила копча причвршћена за 
доњу корицу помоћу пресавијеног кожног 
ремена. Оба крака ремена расецана су по ду-
жини на три дела, тако да су добијана три 
двострука ремена, на којима су прављени 
уздужни зарези, кроз које су се наизменич-
но провлачили, стварајући три плетенице, 
које су се на крају кроз три одвојене рупе 
лепиле на унутрашњој страни доње даске.

Налепљивањем предлиста, који је, најче-
шће био неисписани слободни лист прве, 
односно последње тетраде, завршава се за-
натски део рада на повезу, премда је чест 
случај да се тај лист не лепи и да унутрашња 
страна даске остане непокривена.

На естетско декоративном плану повези-
вачи манастира Хиландара настављају тра-
дицију византијске орнаментике и слепог 
отиска све до XVII и XVIII века, када се по-
степено уводи позлата и ренесансни декора-
тивни елементи.

Слепи отисак, типичан за византијске 
повезе радио се појединачним утискива-
њем загрејаних печета од меди. У типику 
епископа Нектарија Србина са краја 16. ве-
ка, написаног у Русији, а на основу грчких 
обичаја, како он каже, даје се упутство у ко-
ме се описује техника слепог отиска:

„Најпре намочи крпицу и тари њоме ко-
жу, а басму за то време подгреј добро и које 
ћеш место басмити, тари мокром крпом да 
од басме кожа не сагори, и прскај семеним 
уљем и постављај (отисни) басму.“

Украси на корицама компоновани су од 
неколико концентричних оквира по рубо-
вима и укрштених линија у правоугаоном 
пољу у средини. Простор између линија по-
пуњаван је орнаментима преплета, стилизо-
ваних биљака и фантастичних животиња и 
птица. Фантастичне животиње и птице вер-
ни су пратилац већине хиландарских пове-
за; оне имају дубоку хришћанску симболи-
ку и показују бујну машту и дар стилизаци-
је средњовековног човека. Те чудесне жи-
вотиње, палмете, пупољци лотоса и многи 
други орнаменти, којима је тешко одредити 
име, сложени у складне композиције, пред-

стављају дијаграме који 
можда у себи одсликава-
ју дух исихазма средње-
вековног Хиландара.

На повезу Праксапо
стола из 1702. године 
(бр. 106), већ поменутог 
хаџи Герасима, поре-
клом Руса, види се пот-
пуно одсуство византиј-
ског стила, сем неколи-
ко ситних орнамената, 
који попуњавају празан 
простор једне ренесан-
сне композиције. Зани-
мљиво је поменути да 
је средњак (орнамент) 
на доњој корици Праксапостола потпуно 
исти као на Зборнику који се налази у бечкој 
Националној библиотеци (Cod. Slav. 31), а 
који је Патријарх Пајсије повезао 1647. годи-
не. Сличан орнамент појављује се на фран-
цуским и енглеским повезима из друге по-
ловине XVI века, 
што само показује 
да је ренесанса са 
Запада, посред-
ним путем преко 
Русије, доспевала 
до Србије и до Хи-
ландара.

Повези Хилан-
дарске библиотеке 
својом лепотом и 
слојевитошћу по-
зивају на далеко 
опсежније проуча-
вање. Ово је само 
мали покушај да 
се у нашој науци о 
средњовековној књизи направи увид у јед-
но значајно поље још увек недовољно истра-
жено.
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1. АКАДЕмИЈА НАУКА ЦРНЕ ГОРЕ – Подгорица
2. АЛмА – Самостална издавачка кућа – Београд
3. АРS LIBRI – Издавачко предузеће – Нови Београд
4. БРАТСТВО СВЕТОГ СИмЕОНА 
мИРОТОЧИВОГ – Врњачка Бања
5. БИБЛИОТЕКА ОБРАЗ СВЕТАЧКИ - Београд
6. BIGZ  Publishing a.d. – Београд
7. BООКмАRSO d.o.o. – Нови Београд
8. ЦИД – Издавачка кућа – Подгорица
9. CLIO d.о.о. – Издавачко предузеће – Београд
10. „ЂУРЂЕ ЦРНОЈЕВИЋ“, Централна народна

библиотека Црне Горе – Цетиње
11. ESOTHERIA d.o.o. – Београд
12. EVOLUTA – Београд
13. ЕТНОГРАФСКИ мУЗЕЈ – Београд
14. FEDON – Издавачка кућа – Београд
15. GEOPOETIKA  Издавачко предузеће - Београд

16. ГЛОБОСИНО д.о.о. – Београд
17. ГУТЕНБЕРГОВА ГАЛАКСИЈА –

Крушевац
18. ИНТЕРПРИНТ – Графичко-издавачко

предузеће – Београд
19. ИСТОРИЈСКИ ИНСТИТУТ САНУ

– Београд
20. ИЗДАВАЧКА КЊИЖНИЦА ЗОРАНА

СТОЈАНОВИЋА – Нови Сад
21. КАИРОС д.о.о. – Сремски Карловци

22. мАЛИ НЕмО – Панчево
23. мАТИЦА СРПСКА – Нови Сад
24. мИРОСЛАВ – Београд

25. НАРОДНА КЊИГА – АЛФА
– Београд

26. НАРОДНИ мУЗЕЈ – Београд
27. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

СРБИЈЕ
28. НАШ ДОм д.о.о – Београд
29. НОЛИТ а.д.- Београд
30. NNK – INTERNACIONAL

– Београд
31. ОБОД – ЦЕТИЊЕ д.о.о.

– Издавачко предузеће
32. OKEAN – Издавачко

предузеће – Београд
33. ОКТОИХ д.о.о. 

– Подгорица
34. PAIDEIA d.о.о. – Београд

35. ПАРТЕНОН - Београд
36. ПРЕДРАГ И НЕНАД – Издавачка

кућа – Нови Београд

37. ПРИНЦИП – Издавачко предузеће – Београд
38. ПРОмЕТЕЈ – Издавачка кућа – Београд
39. ПЕШИЋ И СИНОВИ – Београд
40. ПРАВОСЛАВНА РЕЧ – Издавачко предузеће

– Нови Сад
41. РАД а.д. – Издавачко предузеће – Београд
42. SAMIZDAT – B 92  – Нови Београд
43. СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

– Београд
44. СТУБОВИ КУЛТУРЕ – Београд
45. СВЕТОВИ – Издавачко предузеће – Нови Сад
46. STYLOS – Нови Сад
47. СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА – Београд
48. ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА САНУ 
49. УДРУЖЕЊЕ ИЗДАВАЧА И КЊИЖАРА 

СРБИЈЕ 
50. ВОЈНОИЗДАВАЧКИ ЗАВОД – Београд
51. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ – Београд
52. ЗОГРАФ д.о.о. Ниш
53. ЦЕНТАР ЗА ЦРКВЕНЕ СТУДИЈЕ – Ниш
54. ZEPTER – Београд
55. др ДРАГУТИН ФУРУНОВИЋ 

– Нови Београд
56. ЛОГОС д.о.о. – Самостална агенција за

издавачку делатност – Београд
57. БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

– НОВИНЕ ЧИТАЛИШТА БЕОГРАДСКОГ
58. ПЛАВИ КРУГ д.о.о. – Издавачко 

предузеће – Београд
59. ПΛАТΩ – Београд
60. СВЕТИГОРА – Цетиње
61. др ЗВОНИмИР КОСТИЋ

АТОС – Београд
62. Археолошки институт САНУ
63. БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ

САНУ
64. ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ

САНУ
65. ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ САНУ
66. СРПСКО БИБЛИОФИЛСКО 

ДРУШТВО
67. Г. СРЂАН СТОЈАНЧЕВ
68. Г. АЛЕКСАНДАР ЂЕКЛИЋ
69. ЧИГОЈА
70. ЈАСЕН
71. УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

БЕОГРАД

СПИСАК ЗАХВАЛНИЦА ИЗДАВАЧИМА



Библиотекари м. Хиландара
Сава Хиландарац (1894–1911), Михајло Коматовић (1911–1943). Од 1943. до данас се 

на овом послушању мењају: јеромонах Авакум, јеромонах Данило, јеромонах Сава, м. 
Митрофан, проигуман Никанор, јеромонах Хризостом, м. Доситеј, м. Јосиф и м. Ромило.

Поштовани,

 Драга браћо у Христу Спаситељу,

Српска царска лавра Хиландар, упоредо са обно-
вом у пожару страдалих параклиса и конака, обнавља 
и осавремењава библиотеку-архив, попуном и обога-
ћењем књижног фонда. 

Као што се столећима хиландарски рукописни 
фонд богатио прилозима и куповином, тако се он с 
временом, на разне начине, и осипао. 

Током осмовековног постојања, манастир је био и 
остао значајно средиште српске уметности, књижев-
ности и писмености у коме су се напајали најбољи пи-
сци, преводиоци и писари. 

Жеља нам је да библиотека, својим средњовеков-
ним али и нововековним фондом, буде отворени дом 
за потребе научног рада, дипломских и постдиплом-
ских студија, и на духовну корист поклоницима.

Нашој библиотеци су због тога потребне монограф-
ске публикације и периодика из области: богословља, 
философије, славистике, историје, књижевности, 
историје уметности, теорије уметности и књижевно-
сти, психологије, археологије, етнологије, популарно 
писаних дела савремене науке...

Желели бисмо да наставимо благотворну сарад-
њу са свим издавачима и појединцима и обогатимо 
књижни фонд наше заједничке светиње новим али и 
старим насловима. Желећи Вам много успеха у раду, 
молимо Вас да се придружите у виду поклона, барем 
једног примерка, Ваших ранијих и нових издања.

Ако то није могуће, пошаљите нам, под којим усло-
вима бисмо могли имати Ваша издања.

За контакте са манастиром прилажемо број нашег 
факса +30-2377-023-494 (молимо Вас да писмо насло-
вите на нашег библиотекара монаха Ромила) или 
контактирате помоћника библиотекара Теодора Мар-
ковића – Tодорића: 064/90-44-945.

44 45

Новчану помоћ Библиотеци манастира Хиландара можете приложити на рачуне:

ДИНАРСКИ РАЧУН: 250 - 2615061 - 83 позив на број: 598 (EFG Eurobank, Београд)
ПРИМАЛАЦ: ЗАДУЖБИНА СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА

СВРХА: ПРИЛОГ ЗА ОБНОВУ БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА

ДЕВИЗНИ РАЧУН: ACCOUNT (IBAN) No: GR64 0110 8220 0000 8225 1600 068
BENEFICIARY CUSTOMER: HOLY MONASTERY HILANDAR, MOUNT ATHOS, 

GREECE
WITH: NATIONAL BANK OF GREECE S.A., ATHENS, GREECE SWIFT (BIC): 

ETHNGRAA

Све информације о начинима помоћи можете добити на телефон  +302377023797 
или на факс +302377023494

Фотокопију уплатнице за помоћ библиотеци послати на адресу: HOLY MON-
ASTERY HILANDAR (Библиотека), MOUNT ATHOS, 63086 KARYES, GREECE

или на факс +302377023494

СВЕТА СРПСКА ЦАРСКА ЛАВРА МАНАСТИР ХИЛАНДАР БИЋЕ БЛАГОДАРНА СВАКОМ 
ПРИЛОЖНИКУ КОЈИ СВОЈУ ЛИЧНУ БИБЛИТЕКУ ЗАВЕШТА БИБЛИОТЕЦИ МАНАСТИРА 

ХИЛАНДАРА.
Тел: +302377023797

Факс: +302377023494
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820. Први први пут се споми-
њу еремити (монаси – пусти-
њаци) који живе на Атонском 
полуострву

843. Одржан сабор на коме је 
успостављен култ икона и на 
њему су посебно били засту-
пљени атонски еремити.

859–863. Први боравак Ети-
мија Новог (Солунског) на Ато-
су

883. Цар Василије I (867–886) 
у свом сигилију (повеља са пе-
чатом) први прокламује цело-
витост заједнице атонских мо-
наха и све их ставља под своју 
највишу заштиту

908. Први пут се помиње Ан-
дреја као прот Свете Горе

942–943. Земљишно разгра-
ничење (демаркација) мона-
шке територије и утврђивање 
границе Свете Горе

957. Свети Атанасије Атонски 
долази на Свету Гору

964. Свети Атанасије Атонски 
оснива манастир под именом 
Велика Лавра и он добија пот-
пуну самосталност, односно, 
био је проглашен за „царску 
лавру“.

972. Доношење првог свеопштег типика 
о уређењу живота на Светој Гори, позна-
тог као Трагос (јарац), назван по јарећој 
кожи на коме је писан. Овај најстарији све-
тогорски устав потписао је цар Јован Ци-
мискије (969–976). Трагос се чува у архиви 
Протата

980. Свети Атанасије Атонски помаже да 
се подигну манастири Ивирон (980) и Вато-
пед (985), а нешто касније Есфигмен и Зо-
граф

1015. Први пут се помиње Хиландар, али 
као грчки манастир

1030. Оснивање манастира Дохијар

1035. Оснивање Ксенофонта

1045. Донет други светогорски типик, зва-
ни Мономахов типик у коме је за Атонско 
полуострво први пут употребљен назив 
Света Гора

1169. Оснивање манастира Пантелејмона 
и Кутлумуша

1198. Свети Сава и Свети Симеон оснива-
ју манастир Хиландар

1204. После пада Константинопоља, уче-
сници Четвртог крсташког похода долазе 
на Свету Гору и она потпада под јурисдик-
цију Латина

1207. Свети Сава преноси мошти Светог 
Симеона (Стефана Немање) из Хиландара 
у Србију

1341. Свети Григорије Палама подржава 
монахе Свете Горе оптужених од Варлама 
на Синоду одржаном у цркви Свете Софије 
у Константинопољу

1348. Устоличен први прот Србин, изве-
сни Антоније

1385–1404. Период прве турске окупаци-
је Свете Горе

1406. Доношење трећег светогорског типи-
ка, тзв. Типик Манојла II Палеолога (1391–
1425)

1430. Солун пада у руке Турака, а самим 
тим и светогорски манастири изражавају 
покорност турском султану

1575. Издавање четвртог светогорског ти-
пика верификованог од Патријарха Јереми-
је III

1661. Продаја карејских ке-
лија и земљишта светогор-
ским манастирима

1743. Цариградски Патри-
јарх Кирило V уз помоћ Ме-
летија Ватопедског у близи-
ни Ватопеда оснива Атонску 
академију, тзв. Атонијаду где 
се по западним узорима изу-
чавала класична литература, 
реторика, математика, фило-
зофија и теологија

1783. Пети светогорски ти-
пик кога доноси Патријарх 
Гаврило IV и којим се уводи 
петочлана Света Епистасија

1821. Светогорски мона-
си листом стају уз устанике 
предвођене Емануелом Папа-
сом против Турака. Децем-
бра исте године Турци крва-
во гуше овај устанак, пљачка-
ју светогорске манастире и у 
сваком од њих постављају по 
један гарнизон своје војске

1830. На међународној кон-
ференцији у Лондону при-
зната независност Грчке и 
прокламована међународна 
заштита Свете Горе

1912. Грчка морнарица осло-
бађа Свету Гору од Турака

1913. Лондонска мировна конференција 
потврдила и гарантовала аутономност и не-
утралност Свете Горе

1923. Према мировном уговору одржаном 
у Лозани, Света Гора је дефинисана као тео-
кратска република под суверенитетом Грч-
ке уз гаранцију неповредивости негрчких 
манастира

1924. Скупштина светогорских игумана 
доноси и данас важећу Конституционалну 
повељу засновану на хрисовуљама византиј-
ских царева, ферманима турских султана 
и сигилијума екуменских (цариградских) 
патријарха, која је за „вечита времена“ по-
тврдила редослед двадесет манастира: (чл. 
1) Велика Лавра, Ватопед, Ивирон, Хилан-
дар, Дионисијат, Кутлумуш, Пантократор, 
Ксиропотам, Зограф, Дохијар, Каракал, 
Филотеј, Симонопетра, Свети Павле, Ста-
вроникита, Ксенофонт, Григоријат, Есфиг-
мен, Русик (Пантелејмон) и Констамонит. 
Само наведени манастири могу поседовати 
на Светој Гори (чл. 2) и убудуће број мана-
стира се не сме мењати (чл. 3). Сви монаси, 
без обзира на националност, морају имати 
грчко држављанство (чл. 6), а призната је и 
аутономност свих манастира (чл. 9)

1964. Прослављена хиљадугодишњица од 
оснивања Велике Лавре

ВАЖНИЈИ ДАТУМИ У ИСТОРИЈИ СВЕТЕ ГОРЕ
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УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СВЕТЕ ГОРЕ 
И ХИЛАНДАР
Светогорске установе – Надлежност цр
квених власти – Манастири и монаси

Светогорске установе
Типици

П отчињавање османској власти ни-
је довело до непосредних промена 

у унутрашњој организацији светогор-
ске заједнице. Ипак, губитак државе и, 
доцније, царског покровитељства, свођење 
статуса монаха на статус раје, макар и по-
влашћене, као и промена целокупног дру-
штвеног окружења, и те како су утицали 
на функционисање светогорских установа. 
Светогорске установе су, природно, следи-
ле могућности и потребе манастира. Током 
столећа је то неминовно водило њиховом 
прилагођавању новим условима, али и иш-
чезавању оних које у томе нису успеле.

Начин живота монашке заједнице на 
Атонском полуострву током векова уређи-
ван је типицима, неком врстом светогор-
ских устава које је својим потписом овера-
вао цар, а касније патријарх. Многе одред-
бе првог типика, цара Јована Цимискија, 
насталог између 970. и 972. године, остале 
су на снази и после византијске епохе. Го-
тово да би се могло рећи да је само допуња-
ван новим типицима, царева Константина 
Мономаха из 1045. и Манојла Палеолога из 
1046. године. У раздобљу између доношења 
другог и трећег типика, дугом скоро три и 
по века, издато је више царских повеља ко-
јима су решавана поједина питања везана 
за функционисање заједнице. Од 
најранијег доба постојале су ин-
ституције Светогорског сабора и 
прота. Оне су током векова претр-
пеле извесне промене, нарочито у 
доба османске владавине. Слично 
је било и са ширењем и сужава-
њем надлежности месног еписко-
па. Забране довођења жена, евну-
ха и голобрадих младића на Атон, 
држања женки домаћих животи-
ња, коришћења меса у исхрани, 
трговине вином и дрвном грађом 
без преке потребе, преласка мона-
ха из једног у други манастир без 
сагласности игумана, остале су на 
снази до данашњих дана, иако су 
повремено кршене. Исто важи и 
за правила која се тичу исхране, 
поста, рада, исповедања, дужине 
искушеништва, дужине боравка 
световних и црквених лица без 
обавезе да се замонаше, и за неке 
друге, мање значајне одредбе.

Типик Манојла Палеолога из 
1406. године, издат у раздобљу ка-
да се Света Гора опет накратко на-
шла под византијском управом, 
разликује се од претходних по 
томе што је у њему неупоредиво 
већа пажња посвећена организа-
цији живота у самом манастиру. 
Иако је наглашена обавеза апсо-

лутне послушности игуману, типик је по-
средно ослабио његову моћ. Мада се и рани-
је подразумевало да игуман сарађује са Са-
ветом стараца, сарадња је тада озваничена, 
а Савет проширен и оним старцима који су 
обитавали у келијама ван манастира. Тиме 
је типик посредно озваничио и идиоритми-
ју на Светој Гори, што је у дотадашњим акти-
ма било незамисливо. Што је још важније, 
монаху је остављено право да доживотно 
ужива имовину коју је поседовао пре ула-
ска у манастир. До тада је важио обичај да 
нови сабрат одмах по примању у манастир 
преда манастиру готовину и поседе којима 
је располагао. Старе забране држања много-
бројне стоке и увођења женки у манастир 
преиначене су у апсолутну забрану држања 
женки животиња на целом Полуострву.

Коначно је доказано да такозвани Зако
ник и типик патријарха Антонија (или Ма-
нојла Палеолога) из 1394. године обичан 
фалсификат настао крајем XV века. Разлог 
за састављање тог акта несумњиво је била 
жеља да се оснаже права прота и тако очува 
функционисање централне управе, као и да 

се обезбеди имовина Протата. Иза тог 
акта стајао је сам прот Козма Ватопед-
ски. Дошавши у Цариград, Козма је 
показао патријарху Јоакиму „типик“ 
патријарха Антонија, „који су неки са-
крили“, а он га „случајно“ пронашао. 
Иако је Синод изразио сумњу у веро-
достојност акта, патријарх га је потвр-
дио децембра 1498. године. Суштина 
тог потеза огледала се у драматичној 
потреби да се успостави ауторитет 

прота, да се Протат економски оснажи и 
да се уведе некадашњи ред. Поредак је био 
поремећен пре свега због грабежљивости 
манастира и непотребног уплитања Турака 
(по позиву) у решавање њихових међусоби-
ца. Акт из 1498. године, са снагом типика, 
представља први покушај уређења односа 
на Светој Гори под влашћу Османлија.

Наредни обавезујући акт издао је тек па-
тријарх Јеремија II 1574. године. Претходио 
му је сусрет патријарха са антиохијским 
патријархом Силвестром и првацима Све-
те Горе у Солуну, где је одлучено да Силве-
стар испита збивања на Атону. Силвестар 
је писмено известио патријарха Јеремију о 
свему што је затекао и са Великим сабором 
предузео. Јеремија је сигилијем само потвр-
дио све донете одлуке. Основни циљ патри-
јархове акције био је заустављање продора 
идиоритмијског начина живота, који је 
превладао у угледним манастирима, прете-
ћи да потпуно потисне општежиће. Уз то, 
осећала се прека потреба да се стане на пут 
све израженијем попуштању дисциплине 
и кршењу многих забрана. Уз понављање 

већ познатих одредаба и општих 
забрана, први пут су у типик уне-
те забрана печења и пијења раки-
је и забрана боравка калуђерица 
на метосима атонских манастира 
што се налазе изван Полуострва. 
Изгледа да је и фалсификовање до-
кумената о поседима узело толико 
маха да је патријарх и ту забрану 
морао да нагласи. Инсистирало се 
на пријатељском решавању споро-
ва и обустави оговарања, клевета-
ња и оптуживања међу монасима. 
Циљ те забране био је, без сумње, 
да се турске кадије држе што да-
ље од Свете Горе. Тада је први пут 
истакнуто да је право путовања 
и прикупљања милостиње огра-
ничено само на монахе великих 
манастира. Следећи типик донео 
је тек патријарх Гаврило IV 1783. 
године, иако су се у међувремену 
десиле крупне промене у функцио-
нисању светогорских установа.

Александар Фотић: Света Гора и 
Хиландар у Османском царству 
(XV–XVII век). – Београд: Балка-
нолошки институт САНУ, 2000. 
– 498 страна, илустровано, формат 
27 cm
одломак из 3. поглавља

Александар Фотић
Света Гора и Хиландар у Османском царству (XV – XVII век)

ИЗНАД ИСТОКА И ЗАПАДА

Балкан се налази земљописно између истока и за-
пада а идејно стоји изнад истока и запада.

Која је то идејна сила што спасава Балкан да не буде и 
идејно између, него га уздиже изнад истока и запада?

То је Вера православна и само Вера православна. Сви 
остали чиниоци, као земљописни положај, култура, нау-
ка, муслиманство, политика, земаљске тежње и чежње, 
држе Балкан између истока и запада. Вера православна 
пак уздиже га изнад истока и запада, и само Вера право-
славна.

Ништа није несносније него налазити се између. Ако би 
се идејни, тј. православни Балкан покорио земљописном 
Балкану и остао између истока и запада, личио би на оног 
магарца из бајке, који је цркао од глади између два пласта 
сена.

На жалост, православни Балкан је од почетка 19. века до 
сада веома личио на оног Буридановог магарца, који је лип-
сао од глади између два пласта сена, не знајући коме пласту 
да приђе. Час му се један пласт чинио већи и слађи час дру-
ги. Изнемогао од шетње од једног пласта до другог, он је пао 
и липсао. И сав се свет насмејао магарцу као магарцу.

Балкану прети смрт од глади због многих брбљивих јези-
ка који га именују између. Или ће липсати од глади између 
Азије и Европе или ће га једна од тих сила ајкулски прогута-
ти, ако се не буде дигао изнад. Изнад истока и запада.

Балкански златоуст, избор из дела владике Николаја  
(Велимировића), стр. 373.
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М анастирске библиотеке у Визан-
тији стоје по броју на првом ме-
сту. Од оснивања па све до пропа-

сти Византијског царства по целој његовој 
територији ницали су манастири, чији су 
ктитори били углавном византијски вла-
дари, затим чланови царске породице, др-
жавници и војсковође. Сваки од ових ма-
настира имао је мању или већу библиотеку, 
од којих су неке имале веома богат, а неке 
сасвим скроман књижни фонд. Понекад се 
дешавало да неки мањи и не много познат 
средњoвековни манастир има у својој би-
блиотеци драгоцене рукописе од највећег 
значаја за проучавање историје, историје 
културе, историје уметности или историје 
писма једног народа. Захваљујући новчаној 
помоћи својих ктитора као и прилозима 
које су манастиру давали верници, монаси 
су куповали и књиге, највећим делом ли-
тургијског садржаја. Да се у средњем веку, 
и то већ у његовим почецима, није могао 
замислити један манастир без библиотеке, 
потврђује нам и позната пословица: Clau
strum sine armario est quasi castrum sine ar
mamentario. Како су у то време књиге биле 
веома скупе и тешко су се набављале, при 
већим манастирима стварале су се скрипто-
рије у којима су се рукописи преписивали, 
а које су истовремено биле и центри науке и 
књижевности. У мањим, сиромашнијим ма-
настирима, који нису имали скрипторије, 
поједини монаси (понекад добри а понекад 
и слаби скриптори) преписивали су ману-
скрипте.

Манастирске библиотеке разликовале 
су се умногоме од осталих библиотека у Ви-
зантији не само по својој спољашњој и уну-
трашњој архитектури, по уређењу и начину 
рада, већ и по самом саставу свог књижног 
фонда. Насупрот царским, јавним и приват-
ним библиотекама у Византији које су рас-
полагале многобројним делима античких 
писаца, манастирске библиотеке ишле су 
за тим да снабдевају своје књижне фондове 
искључиво делима хришћанских писаца. 
Па ипак, то не значи да се у овим библио-
текама не могу наћи понекад и текстови 
великих научника, филозофа и књижевни-
ка античког доба. То би се могло објаснити 
чињеницом да су манастири у Византији че-
сто били азил прогоњених политичара или 
научника, који су са собом доносили лите-
ратуру из својих приватних библиотека.

Појава манастирских библиотека резул-
тат је развоја хришћанске културе која је 
сменила уништену од варвара античку кул-
туру. Паралелно са оснивањем ових библи-
отека у Византији подиже се и велики број 
манастирских библиотека у западноевроп-
ским земљама. Све манастирске библиоте-
ке имале су сличан књижни фонд, па се мо-
же претпоставити да им је и начин рада био 
исти. У манастирским статутима налазе се 
набројене и дужности библиотекара.

Велики број манастира у самом Цари-
граду имао је библиотеке (грчки манасти-
ри), али највећа и најзначајнија била је, у 

византијској престоници, библиотека ман-
стира Студиона. По предању, овај манстир 
је основан већ у другој половини V века за 
време патријарха Генадија (458–471). Свој 
највећи успех постиже манaстир Студион 
у IX веку за време игумана Теодора Студи-
та (759–826). Једну од најважнијих улога у 
историји византијског монаштва одиграо је 
овај цариградски манастир, који постаје не 
само значајан научни и културни центар у 
Византији тог времена, већ и главно упори-
ште монаха у борби за добијање црквених 
права. Теодор Студит је спровео корениту 
реформу монаштва у Византијском цар-
ству, прописао нова строжа правила мона-
шког живота и рада, поред осталог одредио 
дужности библиотекара и бринуо се о стал-
ном повећању књижног фонда манастир-
ске библиотеке. Обраћајући велику пажњу 
преписивању рукописа (да би унапредио 
што више преписивачку делатност), Теодор 
Студит оснива при манастиру калиграф-
ску школу, чији се утицај простире све до 
скрипторија атонских манастира. Поједи-
ни рукописи библиотеке манастира Студи-
она налазе се данас у Минхену, Лењинграду 
и Венецији.

Библиотеке на Атосу

Источни део Халкидичког полуострва 
у XI веку добија име Света гора (...). Чита-
вих хиљаду година Атос насељавају искљу-
чиво монаси (...), тако да он представља 
јединствену монашку републику. Терито-
рија Атоса подељена је између двадесет ма-
настира од којих су седамнаест настањени 
грчким, а остала три српским, бугарским и 
руским монасима. Међутим, познато је да 
је у разна времена на Атосу било преко 200 
манастира. Византијски император Васили-
је I Македонски својом златном булом 885. 
год. званично је поклонио Атос монасима, 
што су и његови наследници потврдили.
Међутим, руски архимандрит и путописац 
Порфирије Успенски сматра да је Атос усту-
пио монасима још у другој половини VII ве-
ка византијски цар Константин IV Погонат 
(668–685). Према једном предању на Атосу 
је желео да подигне своју престоницу Кон-
стантин Велики. Међутим од ове намере од-
вратио га је аретински епископ Марко, па 
је Константин саградио на Атосу само три 
храма (један од њих треба да буде протат-
ски храм у Кареји).

Све до IX века подаци о Атосу веома су 
оскудни. Претпоставља се да је за време 
грчке, римске и, извесно време, византиј-
ске управе на Атосу било неколико мањих 
градова. О њима је било вести до V века 
н.е.; касније, услед честих напада варвара са 
копна и гусара са мора, Атос је изгледа опу-
стео. Половином IX века поново почиње 
насељавање и оснивање манастира на Ато-
су. Манастири су подизани на узвисинама 
планинских венаца или поред мора. Грађе-
ни су од белог камена, окружени јаким висо-
ким зидинама, тако да су често давали ути-

сак тврђава. Због својих богатих ризница 
светогорски манастири више пута су пљач-
кани и паљени. Седиште управе атонских 
манастира налази се у граду Кареји. Атос је 
уживао потпуну аутономију све до XIV ве-
ка, када почиње интеграција цариградског 
патријарха у послове управе атонских мана-

Маргита Љ. Николић

МАНАСТИРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
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ВАТОПЕД
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стира. Разлог томе је био све чешће неслага-
ње игумана мањих манастира са члановима 
управе великих богатих манастира.

Оснивач монашких правила на Атосу 
био је Аврамиос из Трапезунта, који се 
школовао у Цариграду, а средином X века 
замонашио се у једном малоазијском мана-
стиру и добио име Атанасије; касније је про-
глашен светитељем и назван св. Атанасије 
Атонски. Његовим доласком на Атос почи-
ње изградња већег броја манастира (изме-
ђу осталих Ларве, Ивирона, Ватопеда и Ес-
фигмена), од којих су највећи и најбогатији 
имали своје болнице, апотеке, као и веома 
богате библиотеке и архиве. Манастири су 
располагали и чувеним по свом раду скрип-
торијама.

У манастирским библиотекама на Атосу 
налази се велики број драгоцених рукопи-
са (међу којима и известан број богато илу-
минираних манускрипата), који су били и 
још увек су предмет проучавања многих 
страних и наших научника, углавном исто-
ричара уметности. Највећи број рукописа 
је византијске и словенске провенијенције. 
Међутим, чињеница да се у атоским архива-
ма налази и мањи број рукописа на латин-
ском језику (папска акта), објашњава се ти-
ме што су и манастири на Атосу у XV веку 
примили одредбе Фирентинске уније.

Дајемо кратак преглед манастира на Ато-
су у којима су се налазиле, а и данас се још 
налазе, библиотеке са књижним фондом из 
византијског доба.

I Манастир ЛАВРА, назван још и Велика 
Лавра св. Атанасија Атонског, спада у гру-
пу царских манастира, јер су га помагали 
византијски цареви Нићифор Фока, Јован 
I Цимискије и Василије II Bulgaroton. Ма-
настир је основао на југу св. Атанасије у 
другој половини X века. Лавра је први, нај-
главнији манастир на Атосу. Манастирска 
библиотека, у којој се налази 1500 књига и 
300 рукописа, смештена је у две тескобне, 
прилично мрачне просторије, неподесне за 
рад. Поред мањег броја класичних текстова 
и већег броја црквених, од којих најстарији 
потичу из X века, библиотека манастира Ла-
вре има и неколико писама хезихаста Гри-
горија Паламе из XIV века. Поред осталог, 
у библиотеци се чувају и дипломе српских 
владара и деспота, на грчком језику, међу 
којима су и дипломе цара Душана, деспота 
Јована, деспота Ђурђа, деспота Стефана и 
монахиње Евгеније. Библиотека је добро 
сређена и има каталоге књига и рукописа.

II Манастир ВАТОПЕД један је од најстари-
јих, највећих и најбогатијих царских мана-
стира на Атосу. Подигнут је на североисточ-
ној страни, на брегу изнад залива Контесо. 
По предању, прво оснивање Ватопеда поти-
че још из времена Константина Великог. 
Затим се оснивање везује за име Јулијана 
Апостате и Теодосија I. Међутим, према 
историјским подацима, манастир су поди-
гли о свом трошку, у другој половини X ве-
ка, монаси Танасије, Никола и Антоније на 
месту на коме се и данас налази. Манастир 
Ватопед има богату ризницу и једну од нај-
већих библиотека на Атосу. Њен књижни 
фонд састоји се од старих и врло ретких 
рукописа, међу којима највећу драгоценост 

представљају два рукописа античких гео-
графа Страбона и Птоломеја, са приложе-
ним географским картама.

III Манастир ИВИРОН или ИВЕР, налази 
се на источној страни Атоса. Мисли се да 
је добио име по својим ктиторима Иверци-
ма (Грузинима) који су први пут дошли на 
Атос 787. год. за време владе византијског 
цара Константина VI (780–797). Међутим, 
према историјским изворима манастир не 
може бити старији од X века, јер га је осно-
вала Теофано, жена византијског владара 
Романа II (959–963). У врло богатој мана-
стирској библиотеци налази се већи број 
византијских и грузијских рукописа, затим 
царских грамота и аката, међу којима и јед-
на диплома цара Душана на грчком језику. 
Нарочито је значајан један спис св. Атанаси-
ја Атонског, упућен Јовану Ивиру, из 985. го-
дине са својеручним потписом Атанасија.

IV Манастир ХИЛАНДАР основали су на 
североисточној страни Атоса српски вели-
ки жупан Немања и његов син Сава 1198. 
године. Захваљујући богатим даровима срп-
ских и византијских владара, Хиландар је 
убрзо стао у ред најбогатијих атоских мана-
стира. Почетком XIV века краљ Милутин је 
обновио манастир; порушио је стару Нема-
њину цркву и на истом месту 1303. год. по-
дигао нову. Манастир има богату ризницу, 
архиву и библиотеку у којој се налази вели-
ки број старословенских рукописа.

V Манастир ДИОНИСИЈАТ подигао је 
1385. год. на југозападној страни Атоса тра-
пезунтски цар Алексије III Комнин (1340–
1390). Манастир је добио име по испоснику 
Дионисију. Пространа и светла библиотека 
манастира Дионисијата има прилично ве-
лики књижни фонд. Међу рукописима и 
књигама налази се изванредно лепа хрисо-
вуља цара Алексија, оснивача манастира, с 
његовим портретом и портретом његове же-
не Теодоре. Манастирска библиотека мно-
го је оштећена приликом турских напада, 
од којих су страдали готово сви манастири 
на Атосу.

VI Манастир КУТЛУМУШ на североисточ-
ној страни Атоса основао је, по речима Јо-
вана II Комнина, његов отац, византијски 
цар Алексије I Комнин у XII веку. Међутим, 
по другим подацима, манастир је крајем 
XIII века основао Константин, син Azz Ed-
dina, из селџучке породице Кетелмуша. 
Историја овог манастира бележи и то да 
су га, после једног већег разарања, обнови-
ли влашке војводе Неагул, Радул, Мирче и 
Владул. Манастирска библиотека има при-
личан број важних рукописа, међу којима 
и једну диплому српског цара Душана на 
грчком језику.

VII Манастир ПАНТОКРАТОР, налази се 
на североисточној страни Атоса. Посвећен 
је Сведржитељу, отуда му име Пантокра-
тор. Манастир је основао 1180. год. визан-
тијски стратопедарх Алексије Комнин, који 
исте године долази на царски престо под 
именом Алексија II Комнина (1180–1183). 
Манастир има библиотеку са великим бро-
јем византијских рукописа.

VIII Манастир КСИРОПОТАМ, на запад-
ној страни Атоса. добио је име по речици 
на чијој је обали саграђен. По предању мана-
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стир је основала у V веку Пулхерија, сестра 
Теодосија II, жена цара Маркијана. Арабља-
ни и други агресори разорили су манастир. 
Тек 920. год. монах Павле Ксиропотамски, 

син византијског цара Михаила I Рангабеа 
са дозволом цара Романа Лакапина (920–
944), обновио је манастир. Богата манастир-
ска ризница садржи велики број предмета 
– радова византијских уметника. Књижни 
фонд библиотеке манастира Ксиропотама 
састоји се већином од византијских и хе-
брејских књига.

IX Mанастир ЗОГРАФ, на северозападној 
страни Атоса, основали су почетком X ве-
ка, за време владе византијског цара Лава 
VI Мудрог (886–912), три брата, Мојсије, 
Арон и Јован, родом из Охрида (антички 
Лихнидос). Манастир је добио име по чу-
дотворној икони великомученика Зографа 
(живописца). Због ове, као и других чудо-
творних икона, византијски цар Лав VI и 
бугарски цар Јован I Асен посетили су ма-
настир и богато га обдарили. Међутим, ма-
настир Зограф није дуго остао богат, услед 
учесталих напада и похара гусара, Катало-
наца и Латина. Манастир се дуго налазио 
у рушевинама и тек га је 1502. год. обновио 
молдавски војвода Стефан. У манастирској 
библиотеци налази се преко пет стотина ви-
зантијских и старосрпских рукописа.

X Манастир ДОХИЈАР, на западној страни 
Атоса. По предању, први ктитор је био срп-
ски властелин Дохијар, по коме је манастир 
и добио име. Међутим, према поузданијим 
изворима, види се да је манастир Дохијар 
основао 976. год. игуман Еутимије; као дру-
ги ктитор помиње се Еутимијев рођак Ни-
кола, веома богат царски велможа. У мана-
стирској библиотеци био је приличан број 
српских рукописних књига и диплома, али 
је цео књижни фонд у пожару пропао.

XI Манастир КАРАКАЛА налази се на 
источној страни Атоса. Према прилично 
непоузданим, али не сасвим неприхватљи-
вим подацима, манастир је основао монах 
Антоније Каракала, који је дошао из Рима 
крајем X века и по коме је манастир добио 
име. Манастир се први пут помиње на јед-
ном печату византијског цара Романа IV Ди-
огена (1067–1071). Према Хунту у библиоте-
ци манастира чували су се, поред осталих 
рукописа и српских диплома, и рукописи 
античких писаца и песника Хомера, Хесио-
да, Демостена, Еурипида и Еуклида.

XII Манастир ФИЛОТЕЈ, на источној стра-
ни Атоса. Из једног документа, који се чу-
ва у Лаври, види се да је манастир постојао 
992. год. у време св. Атанасија Атонског. 
Основали су га монаси Филотеј, Арсеније 
и Дионисије. По првом ктитору добио је 
и име. Има података да је у манастиру Фи-
лотеју живео већи број монаха Срба. Мана-
стирска библиотека није богата; садржи, 
поред осталог, мањи број српских рукопи-
сних књига и диплома.

XIII Манастир СИМОНОПЕТРА или СИ-
МОПЕТРА саграђен је на високој, стрмој, 
тешко приступачној стени, на југозапад-
ној страни Атоса. Манастир је основао ис-
посник Симон у XIII веку и по њему је он 
добио име. Манастирска библиотека није 
велика; садржи старе византијске рукописе 
литургијског карактера. У архиви манасти-

ра налазе се разна документа познијег дату-
ма, од 1581. до 1801. год. Манастир је у XVI, 
XVII и XIX веку неколико пута страдао при-
ликом великих пожара.

XIV Манастир св. ПАВЛА налази се на ју-
гозападној страни Атоса. По предању ма-
настир је основао монах Павле у X веку, 
вероватно у исто време када је подигнута 
и Лавра. Током времена манастир је доста 
страдао, па га је обновио српски деспот Ђур-
ђе Бранковић (1427–1456). Манастирска би-
блиотека је прилично велика. Њен књижни 
фонд садржи велики број српских рукопи-
са, највећим делом црквене садржине.

XV Манастир СТАВРОНИКИТА налази се 
на североисточној страни Атоса. О овом ма-
настиру, који је много страдао од пожара, 
немамо никаквих поузданих података. Ми-
сли се да га је основао неки испосник Ни-
кита, али се тачан датум оснивања не зна. 
Манастирска библиотека није богата; у њој 
се чува један псалтир на грчком језику који 
се приписује Јовану Златоустом.

XVI Манастир КСЕНОФОНТ или КСЕНОФ 
налази се на југозападној страни Атоса, из-
над морске обале. По предању, саградио га 
је „велики господар Србски Ксенофонт“ по 
коме је и добио име. По другим изворима 
манастир је подигао св. Ксенофон у X веку. 
У манастиру живе српски и бугарски мона-
си. Манастирска библиотека садржи срп-
ске рукописне књиге и дипломе.

XVII Манастир ГРИГОРИЈАТ, на југозапад-
ној страни Атоса, основао је у XIV веку мо-
нах Григорије (по предању Србин), по коме 
је манастир добио име. Григорије касније 
постаје светитељ и носи име св. Григорије 
Атонски. Манастир Григоријат помиње се 
у време прве владе Јована V и Манојла II, ви-
зантијских царева из династије Палеолога. 
Некада је у манастиру био велики број мо-
наха Срба, а сада у њему живе грчки мона-
си. Манастирска библиотека у којој је Бар-
ски 1725. год. видео велики број бугарских 
књига, сада је готово празна. П. Успенски 
пронашао је 1845. год. у овој библиотеци 
три рукописа веома значајна за историју 
атоских манастира.

XVIII Манастир ЕСФИГМЕН или СИМЕН 
саграђен је на североисточној страни Ато-
са, између три брежуљка у близини морске 
обале. По предању, манастир је основан у 
V веку, а ктитори су му били цар Теодоси-
је II и његова сестра Пулхерија. Међутим, о 
манастиру Есфигмену нема никаквих исто-
ријских података све до почетка XI века. 
Изгледа да је манастир подигнут око 1000. 
године. У манастирској библиотеци чувају 
се византијски и бугарски рукописи, као и 
једна диплома деспота Ђурђа Бранковића 
на којој се налазе портрети деспота и њего-
ве жене Јерине.

XIX Манастир РУСИК или св. ПАНТЕЛЕЈ-
МОН саградили су на југозападној страни 
Атоса руски монаси за време владе визан-
тијског цара Алексија I Комнина, великог 
кијевског кнеза Владимира и његовог сина 
Јарослава. У литератури за овај манастир 
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налазимо и име Рушко. Стари манастир Ру-
сик спадао је у ред најстаријих руских мана-
стира на Атосу. Он је порушен, а у његовој 
непосредној близини подигнут је нов ма-
настир који има лепо уређену библиотеку. 
Њен књижни фонд састоји се од старосло-
венских и византијских рукописних књи-
га, углавном црквеног садржаја.

XX Манастир КАСТАМОНИТ или КО-
СТАМОНИТ налази се на северозападној 
страни Атоса. Подаци о оснивању и осни-
вачу овога манастира различити су. По пре-
дању, манастир су саградили Константин 
Велики или Констанције и Констант. Овај 
манастир је наводно био разорен, па га је 
обновио 1430. год. српски челник Радич По-
ступовић. Међутим, много је вероватније 
да је ктитор манастира Кастамонита био 
неки великодостојник са двора комнинске 
династије, који се замонашио. У том случа-
ју манастир је морао бити подигнут најра-
није средином XI века, а најкасније у другој 
половини XII века. У манастирској ризни-
ци чува се велики број старих икона. Ма-
настирска библиотека није сређена, а књи-
жни фонд је прилично сиромашан; поред 
осталог, у њему се налазе неколико српских 
црквених књига.

У овом кратком прегледу прилично шту-
рих историјских података о манастирима и 
њиховим библиотекама из византијског до-
ба на Атосу, дали смо манастире по реду ко-
ји они заузимају у хијерархији атоских ма-
настирских правила. Од четири најважнија 
манастира (Лавра, Ватопед, Ивирон, Хилан-
дар), без којих се није могла донети ниједна 
одлука по питању било ког проблема или 
спора међу појединим манастирима, Лавра 
је нека врста primus inter pares-а. Ова четири 
манастира издвајала су се од осталих и по 
свом економском положају. Сталан пораст 
материјалних добара ових манастира био 
је прекидан честим упадима гусара и пљач-
каша, као и честим пожарима, који су зау-
стављали успешан развој свих манастира 
на Атосу. Тиме су нарочито биле погођене 
ризнице и књижни фондови манастирских 
библиотека. Обнављање библиотека у то 
време био је веома тежак посао. Богатство 
једног манастира огледало се првенствено у 
квалитету и квантитету књижног фонда ње-
гове библиотеке, као и у уметничкој вредно-
сти предмета у његовој ризници. Манастир-
ска правила одређивала су монахе – чуваре 
манастирских библиотека и ризница. Није 
тешко претпоставити, мада о томе немамо 
директних података, да је библиотекарска 
служба на Атосу добро функционисала. То 
се најбоље види по набавкама и одабирању 
многих веома значајних а често и драгоце-
них рукописа које налазимо у библиотека-
ма атоских манастира.

УРЕЂЕЊЕ ВИЗАНТИЈСКИХ  
БИБЛИОТЕКА

О уређењу и начину рада византијских 
библиотека немамо никаквих директних 
података. Остаје нам само да помоћу компа-
ративног метода – на основу података о ан-
тичким и западноевропским библиотекама 
– дамо бар приближну слику изгледа и рада 
византијских библиотека.

Нема сумње да је организација античких 
библиотека (нарочито оних које су се нала-
зиле у великим градовима – центрима ан-
тичке културе и науке) била спроведена и у 
византијским, првенствено, царским и јав-
ним – научним библиотекама. Овакве би-
блиотеке биле су, у ствари, научне установе 
(нека врста данашњих института) у којима 
су радили научници, служећи се каталози-
ма без којих би њихов рад био умногоме оте-
жан. Давање књига за рад ван библиотеке 
није било уобичајено. Књиге су се веома те-
шко набављале; материјал за рукописе (па-
пирус, пергамент, папир) био је скуп, а про-
цес преписивања дуготрајан. Инвентарске 
књиге многих античких и средњовековних 
ризница и библиотека пружају драгоцене 
изворне податке приликом истраживања 
појединих историјских епоха. Уједно су 
и доказ да је систем инвентарисања посто-
јао како у античким тако и у византијским 
библиотекама. О сигнирању књига и руко-
писа у византијским библиотекама нашли 
смо у литертури само један податак који се 
односи на библиотеку св. Јована на острву 
Патмосу.

Већ смо имали прилике да укратко до-
дирнемо питање библиотекара у античким 
и византијским библиотекама. Док за прве 
имамо неколико врло сигурних података о 
библиотекарима (навођење имена, звања, 
па и године службовања – нпр. Алексан-
дријска библиотека), дотле су о другима 
подаци више него оскудни. Међутим, из 
литературе ипак се може видети у чему су 
се састојале дужности библиотекара антич-
ких и византијских библиотека. Њихов рад 
се углавном сводио на: I набављање књига 
(comparare), II комплетирање непотпуних 
дела (supplere), III замењивање лошијих 
примерака бољим (commutare), IV описи-
вање садржаја (designare), и V распоређива-
ње књига (disponere).

Што се тиче уређења и рада приватних 
библиотека у Византији, они се ни у чему 
нису разликовали од уређења и рада у ан-
тичким приватним, нарочито римским. По 
угледу на врло богату приватну библиотеку 
Т. П. Атика, из I века пре н. е., која се налази-
ла у Риму и имала неколико библиотекара, 
ствараће касније византијски писци и на-
учници своје библиотеке у Цариграду које 
неће заостајати за Атиковом (на прим. Фо-
тијева библиотека).

Уређење и организација рада у визан-
тијским манастирским библиотекама не 
могу се објаснити на примерима из антич-
ког доба, јер су први манастири почели да 
се оснивају у касно-античком периоду, тј. 
после проглашења хришћанства државном 
религијом (Миланским едиктом 313. год.); 
узори се могу наћи у библиотекама запад-
ноевропских манастира тога времена. Ме-
ђутим, како су се верски обреди источне 
цркве разликовали од ритуала на Западу, 
то су се и књиге писане за црквену употре-
бу међусобно разликовале. У саставу књи-
жних фондова манастирских библиотека 
у Византији преовлађивали су рукописи на 
грчком језику, док је на Западу доминирао 
латински језик.

До библиотека византијских манастира 
који су се налазили на тешко приступач-
ним местима (нпр., неки од манастира на 

Атосу, Синају, итд.) није било лако доћи; са-
мим тим и коришћење њихових књижних 
фондова није било велико. Осим тога пожа-
ри и упади непријатељских одреда стално 
су претили уништењем библиотека. У ма-
настирским правилима одређене су дужно-
сти библиотекара којима је прва и највећа 
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брига била да сачувају у што бољем стању 
драгоцене рукописе, којима је претио низ 
опасности, почевши од влаге и инсеката, 
па до непажљивог руковања. Друга, веома 
важна дужност, била је израда каталога од 
којих су, нажалост, многи изгубљени. Сва-
како да је било још прописа које је издавала 
манастирска управа у вези са радом библио-
теке, али из византијског доба ниједан није 
сачуван. У литератури смо наишли на један 
правилник о раду у библиотеци синајског 
манастира, али он је новијег датума.

Архитектура

Кад се говори о византијској архитектури 
у првом реду мисли се на архитектуру пре-
стонице Цариграда, чија је лепота инспири-
сала многе византијске писце и песнике. О 
византијској архитектури постоји прилич-
но велика литература, али о архитектури 
самих библиотека у Византији није уопште 
писано. Ниједна библиотека није означена 
на плану средњовековног Цариграда. Ни-
један податак, а још мање анализу архитек-
тонских елемената грађевина у којима су 
биле смештене библиотеке, нисмо нашли у 
литератури, па ни код А. М. Шнајдера (А. 

М. Schneider), који се специјално бавио ар-
хеологијом и топографијом Цариграда. У 
најбољем случају наилазили смо на оваква 
обавештења „... На тргу Аугустеону налази-
ле су се раскошне палате и јавне грађевине: 
палата патријарха, библиотека, Зеуксипово 
купатило, сенат...“, итд.

Како су изгледали екстеријер и ентеријер 
ових грађевина (библиотека), коме су архи-
тектонском стилу припадале, на каквом су 
терену подизане, каквим материјалом, да 
ли се могу сазнати имена њихових градите-
ља – све су то питања на која се или уопште 
не може одговорити или се могу давати са-
мо хипотетички одговори. Затим се поста-
вља још једно питање: да ли су за византиј-
ске библиотеке (овде се мисли искључиво 
на царске и јавне библиотеке) подизане спе-
цијалне зграде или су за њих адаптиране по-
стојеће грађевине?

Већ раније смо видели да су се базилике 
користиле за смештај библиотека, али оне 
су првенствено биле грађене за суднице, па 
су се магацини за књиге морали накнадно 
уређивати у њиховим сутеренима. У сва-
ком случају византијске библиотеке биле 
су репрезентативна здања која су употпу-
њавала лепоту цариградске архитектуре 
и урбанизма. Проучавањем архитектуре 
римских и хеленистичких базилика, ми се 
донекле упознајемо и са архитектуром ви-
зантијских царских и јавних библиотека. 
Изванредно корисна упутства приликом 
одређивања терена за подизање библиоте-
ка дао је још у I веку пре н. е. чувени рим-
ски архитекта Витрувије у свом познатом, 
често цитираном, делу О архитектури.

О архитектури византијских приват-
них библиотека можемо рећи само то да 
су заузимале по неколико просторија у про-
страним домовима богатих Византинаца. 
Описи византијских приватних грађевина 
нису толико детаљни (као што је случај са 
плановима римске цивилне архитектуре) 
да бисмо могли тачно одредити место и ди-
мензије просторија у којима су се налазиле 
библиотеке.

У архитектури византијских манастир-
ских библиотека не можемо тражити оне 
елементе које налазимо у профаној архи-
тектури Византијског царства. Ове библи-
отеке увек су биле у саставу манастира 
који су се састојали од читавог комплекса 
мањих и већих зграда (манастирски кона-
ци). Просторије одређене за библиотеку 
већином нису биле погодне за рад – како 
нас обавештавају путописци. Тескобне и 
полумрачне, услед малих прозора, оне су 
често личиле на остале испосничке ћелије 
у манастиру. Посебних зграда, специјално 
грађених за манастирске библиотеке, у Ви-
зантији није било.

Књижни фондови

Док су се књижни фондови античких би-
блиотека састојали искључиво од рукописа 
писаних на папирусу, у византијским би-
блиотекама поред папируса у много већем 
броју налазимо рукописе писане на перга-
менту, а од краја XI века и на папиру. Руко-
писи на папирусу у облику свитка (rotulus) 
чували су се у библиотекама у дрвеним сан-
дуцима или облим кутијама, док су се пер-

гаментни кодекси (овај облик идентичан је 
с данашњом књигом) стављали на полице 
(armarium). Како је пергамент представљао 
далеко отпорнији материјал за писање од 
папируса и како је пергаментни кодекс мо-
гао да прими много више текста него један 
папирусни свитак, то је већ од IV века пер-
гамент почео да се употребљава као веома 
погодан материјал. Међутим, папирус се 
ипак одржао све до XI века, захваљујући и 
томе што је био далеко јевтинији од перга-
мента.

У Византији од IV века до инвазије Ара-
бљана употребљава се за писање, поред 
папируса, све више пергамент. На папиру-
сним ротулусима биле су писане у IX веку 
још само царске дипломе. Једина књига це-
ла исписана на папирусу, која се сачувала 
до данас, јесте збирка говора св. Августина, 
преписана у VI веку. (Данас се чува један 
њен део у Паризу, а други у Женеви). Сваког 
дана открива се све већи број фрагмената 
рукописа на папирусу са темама из Старог 
завета, еванђеља, литургијских списа, итд.

Раније смо напоменули да су неке визан-
тијске библиотеке (нпр. библиотека у Цеза-
реји) крајем IV века замениле у својим књи-
жним фондовима рукописе на папирусу 
преписима да би их спасли од пропадања. 
Познато је такође да је Константин Велики 
дао да се препишу на пергамент 50 библија 
за цркве које је подигао у Цариграду. Нај-
старији рукопис на пергаменту из краја IV 
века са библијским текстом је чувени Codex 
Sinaiticus који је пронашао К. Тишендорф у 
манастиру св. Катарине на Синају, а данас 
се чува у Британском музеју у Лондону.

Антички утицаји огледају се на луксу-
зним примерцима илуминираних рукопи-
са на пурпурном пергаменту са златним 
или сребрним словима. Овде треба навести 
ремек-дела скрипторија из V и VI века, као 
што су: Codex Argenteus (Улфилина библи-
ја), Бечка генеза, делови еванђеља из Сино-
пе (Codex Sinopenensis), еванђелистар из Ро-
сана (Codex Rossanensis), итд.

Папир, као материјал за писање кога су 
Арабљани пренели у Византију, употребља-
ва се углавном од XIII века (мада има руко-
писа писаних на папиру већ из краја XI ве-
ка). У одељку о библиотеци манастира св. 
Јована на Патмосу поменули смо 63 рукопи-
са писана на папиру добијеном прерадом 
памука (bombycinus).

Насупрот царским и јавним библиоте-
кама, манастирске библиотеке у Византији 
имале су у својим књижним фондовима вео-
ма мали број рукописа профане садржине. 
Од најзначајнијих међу овима у библиоте-
кама атоских манастира треба истаћи Хо-
мерове и Хесиодове поеме, Пиндарове оде, 
Демостенове и Есхинове беседе, разне спи-
се Аристотела, Галијена, Либанија, Филона, 
затим трагедије Есхила, Софокла и Еурипи-
да, Аристофанове комедије, и др. Сви оста-
ли рукописи су религиозног карактера.

Најзад, подвући ћемо још једном значај 
скрипторија у развоју свих библиотека у Ви-
зантији. Пораст и вредност књижних фон-
дова зависио је у првом реду од активно-
сти и квалитета рада скриптора. У готово 
свим библиотекама, било световним или 
манастирским, постојале су преписивачке 
радионице (скрипторије), чији скриптори, 
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за разлику од оних на Западу, нису морали 
бити искључиво монаси. Говорили смо већ 
о скрипторији при Јулијановој библиотеци 
у Цариграду у којој су радили четири грчка 
и три латинска скриптора – калиграфа. Да 
је преписивање рукописа одувек у византиј-
ским интелектуалним круговима сматрано 
веома важним, корисним и за науку неоп-
ходним послом, види се и по самим скрип-
торима међу којима налазимо цара Теодо-
сија II (V век), философа Арету из Цезареје 
(X век), научника Димитрија Триклинија 
(XIV век), лекара Димитрија Ксантопула 
(XV век), веома ученог ђакона Георгија Хри-
сококцеја, и др. Скриптори су успели да пре-
пишу већи број врло значајних дела најчуве-
нијих античких писаца, без којих би данас 
остала осетна празнина у историји науке, 
филозофије и књижевности античког до-
ба. У скрипторијама манастирских библи-
отека преписивана су углавном апостолска 
дела, хагиографије, дела црквених отаца и 
сл. Свргнути византијски цар Јован VI Кан-
такузен повукао се 1335. год. у манастир Ва-
топед на Атосу у коме се бавио и преписива-
њем рукописа, од којих се дела св. Атанаси-
ја Атонског и данас чувају у Ватопеду.

Најконцизнији и најдетаљнији преглед 
византијских рукописа дао је немачки ви-
зантолог К. Крумбахер.

У овом прилогу познавању историје ви-
зантијских библиотека изнели смо све при-
купљене податке у циљу добијања бар при-
ближно тачне слике постојања и типова 
византијских библиотека и њихових осни-
вача. Како до данас није написана ни једна 
историја византијских библиотека, поку-
шали смо да помоћу података из историје 
византијске културе осветлимо и проблем 
византијских библиотека, чија је историја у 
ствари, само један део, и то свакако један од 
најважнијих, опште културне историје Ви-
зантијског царства. Због тога смо сматрали 
да је неопходно дати у овом раду и општи 
део, односно кратак преглед друштвених и 
културних збивања у Византији у току де-
сет векова њеног постојања.

У уводу овог рада напоменули смо да 
су писци општих историја библиотека је-
два дотицали, понекад само са неколико 
реченица, проблем историје византијских 
библиотека. Природно је да се одмах поста-
вља питање: зашто? и добија очекивани од-
говор: зато што нема историјских података. 
Међутим, даљим истраживањем још непу-
бликованих докумената (царских едикта, 
манастирских фундационих повеља, и др.) 
из византијског доба, која се налазе у цари-
градским архивама (нпр. у још несређеној 
архиви патријаршијске библиотеке), могло 
би се доћи до већег броја значајних пода-
така на основу којих би се могла написати 
историја византијских библиотека.

У Библиотекару, часопису Друштва би-
блиотекара Србије, у наставцима је обја-
вљен текст Маргите Љ. Николић о византиј-
ским библиотекама. Неке делове објавље-
них наставака који се односе на манастир-
ске библиотеке Хиландара и Свете Горе 
преносимо у овом броју. За шире читање 
видети Библиотекар, број 2 и 3, Београд, 
1962. године.

Припремио Н. Ћосић

Теодор Марковић – Тодорић

БОГОРОДИЦИ 
ТРОЈЕРУЧИЦИ

О, Ти чедна и добра
Покровитељко бића мога

Која јеси недирнута
Као неугажени снег
Коју лепотом непорочном
На мофорију три пахуље красе

О, красна – прекрасна Дјево
Заштитницо Свете Горе

Валовита башто Шумадије
Плодно зрно Мачве, Војводовине
Сузо Косова, сузо Метохије
Које си излила у пролеће
  у пролеће
Наслеђујем богоречиво учење
Светих отаца наших
И предање посвудне Цркве
Знајући да у њој Свети Дух борави
  да борави

О, часна Пресвета мајко
Горњоварошка – Тројеручице

Ево, припадам подножју иконе
  Твога лика
Извору живоносне благодати
Овакав какав у адовој пећини живим
Вазда бивајући у страсти – невољи
И молим Ти се тиха Брзопомоћнице:

Кад у мојој души мрзост навеје
Када грех као цича стегне
Као што вода испира и бели
Свемилостива

Покровитељко бића мога
Умоли Сина Свога
Да ме мада неподобног
Занови, топлином уцели

4. март 2008.
Манастир Хиландар

Од Искрица
Душа,
Од Жарких
Боја...

Молитви, Слова,
Јаве и Снова;

Са Свете Горе,
(Из Хиландара),

Ка Богу
Запућена;

Духовна
небесница Балкана.

Још увек
Расте, стасава;
Препуна

Васељенских 
Сигнала...

...

А Тамо,
(У Хиландару);

Монаси,
Свеци и Свети...

Симеон... Сава...
Чести и Знамени;

Хришћана, 
Православа,
 Светосава!

Београд
16. април 2008.

СВЕДОЧАНСТВО  
ДОСТОЈЕВСКОГ

„Неки пут даје ми Бог моменте савр-
шеног мира. У тим тренуцима ја волим 
све људе и верујем да и мене воле. У тим 
тренуцима ја осећам неизмерну срећу и 
видим хармонију свих ствари и појава. У 
тим тренуцима ја сам саставио своје вјеру-
ју, које гласи овако: „У свету нема ништа 
лепше од личности Исуса Христа. То је ве-
лика вредност да већа од ње не може уоп-
ште бити. Христос је једина утеха људима 
у овој долини плача. И кад би ми људи 
математички јасно доказали као два пута 
два да је истина против Христа, ја бих ра-
дије остао са Христом без истине неголи 
са истином без Христа“.

ХИЛАНДАР: лист манастира Хиландара 
на Светој Гори, број 11, година IV, јули–ок-

тобар 1983.–стрaна 8. и страна 22.

Влајко Чапрић

НЕБЕСКА, (БОЖАНСКА) 
БИБЛИОТЕКА
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О но што се с правом 
ода чинимо од пр-
вог броја „Хиланда-

ра“, почињемо тек са овим. 
Одлука је „пала“ тек што је 
сазрела.

Тако ће наши драги чи-
таоци на овим страницама, 
под горњим насловом, и све 
док наш лист буде трајао, 
да упознају – „из прве ру-
ке“ – једини још постојећи 
део оригиналне Византије 
који се не без разлога нази-
ва „Богородичина башта“; 
монашку теократску држа-
вицу у којој се нити рађа 
нити умире, него препора-
ђа и вечно живи; последње 
место отеловљеног Свепра-
вославља, једну стварност 
која је пред гашењем или 
Новим даном!

Текстови који ће од на-
редног броја да следе, неће 
да расправљају по теми ко-
ју смо ставили у наслов ове 
рубрике, али све о чему ће 
да буде писано, одговараће 
овој теми.

Ми ћемо нашег читаоца 
водити по Светој Гори „уз-
дуж и попреко“ и покази-
вати му мирисни „перивој 
Богородице“, у мери колико 
то срце, око и перо једног 
светогорца могу дубље да 
открију и непосредније да 
прикажу.

Писаће се спонтано, да се подели радост 
сазнања, плод искуства, усхићење доживља-
ја. Читаоц ће да се има у виду као да је ту, 
сапутник и саговорник.

Светогорци нису склони систематици, 
него пре надахнућу. Зато ће она и овде да 
изостане. Несређена разноврсност у своме 
органском склопу чини заправо лепоту це-
лине.

Казивања ће узимати разне форме. Кад 
вид хронике, кад путописа, есеја, анегдоте, 
дијалога, скице, а често, тамо где се покаже 
да је језик немоћан, опасан или сувишан, - 
даваће се само наговештаји и остављати чи-
таоцу да сам до краја мисли и закључује...

Света Гора – данас и сутра, значи: њено 
данас онакво какво оно јесте и како га ми 
светогорци доживљавамо; а сутра, како га 
из вечне перспективе слутимо, и из наше 
светогорске предвиђамо.

ХИЛАНДАР: лист манастира Хиландара 
на Светој Гори, број 15 – пет година „Хилан-
дара“, година VI–стрaна 20–22.

СВЕТА ГОРА – ДАНАС И СУТРА

(Из приказа симпозијума (маја 1984) са 
темом СВЕТА ГОРА И ЕВРОПСКА ЗАЈЕД-
НИЦА, у претходном броју нашег листа, 
оставили смо за овај број текст говора Ар-

хим. Пласиде, који доносимо у оквиру ове 
сталне рубрике)

АТОНСКА ГОРА И СВЕТ

Историчари су често говорили, да су 
Европу стварали монаси. Они се при том у 
првом реду осврћу на делатност првих мо-
наха Галије, затим келтских и англо-саксон-
ских монаха, који су током VII и XIII века 
проповедали Еванђеље на северу и западу 
Европе, а потом на Бенедиктинце и Цистер-
ијанце, чији је утицај био значајан све до 
краја XII века.

Сва та спољашња активност монаха про-
истицала је из скривеног извора њиховог 
интензивног унутрашњег – духовног живо-
та. „Иштите најпре Царство Божије и прав-
ду његову, и ово ће вам се све додати“ (Мат. 
6, 33). То што су манастири имали толики 
утицај, то што је Европа благодарећи њима 
представљала у Средњем веку тако значајно 
жариште цивилизације прожете врлинама 
Еванђеља, није у првом реду зато што су ти 
монаси преписивали Виргилија и Овида, 
што су отварали школе, градили романске 
базилике и стварали задивљујуће златарске 
предмете, него зато што су се они у небро-
јеним манастирима свога доба строго под-
визивали да би победили своје страсти, да 
би се испунили духом блаженства и да би 
постигли тајанствени мир у срцу, мир ко-

је никаква техника нити 
икаква наука могу да пру-
же. – Стекни дух мира, и 
хиљаде душа око тебе на-
ћи ће спасење“, рекао је је-
дан велики руски монах у 
прошлом столећу.

Ово нам данас може по-
моћи да разумемо које ме-
сто и каква улога припада-
ју Атонској Гори у Европ-
ској Заједници која се у 
наше дане ствара. Гледати 
иначе у овој Светој Гори 
само задивљујуће остатке 
византијске цивилизаци-
је и чаробан музеј једне 
мртве прошлости, зна-
чило би бити у потпуној 
заблуди у односу на њен 
прави значај. Атонска Го-
ра је данас по броју њених 
манастира, по животу ко-
ји ниче са свих страна, по 
верности њених монаха 
чувању хиљаду година 
старе Традиције, по еми-
нентној светости неколи-
цине њених подвижника, 
– најзначајнији духовни 
центар савремене Европе.

У току прошлих векова 
Света Гора је у првом ре-
ду зрачила духовно према 
Грчкој, Балканским и Сло-
венским земљама. Али да-
нас, у једној Европи чије 
су границе све више про-

лазне, многобројни Западњаци откривају 
да је њена духовна традиција идентична са 
оном којом су некад живели њихови очеви, 
а посебно монаси Запада у време кад шизма 
још није била повредила духовно јединство 
Европе.

Долазећи као ходочасници на тло Свете 
Горе, Западњаци налазе корен своје соп-
ствене културе и цивилизације. Они ту сре-
ћу оне вредности које Европи једино могу 
да пруже нови елан стваралаштва. Европа 
на овом тлу долази на трагичан начин до са-
знања своје огромне духовне празнине, до 
које су је довели технолошки и економски 
развој који често није усмерен никаквом 
трансцеденталном циљу. Ако Европа не на-
ђе своје праве вредности, она ће неизбежно 
бити изложена унутрашњем распадању и 
стајаће немоћна пред будућношћу. Она ће 
бити неспособна да одигра ону улогу која 
јој је намењена у једном свету у коме би једи-
но њено духовно и културно зрачење могло 
да замени растућу деградацију њене демо-
графске инфериорности.

Атонска Гора може пре свега допринети 
да Европа постане свеснија тога шта треба 
да буде њен главни прилог у кругу великих 
цивилизација света: да покаже свој смисао 
за разумевање човекове личности и њених 
вредности, као и смисао за друштвени по-
редак који поштује јединственост сваког 
човека.

СВЕТА ГОРА – ДАНАС И СУТРА
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И стварно, друштвени пореци данас кре-
ћу се углавном између два схватања, подјед-
нако варљива: с једне стране либерализам 
у коме лични интерес било појединца било 
заједнице не познаје другу границу до оне 
коју намеће страх да баш тај интерес буде 
угрожен сусретом са интересима моћнијих 
појединаца или група. Тада прети опасност 
да се та људска заједница претвори у џун-
глу у којој ће преовладати закон најјачег; 
са друге – тоталитаризам који путем силе 
потчињава појединце једном поретку којег 
не упражњавају сви, и који, да би постигао 
своје циљеве, не оклева да погази свачија 
права. А то опет ствара свет још нечовечни-
јих односа.

Ходочасник који посећује светогорске 
манастире, среће се са братствима складног 
живљења иако, сигурно, постоје и ту изве-
сне тешкоће које ни једна људска заједница 
не може избећи. То су братства где развитак 
појединца није угрожен од заједнице. Сама 
вековна постојаност таквих друштвених те-
ла и њихово својство да се из периода безна-
дежног опадања опет уздигну и препороде, 
и све разлике у њима – по годинама старо-
сти, у степену културе, у пореклу и народно-
сти, сведоче убедљиво о њиховој моралној 
виталности и примерности.

Кључ те успешности свакако је у томе 
што се светогорски монах учи из Еванђеља 
и од својих духовних Отаца – Св. Василија 
Великог, Св. Теодора Студита, Св. Атанаси-
ја Атонског – да оно што осигурава интегри-
тет једне особе и њену срећу, нису задово-
љење њених личних интереса и трчање за 
оним што се појединцу допада. Управо зато 
што је човек саздан по прилици Божијој, он 
може да нађе срећу само у жртвовању самог 
себе, у свом слободном и радосном самоо-
дрицању сваког особењаштва, како би сту-
пио у присан однос са својим ближњим, и 
да би се развијао у свему оном што уједињу-
је. Монах зна да самоодрицање од својих 
наклоности, од својих личних интереса, 
није ништа друго до оживљујуће умирање 
самом себи, а које се отвара радостима зајед-
ничарства – киноније.

Ово нас учи да успостављање једног пра-
ведног и срећног друштвеног поретка, не за-
виси у првом реду од реформи структуре и 
контроле економских процеса. Оно захтева 
пре свега од сваког појединца свакодашњу 
борбу до у најнезначајније и најобичније 
појединости живота, борбу против своје 
себичности, против своје тежње за ужива-
њем, против својих индивидуалистичких 
тензија. Захтева приправност да се слуша 
онај унутрашњи глас који шапуће – да се 
само ту налази права радост; она радост ко-
ју може уочити сваки онај који посећује те 
манастире.

Услов за такав хармоничан живот је још 
и то, да управитељи и институције поштују 
оправдану разноликост људске личности, 
која свака има свој особени начин да живи 
и остварује заједнички идеал, и да одустану 
од наметања једног ауторитета који центра-
лише и тиранише. Тако се једино може да 
оствари реч Псалмисте: Погледајте „како је 
лепо и красно, кад сва браћа живе заједно“ 
(Пс. 132, 1).

Ако ходочасник, пролазећи стазама Све-
те Горе, кроз недирнуту природу, украшену 

свим пролетњим цвећем, опојену мирисом 
жутиловке, не види на свом путу само вели-
ке општежитељне манастире. Десиће му се, 
на пример, да угледа неку усамљену колибу, 
или усамљеника – самог са Једним, који се 
са сузама моли за васцели свет. Ко би могао 
исказати снагу и моћ таквих молитава? Зар 
нису ти људи стубови Европе и Света?

Усамљеништво уосталом не противречи 
смислу општежића. Усамљеништво није 
плод индивидуализма и мизантропије. Чо-
веку, да би се приближио Богу, а истовреме-
но и својој најдубљој одаји душе, неопходно 
су потребне тишина и самоћа. То су два не-
побитна услова да би се схватио друштвени 
поредак који би поштовао личност човека, 
насупрот животу у чопору. Приступајући 
битном, прилазећи своме центру, усамље-
ник се истовремено приближује свему што 
стреми ка Центру. Зато је усамљениково 
срце препуно љубави и великог сажаљења 
према свима и свему.

Како је ово велика порука за Европу у 
којој су вредности тиховања и усамљено-
сти скоро непознате и сасвим заборављене. 
Како је то велики пример и како велика 
потпора за толики број људи данашњице 
који се супротстављају лажи и компроми-
сима, а који се налазе у трагичној самоћи 
затвора, избеглиштва или логора, без ика-
кве друге помоћи до своје душевне снаге од 
Бога дате.

То је пример Свете Горе којим она дана-
шњој Европи може да користи, како би се 
новим проблемима нашег времена одгово-
рило не овим пренагљеним и импровизо-
ваним решењима и новинама које доносе 
недогледне последице, него решењима на-
дахнутим, нађеним у хришћанским вред-
ностима наше културе, које су тако верно 
очуване на Светој Гори.

Није ли све то довољан разлог за покази-
вање ванредног интересовања европских 
нација за Свету Гору као такву? Пре свега 
да јој се сачува њен историјско-правни ста-
тус и оне привилегије које су јој дали право 
Византијско, а онда Отоманско царство, и 
најзад Грчка држава, а ради њеног успешни-
јег доприноса у сведочењу о себи и своме 
посланству.

ХИЛАНДАР: лист манастира Хиландара 
на Светој Гори, број 36, Ускршњи, година 
1992.–страна 12.

ХИЛАНДАРСКА ИЗДАЊА
– путокази у Царство Небеско

НЕКОЛИКО УТИСАКА СА ПОСЛЕДЊЕГ 
ПУТОВАЊА ПО СВЕТОЈ ГОРИ...

Приближавање манастиру Филотеју, пе-
шке, од Кареје: уз планину, напор који се 
исплати због мноштва поточића из којих 
се може пити вода, због шума у којима пти-
це певају своју хвалу Творцу, због свести о 
томе да је сва Гора освештана и окађена мо-
литвеним уздасима, безброј подвижника 
знаних и незнаних... У близини манастира 
старе, велике рушевине, ко зна од каквих 
здања... Кажу да је Филотеј саграђен на ме-
сту неког древног паганског насеља, а да је 
храм манастира на месту срушеног идоли-
шта... Шума... Тајанство... Пуцкетање гран-
чица... Шушањ лишћа... Жубор воде; слап; 
красан дрвени мостић који води на другу 
страну... Умор... Застајемо, сапутници и ја, 
на мостићу, да предахнемо... И схватам: ово 
је заиста предео из бајке, бајке која је најве-
ћа истина детињства („Ако се не повратите 
и не будете као деца нећете ући у Царство 
Божје“, вели Онај Који је Истина)... Бајке су 
најистинитије приче детињства зато што 
у њима Добро, ма како слабашно, увек по-
беди зло, нарогушено и чупаво... И, ево, 
сад гледам предео из бајке: горе на брду је 
дворац – манастир Филотеј; у њему живе 
витезови; то су монаси, верни заточници 
Цара над царевима и Његове Пречисте Мај-
ке, Госпође наше и Владичице Богородице; 
ти витезови сваког дана односе победу над 
аждајом – сатаном, убицом људи од иско-
ни... Њихови мачеви су пост, молитва, ћута-
ње, смирење, кроткост, љубав... И предео из 
бајке ми постаје јасан – светогорски светао, 
окупан... Поново сам дете, сигуран у побе-
ду крхког, смиреног, монашког Добра над 
нарогушеним злом богоборства...

У трпезаријама светогорских манастира 
се, за време ручка и вечере, читају житија 
светих и поуке Светих Отаца – да се ни ти 
тренуци не губе у поклоњењу себи (свом 
трбуху, ако се преједемо), него да се и они 
освештају и узнесу Ономе Који нас храни 
Својим земаљским добрима и нуди нам, за 
Трпезом Небеском, Своје Тело и Крв... Ко 
сме да се преједе кад чује како су Мученици 
за Христа страдали, како су им сечене ноге, 
руке, вађене очи? Ко сме да се преједе кад чу-
је како је изгледала покајничка „Тамница“ у 
„Лествици“ Светог Јована Лествичника? И 
трпезарије су исликане ликовима светих 
пустињака... Ко сме да се преједе гледајући 
Светог Марка Траческог, који се тридесет 
година хранио земљом и пио морску воду?

Света Гора је предграђе Небеског Јеруса-
лима, али предграђе најближе центру – Јаг-
њету Божијем... Одавде су Јелини, Руси, Ср-
би, Бугари, Румуни, Грузини најлакше (уз 
највеће подвиге) улазили на царске двери 
Небеског Јерусалима и сретали се са Воље-
ним Жеником... На Светој Гори још увек 
све функционише тако да нема никог осим 
вас и Јагњета Божијег... Сви остали су ту, и 
воле вас, и ви њих (бар се трудите), али сте 
сами – ви и Јагње... Вуци страсти у човеку 
подвијају репове, скиче и беже...

Зашто пишем о овоме пре но што поч-
нем да пишем о књигама у издању манасти-
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ра Хиландара на Светој Гори? Зато што су 
те књиге путокази за Свету Гору, остварену 
бајку: а Света Гора путоказ и предграђе Не-
беског Јерусалима, и књиге које је Хиландар 
до сада издао најбоље се могу разумети на 
Светој Гори, у светлости њених свеноћних 
бденија, њених чудотворних икона и њеног 
камења нагнутог над море...

То су књиге које су биле потребне од ла-
жи уморном човеку на крају XX века. Књи-
ге од којих се живи...

(Данас је много књига од којих се умире. 
Уђеш у београдску књижару, крагујевачку, 
нишку, новосадску, подгоричку – са полица 
у тебе пиље празни, ником потребни насло-
ви, прождиру те очима шамана, магова, учи-
теља окултних вештина; књига о некаквом 
бедном „напретку човечанства“ – „атомска 
техника, прашумска етика“, рекао је отац 
Јустин – књиге о, да Бог опрости, вештина-
ма блудничења – лаж, чамотиња, духовна 
смрт... И одједном, књиге од којих се живи 
– поуке Светих Отаца, житија светих под-
вижника, мисли светих мислилаца. „Како 
су слатке речи Твоје слађе од меда устима 
мојим“, рекао би цар Давид.)

Сећам се, прво се појавио Свети Тео-
фан Затворник са „Мислима за сваки дан 
у години“ – не било каквим, него мислима 
које за Бога везују и Богом нас хране; па 
дивни Ава Доротеј, чије су поуке легле на 
срце сваког ко их је читао (нарочито оне о 
неосуђивању, првом кораку ка делатној љу-
бави коју су Оци имали; тако се за Светог 
Макарија Великог каже да је био као неки 
бог – као што је Бог свуда присутан и све 
испуњава, тако је Макарије својом нежном 
љубављу покривао грехе свију грешника... 
и онда, у прекрасном, Богом благослове-
ном, учесталом ритму – Свети Петар Дама-
скин, танани учитељ аскезе, о пустињском 
трезвоумљу даје „Подсетник“; обнавља се 
књига „Атонски подвижници XX века“ у 
којој видимо ликове нових, неканонизова-
них светаца, миомирисних цветова из гра-
дине Богоматере; „Лесвица“ Светог Јована 
Лествичника, најомиљенији православни 
аскетски уџбеник свих времена – по њој су 
се, из Студенице и Хиландара у небо попе-
ли Свети Симеон Мироточиви и Свети Са-
ва; Евдокимовљева „Луда љубав Божија“, 
нека врста катихизиса за најмаловерније, 
то јест интелектуалце – млеко пред тврђу 
храну (али руски топло млеко)... Па два пу-
тописа о чувеном валаамском манастиру 
– сваки од њих мирише на борову смолу и 
чедне, чисте душе, огледала Божија, руских 
инока... Мени је нарочито драго било кад 
се појавила „Красота девствености“ у којој 
су Свети Григорије Богослов и Атанасије 
Велики писали о целомудрију и чедности, 
блиставо објашњавајући чар монашког, 
равноангелског живота као покушај буду-
ћег Царства. У XX веку, веку телесног и 
духовног идолопоклонства свим врстама 
наопакости и развраћености, девственост 
је исмејана и поругана више но игда – и за-
то су људи несрећнији и болеснији но игда. 
Објашњавајући њен пут као пут целоумља 
и светлости, ова књига је дата као оружје у 
руке свима младима (и другима, наравно) 
који желе да се из пустиње блудних сино-
ва и кћери врате у Дом Свог Небеског Оца. 
Од Аве Варсонуфија и Јована Пророка, 

великих стараца манастира Светог Саве 
Освештаног, добили смо „Духовно руко-
вођење“, имамо „Православље као право-
живље“ изабране поуке Светих Отаца за 
борбу против страсти и стицање хришћан-
ских врлина; ту је и Мајендорфов уџбеник 
„Христос у источно-хришћанској мисли“... 
И ту су две ризнице, за које вреди продати 
сав свој интелектуалистички пртљаг, све 
своје Јунгове, Хесее, Ничее, Хајдегере – и 
купити ова зрна бисера, многоцена, уми-
вена умом Христовим. Реч је о књизи архи-
мандрита Софронија „Старац Силуан“ и о 
књизи архимандрита Јеротеја Влахоса „Ве-
че у пустињи Свете Горе“... Ко још није чуо 
за старца Силуана, светог учитеља светог 
смирења и наде и љубави и вере које ни у 
паклу не очајавају? Ова књига даје његову 
икону (вербалну је сликао ученик му, ста-
рац Софроније, ликовну – сестре манасти-
ра Ормилија), и његове поуке: она нас учи 
кротком и смиреном Христу од Кога, ако 
се научимо, примамо лако бреме и јарам 
благи – Његову свету Истину: „Блажени ни-
шти Духом јер је таквих Царство Небеско“. 
Свети Силуан је овом књигом многе при-
вукао на Свету Гору, у монахе: верујемо да 
ће тако бити и сад, међу Србима, где се та 
књига појављује у другом, допуњеном изда-
њу... Што се Влахосове књиге тиче, онај ко-
ји је прочита схватиће: сва зла у овом свету 
нису проузроковали само тајна друштва и 
завереничке дружине, ови или они непри-
јатељи Јеванђеља – сва зла у свету проузро-
ковао је пре свега недостатак умно-срдачне 
молитве међу православнима, који су забо-
равили да су речи: „Господе Исусе Христе, 
Сине Божји, помилуј ме грешног“ огњени 
стуб од земље до неба, речи које сажижу 
замке демона и човечанство сједињују са 
Христом. Ова књига нас животу учи учећи 
нас Исусовој молитви... Неопходна је сва-
ком ко жели да буде истински, а не само 
на речима, Хришћанин, сваком ко жели да 
испуњава апостолску заповест: „Молите се 
без престанка“...

А то није све: Хиландар спрема још књи-
га. Између осталог, једну од пет стотина 
страна о радости нашој, Светом баћушки 
Серафиму Саровском (замислите, пет сто-
тина страна о њему, изабранику Мајчице 
Божије)... Па онда књигу архимандрита 
Софронија „О молитви“... И тако даље... Да 
Господ благослови – биће читава библиоте-

ка... У благи јарам ових издавачких подвига 
упрегнуто је, за сада, неколико људи, чија 
имена Господ зна. Има ту и монаха и људи 
из света; сви они настоје да по духу буду Хи-
ландарци, да наставе подвижничко-списа-
тељско предање Светог Саве, Доментијана, 
Данила, инока Исаије, Теодосија...

Прва Реч Божја Србији, уморној од поли-
тичких и, авај, мистичких (секташко-окул-
тистичких) лажи потребна је више него 
икад, нарочито младима. Млади жељно че-
кају реч Истине и труде се да је усвоје, кад 
је чују. Зато хиландарске књиге треба шири-
ти што више, по свим српским земљама, и 
по што скромнијим ценама – и плодова ће, 
чудесних, бити. Света Гора се шездесетих 
година овога века била скоро угасила, мона-
штво је било на ивици изумирања – а онда 
су Јелини на савремени грчки превели Све-
те Оце, и монаштво грчких општежића се 
обновило на блистав и за многе, неупућене 
у тајне Царства, несхватљив начин. А мона-
штво је со Цркве; и ове књиге дају здраве 
темеље за обнову истог у нас. Треба нам и 
здраве побожности међу мирјанима – хи-
ландарске књиге су и за њих... Треба нам 
хришћанских интелектуалаца – хиландар-
ске књиге и њима дају могућност да се срет-
ну са Логосом кроз Кога је све постало... И 
наравно, Хиландару су потребни они који 
ће помоћи – јављањем, саветом, учешћем у 
превођењу... Нека изволе. Хиландар их чека 
(онај који пише ове редове, верник из Срби-
је, то зна – и он је примљен и са благосло-
вом укључен у овај благословени посао).

Света Гора је непотрошива ризница Цр-
кве, остварена бајка. У дворцима њеним и 
тврђавама, манастирима, има тајни и мили-
на за све истински дечје душе – душе жељне 
детињства у Христу Богу... Али, то није ин-
фантилно детињство самотног себичлука, 
то је детиљство у Цркви, организму љубави 
и службе, детињство за које се треба бори-
ти мачем Речи Божије. Такво нам оружје, 
такав чудесни мач, нуде хиландарска изда-
ња. Све штитоноше које желе да постану 
духовни витезови нека приступе и одаберу 
оружје – Цар царева и Његова Госпођа Ма-
ти чекају их да им помогну и да благослове 
њихов труд.

ХИЛАНДАР: лист манастира Хиландара 
на Светој Гори, број 45, Преображењски, го-
дина 1995.- страна 7, 8, 9, 10.
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В ерује се да је, на месту данашњег 
српског манастира Хиландара, по-
стојао, од 10. века, грчки манастир 

Хилендарион, који су, у другој половини 12. 
века, опљачкали и разрушили гусари, због 
чега је напуштен. Дошавши на Свету Гору, 
Сава и Симеон Немања пожелели су да на 
том месту заснују српски манастир и за до-
зволу се обратили византијском цару Алек-
сеју III Анђелу. Цар им је, хрисовуљом из 
1198. године, даровао Хиландар „на вечни 
поклон“, те су опсежни грађевински радови 
отпочели исте године. Саграђени су црква 
Ваведења Богородице, велики пирг и кели-
је за монахе, а братство од петнаестак калу-
ђера настанило се у манастиру већ 1199. го-
дине. Године 1200. Сава је саставио типик, 

правило монашког живота у манастиру, а 
како је у исто време саграђена и испосни-
ца у Кареји, Сава је саставио правила мона-
шког живота и за њене будуће житеље.

Из лозе Немањића су још два велика кти-
тора манастира Хиландара, српски краљ 
Милутин и цар Душан. У последњој деце-
нији 13. века по Милутиновом је налогу ста-
ра црква срушена, а подигнута нова која и 
данас постоји, манастир је опасан високим 
заштитним зидинама, а подигнут је и пирг 
у Хрусији. Цар Душан је, са своје стране, не-
штедимице обдаривао манастир имањима 
и драгоценостима.

Између 1387. и 1403, а потом од 1430. до 
1912, Хиландар је, као и цела Света Гора, го-
тово непрекидно под турском влашћу. То је 
време сиромашења свих светогорских ма-
настира, али и време у коме се грозничаво 
настоји очувати хришћанска мисао и бога-

та писана традиција грчког, руског, бугар-
ског и српског народа у њима.

Према оцени књижевних историчара, 
стара српска књижевност достигла је свој 
пуни развој за време владавине краља Ми-
лутина, између 1282. и 1321. године. Она се 
развијала у знаку Свете Горе, где, у хроно-
лошком низу, налазимо најзначајнија име-
на оновремене књижевности: Доментијана 
(Живот светог Саве, Живот светог Симео
на), Теодосија (Житије светог Саве, Служба 
светом Симеону, Служба светом Сави, Жи
тије светог Петра Коришког, Заједнички ка
нон Христу и Симеону и Сави, Заједнички 
канони Симеону и Сави, Похвала Симеону 
и Сави), архиепископа Данила II (Животи 
краљева и архиепископа српских), првог и 

другог његовог настављача, монаха Јефре-
ма (Канон Христу, Канон Богородици, Ка
нон за цара и 170 осмогласних стихира), 
монаха Силуана (стихови за пролошка жи-
тија св. Саве и св. Симеона, Епистолије кир 
Силуанове, Пасхалије), непознатог аутора 
Исповедне молитве, Григорија Рашког (сти-
хови на сребрном крсту краља Милутина, 
намењеном манастиру Св. Петра и Павла у 
Расу) и Јакова Серског (стихови посвећени 
Синају). Квалитет и оригиналост њиховог 
стваралаштва не доводи у питање чињени-
ца да су им дела настајала у додиру са визан-
тијским узорима.

Иако је још св. Сава почео у манастире 
уводити светогорско богослужење ослоње-
но на јерусалимске обичаје, монаси из Све-
те Горе ће, век касније, предузети опсежне 
мере на сређивању богослужбене праксе по 
јерусалимском узору. Најпре је Никодим, 

игуман хиландарски 1312–1316. и архиепи-
скоп српски 1317–1324, организовао прево-
ђење Јерусалимског типика (Типик светог 
Саве Освећеног, како је још у науци познат), 
за који знамо по рукопису из 1319, а затим 
је то учинио и Гервасије, наредни игуман 
хиландарски, о чему сведочи рукопис из 
1331. (назван Романов типик, по своме пи-
сару и, вероватно, преводиоцу). Потом је 
уследио талас превођења нових и редиго-
вања старих превода византијских тексто-
ва, од којих је на потоњу књижевност, у 
филозофском смислу, вероватно, највећи 
утицај остварило превођење дела Псеудо 
– Дионисија Аеропагита, од стране старца 
Исаије 1371. године. У жанровском смислу, 
нарочито је значајан развој литургијског пе-

сништва: стиховни пролог у житију, а сти-
хире, тропари, кондаци, молитве и канони, 
у жанру службе, пренети су и даље развија-
ни у Хиландару под утицајем византијске 
химнографије. Најзад, хиландарци су од-
неговали један прозни жанр који се битно 
разликовао од византијског модела: аренга, 
као уводни део владарске повеље којим се 
износи „духовна мотивација оних дарова 
који се повељом чине“, постала је, по одне-
гованом стилу, емотивности и лиричности 
које прожимају аутобиографски текст, пот-
пуно аутохтоно штиво.

Упоредо са оригиналним ствараоцима, 
у Хиландару делују и бројни преписивачи 
текстова. Тако Доментијан својим ауторите-
том штити Теодора Граматика (Спана – Ћо-
су) док овај преписује Шестоднев Јована Ег-
зарха 1263, Григорије Рашки преписује Но
моканон св. Саве 1305, а „грешни Теодул“ 

Гордана Стокић Симончић

ХИЛАНДАР, НАЈДОЊИ КАМЕН...
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дела Теодосијева 1336. Готово истовремено 
у Хиландару је као писар и монах Роман, 
а његова три рукописа (Изборно јеванђеље, 
Псалтир, Минеј) и данас се чувају у мана-
стирској библиотеци. У другој половини 
века, као преписивачи у Хиландару или 
његовим испосницама раде и монаси Да-
мјан, Јов, Дионисије, Јосиф, Марко, можда 
Тимотеј и Атанасије, сведочећи, и бројем 
и високим квалитетом својих дела, до нас 
доспелих, о богатој књижној продукцији 
манастирској. Са великом сигурношћу мо-
же се говорити о раду хиландарског скрип-
торијума током 15. века, премда су књиге 
из тог периода знатно ређе потписиване, 
због чега мање знамо о њиховим препи-
сивачима. Ова чињеница, могуће, стоји у 
вези са потпуно измењеним друштвеним 
и економским околностима у којима се на-
шла Света Гора након продора Турака на 
ове просторе.

Нема сумње да је манастир Хиландар од 
свога оснивања имао збирку књига намење-
ну коришћењу. Растко Немањић донео је са 

собом на Свету Гору културу читања, а мо-
жда и сећање на дворску библиотеку својих 
родитеља. Као сасвим млад монах, органи-
затор живота у тек основаном манастиру 
и писац, Сава помиње прилагање књига и 
забрану њиховог отуђивања и у Хиландар
ском и у Карејском типику. Да је подразуме-
вао да бар неки од хиландарских монаха мо-
рају бити писмени, види се и по изричитој 
заповести „да се све записује од манастир-
ских права... издаци – како и камо, а прихо-
ди – када и откуда“, која се односи на дохија-
ра, икономе (дохијар је манастирски кувар, 
а иконом (економ) набавља, чува и распо-
ређује потрошни материјал у манастиру) 
или оне који „држе било коју другу работу“. 
Тако су основне манастирске потребе – бо-
гослужбене, и оне друге, административне, 
природно водиле ка оснивању библиотеке 
и архива.

Чини се логичним да у моменту када је-
дан манастир почиње да живи за њега буду 
обезбеђене основне богослужбене књиге. 
Израз ... и књиге приложисмо, требало би, 
сматрамо, схватити у смислу набависмо и 
манастиру поклонисмо, као што се и цркве-
не ризе и сасуде у таквим приликама са дру-

гих страна доносе и поклањају ради опре-
мања манастира. Мање вероватним чини 
се да је у време оснивања Хиландара, на ли-
цу места било организовано преписивање 
књига, односно да је у њему радио скрипто-
ријум, како тумачи Барбара Ломађистро.

Редак и драгоцен пример истраживања 
везе између библиотеке и скрипторијума 
у Хиландару темељи се на Ломађистрином 
ставу да Савино оснивање манастира ни-
је било мотивисано напорима на ширењу 
културно-просветне делатности, него Са-
виним „схватањем монаштва у смислу нај-
старије хришћанске традиције“, а, сагласно 
томе, и поимањем књиге као робе тј. произ-
вода мануелне, а не духовне делатности. На 
њега се надовезује идеја да је плодоносна 
веза скрипторијума и библиотеке довела до 
развоја изванредне књижевне школе, те да 
је, у том смислу, еволуција односа скрипто-
ријум – библиотека – књижевна школа у Хи-
ландару подударна са сличним процесима 
у западно и источноевропским манастири-
ма Средњег века. Ломађистра настоји да до-

каже да је „Савино раздобље хиландарског 
монаштва инспирисано синаитском тра-
дицијом, тј. монаштвом без писмености, и 
према томе је Хиландар имао скриптори-
јум без библиотеке; затим је развој хилан-
дарског скрипторијума пролазио кроз низ 
различитих фаза, до остварења сасвим но-
вог, тј. библиотеке без скрипторијума, што 
ће бити предуслов за афирмацију писмено-
сти без монаштва“.

С обзиром на то какву је реткост књига 
представљала у 13. веку, првобитна збирка 
рукописа у Хиландару није била ни мало-
бројна ни занемарљиве вредности. Она се 
састојала од једног броја књига донетих са 
других страна и књига које ће у деценијама 
након оснивања манастира настати у њему 
самом. На основу изванредног познавања 
старе српске књиге и културе, Димитрије 
Богдановић закључује да су се ту морале 
наћи основне свештене и богослужбене 
књиге: „јеванђеље, апостол, служабник, 
требник, псалтир, часослов, скраћени ок-
тоих, скраћени триод посни и цветни, пра-
знични минеј и паримејник ... Више од тога 
минимума могле су имати и опширније вер-
зије октоиха, триода и нарочито минеја – у 

службеном комплету од 12 књига, а ... обаве-
зно макар и краћа верзија типика и проло-
га за читање у трпезарији. Богдановић прет-
поставља да је „Мирослављево јеванђеље, уз 
Немањину оснивачку повељу из 1198. и уз 
предлошке Хиландарског и Карејског типи
ка, као и Вуканово јеванђеље у Кареји, једна 
од главних сакралних књига хиландарске 
библиотеке од самог оснивања или од пр-
вих деценија по оснивању манастира“. Ис-
траживачи се слажу и са Богдановићевом 
оценом да првобитном фонду књига у мана-
стиру припадају руски неумски рукописи: 
Стихирар из 12. (кодекс бр. 22) и Ирмологи
он из 13. века (кодекс бр. 308), те два текста 
написана у самом Хиландару у другој четвр-
тини 13. века: Четворојеванђеље (кодекс бр. 
22), најстарије код Срба, и Поученија Теодо
ра Студита (кодекс бр. 387), најстарији срп-
ски рукопис на хартији. Према Барбари Ло-
мађистро, овај последњи сведочи о утицају 
студитског монаштва на хиландарско, као 
и о убрзаном развоју преписивачке делатно-
сти у манастиру, којом се, са једне стране, 
ефикасно увећавао фонд библиотеке, а са 
друге, подстицало оригинално књижевно 
стваралаштво.

Књиге су за хиландарску библиотеку 
набављане поклоном, куповином, понекад 
разменом, наруџбинама у другим светогор-
ским скрипторијумима и преписивањем у 
самом манастиру. Колико је богат био књи-
жни фонд библиотеке у Хиландару, може 
се закључивати посредно, а у том смислу 
индикативан је један догађај из средине 17. 
века. Веома угледан и високо рангиран ме-
ђу православним манастирима, Хиландар 
је реноме градио и на богатству своје библи-
отеке, из које су књиге узимане ради испра-
вљања и критичке обраде текстова. Тако 
је, 1653/54. године, ради ревизије руских 
црквених текстова, хиландарско братство 
дозволило да се у Русију однесе 498 књига! 
Да се радило о промишљеној акцији, а не 
о немару и олаком растурању старина, све-
дочи чињеница да су у Русију послати само 
дупликати књига које су се налазиле у мана-
стирском фонду, а који је морао бити дале-
ко богатији.

Kњиге хиландарске налазиле су се током 
минулих векова на разним локалитетима. У 
саборној цркви, главном хиландарском хра-
му, налазила се најважнија збирка. „Књиге 
испрва живе уз цркву, уз храм, као прируч-
на литургијска библиотека певнице или ол-
тара“. Касније се, у оквиру манастирских 
зидина, оне налазе на различитим местима: 
у некој врсти депоа за књиге који се више 
не користе (еклисијарница, сугесница), оста-
вама или ризницама, уз трпезарију. Према 
сазнањима Димитрија Богдановића, почет-
ком 18. века књиге су се налазиле у посебној 
згради, јужно од Пирга св. Саве, према олта-
ру саборне цркве, а када је та зграда изгоре-
ла у једном од два велика пожара, 1722. или 
1776. године, сачувани део збирке пренет 
је у просторију изнад трема манастирске 
трпезарије, наспрам западног улаза у мана-
стирску цркву. Упоредо са збирком главног 
храма, како се подижу нови објекти ван 
манастира, умножава се и потреба за при-
ручним збиркама књига у њима. Пиргови, 
параклиси, скитови, испоснице и келије, у 
којима монаси станују и врше службу божи-
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ју, формирају своје библиотеке, као врсту 
дислоцираних фондова. Тако су се књиге 
одувек налазиле и у Карејској ћелији, у ски-
ту Свете Тројице на Спасовој води, али и у 
приватном власништву појединих монаха. 
Први документовани помен хиландарске 
библиотеке, из 1811. године, још увек не зна-
чи да су све ове књиге обједињене. Библи-
отеку ће централизовати, књиге средити, 
описати и њихов каталог сачинити тек мо-
нах Сава Хиландарац, на самом крају 19. 
века.

Извесних покушаја сређивања књижног 
фонда у Хиландару било је средином 19. ве-
ка, када су књиге нумерисане и, бар оквир-
но, на полицама размештене према типу: 
јеванђеља, псалтири, апостоли... Ова на-
стојања уследила су након првих боравака 
истраживача рукописних старина на Све-
тој Гори и интересовања европске научне 
јавности за фондове манастирских библио-
тека на Атосу. Ипак, свест о потреби да се 
библиотека детаљно уреди, каснијег је да-
тума. Сава Хиландарац (1873–1911), који је 
званично постао библиотекар хиландарски 
1894. године, предузеће темељите и система-
тичне мере на њеном уређењу. Он је књиге 
најпре поделио на рукописне и штампане, а 
штампане на старе штампане и нови фонд; 
издвојио је архивску грађу и класификовао 
је по годиштима; рукописне књиге средио 
је по врсти и доделио им сигнатуре; сиг-
нирао је старе штампане књиге, а затим 
комплетан стари фонд сместио у стаклене 
ормане. Године 1897, на свом матерњем, че-
шком језику, објавио је Каталог старина 
хиландарских, којим је обухватио 471 руко-
пис и 147 старих штампаних књига. Сава 
Хиландарац приредио је, године 1906, и 
нови, проширени, каталог библиотеке, који 
никада није штампан, али се данас чува у 
манастиру. Његов наследник Михаило Ко-
матовић (1860–1943), дугогодишњи библи-
отекар хиландарски, прикупљањем књига 
са различитих пунктова, увећаће збирку 
за још око 160 јединица и рукописима дати 
данашње, дефинитивне сигнатуре. Према 
Каталогу ћирилских рукописа манастира 
Хиландара, који је израдио Димитрије Бог-
дановић, и каталогу старих штампаних 
књига, који је сачинио Дејан Медаковић (а 
објавила Српска академија наука и уметно-
сти и Народна библиотека Србије 1978), у 
манастирској библиотеци данас се налази 
815 ћирилских рукописних књига 12–19. ве-
ка и 79 старих штампаних књига. Посебно, 
и недовољно истражено, богатство Хилан-
дара представља збирка грчких рукописа 
од 11. до 19. века, у којој се налази преко 150 
кодекса. Млађи хиландарски фонд сачиња-
вају књиге 20. века, којих је преко 30 000 хи-
љада, а добијене су углавном поклоном.

У Карејској испосници књиге се налазе 

од оснивања тј. од времена Сави-
ног. Сава је испосницу и скромну 
цркву посвећену св. Сави Јеруса-
лимском, своме узору, наменио 
двојици-тројици монаха за ти
ховање. Због тога су се ту, од са-
мога почетка, морале налазити 
богослужбене књиге, као и књиге 
за духовно уздизање монаха. За-
писи на рукописима који се данас 
чувају у Хиландарској библиоте-

ци сведоче да је у Карејској испосници, од 
13. до 17. века, била изузетно жива преписи-
вачка делатност, која је била изузетно жива 
преписивачка делатност, која је опадала 
што смо ближе нашем времену. Данас нај-
већи писар српске књиге у првој половини 
17. века, Аверкије, радио је управо у Кареји, 
а његов опус обухвата најмање 16 кодекса 
на преко 12 000 страница текста. Надежда 
Синдик сведочи да је библиотека у Кареји, 
која се богатила у претходним вековима, то-
ком 17. века имала између 98 и 122 књиге, 
а да је врста ревизије фонда рађена сваки 
пут када су се смењивали монаси у испосни-
ци. Упоредо са писарском активношћу и 
библиотеком, у Кареји снажи конзерватор-
ско-рестаураторска радионица, да би, од 
почетка 18. века, све ове делатности стагни-
рале. У Кареји су се, 1831. године, налазиле 
42 књиге, а крајем тога века, књижни фонд 
испоснице пренет је у Хиландар, у склопу 
напора Саве Хиландарца на централизаци-
ји грађе и њеној обради.

Писано благо манастира Хиландара 
употпуњава, богат извор грађе за различи-
та научна истраживања представља, хилан-
дарска архивска збирка. Архив манастира 
Хиландара формиран је током 13. века, а 
прве податке о његовом сређивању пружа 
сачувана инвентарска књига из 1299. годи-
не. Иако се након тога повремено јављају 
вести о новим покушајима организовања 
грађе, Сава Хиландарац заслужан је за пр-
во велико уређење овог архива, који данас 
има 200 докумената писаних српском ћири-
лицом, а насталих од краја 12. века до краја 
18. века. Њих чине: збирка повеља српских 
владара Хиландару (60), повеље хиландар-
ском пиргу у Хрусији (10), повеље Карејској 
ћелији (5), даровнице српских владара ма-
настирима и црквама у Србији (22) и збир-
ка интерних светогорских аката. Веома је 
богата и хиландарска архивска грађа на 
страним језицима: збирка грчких повеља 
(преко 170), влашких повеља, руских пове-
ља (9), те збирка турских докумената (пре-
ко 1700). Грађа из 19. и 20. века издвојена 
је и подељена према језичком принципу на 
три збирке: турску, грчку и српску. Да Хи-
ландар није једини манастир ка коме је би-
ла усмерена пажња српских моћника Сред-
њег века, те да није једини чувар архивске 
грађе писане српском ћирилицом сведочи 
педесетак даровница које се данас налазе 
у другим светогорским манастирима: Све-
том Пантелејмону (15), Светом Павлу (17), 
Лаври св. Атанасија (12), Ватопеду (5) и Ка-
стамониту (5).

Извор: Књига и библиотеке код Срба у Сред
њем веку, аутор др Гордана Стокић Симон-
чић, издавач Градска библиотека Панчево, 
2008, стране 32–38.

ХИЛАНДАР МЕЂУ  
ВОДЕћИМ МАНАСТИРИМА 
ПО ВЕЛИЧИНИ БРАТСТВА

П осле катастрофалног пожара 2004. го-
дине, који је потпуно у пепео претво-

рио већи део конака и неколико параклиса 
манастира Хиландара почела је одмах њи-
хова свеобухватна обнова. Али, уједно, са 
овим вишегодишњим подухватом, по траја-
њу, на поновном подизању сагорелих хилан-
дарских конака и параклиса, како то често 
бива у Срба, почео је још један вид значај-
ног послушања–духовна обнова.

Када говоримо о духовној обнови не мо-
жемо, а да се не сетимо једног монашког 
послушања које је описао приликом своје 
друге посете 1930. године Хиландару Влади-
мир Ћоровић, трагично настрадали српски 
историчар.

Наиме, од тада Ћоровићев узор за његов 
будући научни рад постаје библиотекар хи-
ландарске библиотеке отац Михаило. А ево 
и зашто! Отац Михаило је био пореклом се-
љак из Груже, али прави Божији човек: тих, 
скроман, пун такта и нарочито је чувао 
књиге као неке светиње. Он је, тада, по чи-
тав дан по ћошковима ћелија и параклиса 
манастира прикупљао заостале књиге, па 
чак и њихове појединачне листове који би 
неким случајем испали. Тако је, на срећу, на 
четири, пет случајно покупљених листова 
једног Минеја, отац Михаило, спасао веома 
значајан запис за манастир Хиландар из вре-
мена српског деспота Ђурђа Бранковића. И 
данас следећи послушање оца Михаила мо-
наси ове највеће српске светиње почели су 
да обнављају манастирску библиотеку која 
успешно траје већ неко време.

Али духовна обнова није се задржала са-
мо на књигама. Оно што је веома значајно 
за све манастире, па наравно и за сам Хи-
ландар, јесте да се последњих година број 
монаха и искушеника повећао на преко 
четрдесет. Новопридошли монаси и иску-
шеници су у већини млади, образовани и 
из градских средина. Тако да, данас, Хилан-
дар спада међу водеће манастире на Светој 
Гори по величини братства.

С.В.С
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Да ли је могућа обнова грађевина, на-
рочито, грађевина светињама посве-
ћених, без обнове народа? Манастир 

Хиландар дели судбину српскога народа. 
Настао је на темељима богомоље коју је вре-
ме засејало у земљу и заборав. Онда је ду-
ховно препорођени Немања жупан на томе 
месту уздигао се у монаха и ктитора м. Хи-
ландара, потом га преданост Богу, син мона-
шким именом Сава српски и народ уздижу 
до светога Симеона.

У Немањино време Србија је превазила-
зила и унутрашње сукобе и ратове са сусе-
дима дипломатским путем, па и ратове са 
Византијом. Била је на путу крсташима, 
иноверцима и претензијама свакојакима, 
али је излазила ојачана из године у годину, 
јер, умни Жупан стајаше у споју с Нерође-
ним, животом својим и делом својим.

У времену пуном неизвесних токова Не-
мања је усправљао себе у хришћанској вери 
и државу утврђивао народним уједињеним 
снагама. Државничким пословима уједи-
нио је српска племена од Јадрана до Дунава 
и Вардара, а свесном жртвом успоставља 
духовну вертикалу у окриљу светогорја где 
је заблистао манастир Хиландар. Његове 
духовне тежње животом својим продужава 
син му Растко, који узраста у светога чове-
ка делом посвећеника народу, чије трудо-
љубље остаје путоказ и данас, по њему се 
идентификујемо као светосавци. Најкраће 
речено, светосавље се састоји у таквом ра
ду и односу који обезбеђује имање за себе и за 
друге, тако је говорио дугогодишњи проигу-
ман Хиландара о. Никанор. Он је обнављао 
народ у Србији штампаним молитвеним 
књигама, себе животом утврђивао у Христу 
преданим послушањем и молитвом. И та-
кав богобојазник безбожнима у отачаству 
беше препрека те му отимаху пут са пута.

Свети Сава од почетка иђаше путем бого-
угодника, путем свејединства човечанства 
пред Богом, он је тај који је кроз метежна 
времена, без страха пролазио кроз чете раз-
бојника да би се изборио за достојно место 
српском народу у окриљу царства Визан-

тије и суседних народа. Метежна времена 
нису прошлост, али, то није разлог да се 
одрекнемо онога што је скупље од живота, 
живота вечнога.

Хиландар је задњих двадесетак година 
доживео препород, обновљен је духовно. 
Братство Хиландара је бројно увећано. Ве-
ћина монаха долази из света са високим 
образовањем и темељном основом духовно-
га живота који се монашким подвигом про-
дубљује. Препорођена је околина, оживеле 
су поједине келије, стари маслињаци изно-
ва блистају и новозасађени се уздижу.

Можда су данас тежа времена. Србија 
је под тихом окупацијом изнутра (незна-
ња, неорганизованости, расула ума и доба-
ра, кривоверја и преварног односа често 
диктованога скривеним циљем моћника), 
и, споља (бруталном силом која је Србију 
прогласила својом виталном интересном 
зоном), а да се то не види у пуној мери, 
усрећитељи света се прикривају доброчин-
ством. Уместо развоја српски народ се раси-
па, расипа се држава и народ, духовна вер-
тикала је раслабљена, хришћански кодекс 
је разграђиван систематично нарочито од 
ослобођења 1944. до данас. Разграђивана 
је свака слободна мисао, свака богоугодна 
ћелија је физички разграђивана. Исмеван 
је истинољубиви и праведни богоугодник, 
оробљени су слободоумни или су изгнани 
из земље, другима је отета реч са уста, напу-
њени су казамати правдољубивима. У наше 
време, у времену наречене демократије, тај 
пут се продубљује. Народ је уведен у ратове 
планом разносача слободе, е да би се злом 
бранио од зла, да би се разградња државе за-
окружила и да би се расулом народа однаро-
дило семе у њему. Да ли је излаз могућ сем 
излаза кроз пакао? Може ли се до слободе 
одрицањем слободе? Одрицањем сећања и 
стопе у којој си узрастао? Одрицањем зна-
ња и закона истине? Може ли се заборавити 
Хиландар?

Свети Симеон и Свети Сава узаконили 
су српски народ у правди Божјој и том си-
лом прођоше велике ратне ковитлаце. У са-
образности са Светилником, са речима Ису-
са Христа, са Светом Књигом уздизаху праг 
преко прага умом и радостима живота. 
Службом Богу и народу стасавале су снаге 
појединаца, исијавала су лица људи и веле-

лепних грађевина каква беше и јесте Студе-
ница, Жича, Дечани, Хиландар... Понајпре 
ослонац човеку беху књиге, верни пријатељ 
на путу врлине је у свим временима књига. 
Посебно Света књига у којој је сила на којој 
се Земља држи међу звездама, сила божан-
скога ума, може и треба да нам је ослонац. 
То је неразорив ослонац човеку, то је сила 
која човека чини непобедивим. Кроз њу се 
достиже слобода ума и тела. Још је грчки 
филозоф Епиктет (први век од Христа) уви-
део ту снагу и саобразио своју мисао христо-
љубивоме путу проповедајући непобеднога 
човека који одоли: новцу, жени, слави, клеве
ти, похвали, страху од смрти, сновима, те
жњи, свему одоли јавно, одоли свему и у ноћи 
кад га нико не види, тај је непобедан!

Свети Сава саобразно путу Христа, лич-
ним подвигом живи у врлини, рад га ра-
дости, рад на користи српском и другим 
народима. Учвршћује законит пут у цркви 
и држави кроз богослужбене књиге. Веро-
ватно је са оцем син рукописао оснивачку 
Хиландарску повељу 1198. године, потом сле-
дује Карејски типик, Хиландарски типик, 
Студенички типик са Житијем светога 
Симеона, Служба светоме Симеону, Писмо 
студеничком игуману Спиридону, и, круна 
свега рада, Номоканон, односно, Законо
правило. Законоправило је основа српској 
држави и цркви, извор праву, и Душано
вом Законику, као и духовном обрасцу ус-
постављеном светоотачким искуством. Са 
страхом Господњим св. Сава сабира благо 
које се не може сабрати чулима, оно што од 

Свевишњега стиже као дар за беспрекоран 
живот. У светом врту посвећеном Присно-
деви Марији он засађује свој ум. Успоста-
вља законе богобојажљивоме човеку који 
ће све своје снаге предати служби Богу, ти-
ме и народу своме. Служба Богу уређена је 
типиком, али, служба српскоме народу про-
изилази из саме личности Светога. Јер, он 
беше творац од речи, а не само обичан чи-
талац и преписивач речи светоотачкога ис-
куства, он је проникнуо у лепоту закона са-
вршенства које царује светом. Он је велики 
терет народа свога преузео на себе и извео 
га на пут радости. Он је обратио подигнуте 
секире мрзитеља на народ српски у држа-
лице којима се обделавају виногради. Он 
је саобразио духовни и државни пут Срби-

Ратко Марковић Риђанин

ОБНОВА МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА 
ОБНАВЉА НАС

Конак м. Хиландара у Кареји



60 61

је с ратоборном Византијом. 
Он се угледа на најбоље када 
усваја законе организовања 
манастирскога и световнога 
живота, он задобија пуну сло-
боду за српску цркву чувају-
ћи слободу у своме окружењу. 
Живот је украс којим нас је 
Бог обдарио, зато смо дужни 
да узвратимо животом у исти-
ни, љубећи палога, ту снагу са-
мо божја рука може и нама да-
ти. Ниједан други темељ није 
неразорив сем истине у нама. 
Ако је заборавимо сами ћемо 
бити заборављени, бићемо 
свет иза света. Народ који се 
држи пута ка Богу не заостаје 
за народима.

Хиландар је ослонац Срби-
ји. Хиландар је сабиралиште 
знања и умећа која српски 
народ прихвата. Прихвата ти-
пике, каноне, житија светих, 
стихире, знања из медицине, 
уметности и науке. И барокна 
уметност је из Европе стигла 
с бакрорезима преко Хилан-
дара у Србију. О свему томе 
сведоче збирке икона блиста-
ве лепоте, збирке рукописних 
књига, старих штампаних и 
савремених књига, етнограф-
ска збирка, као и савремена 
издавачка делатност разграна-
та у три правца, један под окриљем о. Роми-
ла, други годинама истрајава под руком о. 
Серафима, а трећи правац чине издања За-
дужбине Манастира Хиландара. Данас су 
обновљена бројна издања старих рукописа, 
богослужбених књига, појачких, медицин-
ских, црквеноправних...

О изузетности ове Свете Стопе у Хилан-
дару, за српски народ, најуверљивији су до-
каз:

Каталог ћирилских рукописа манастира 
Хиландара / Димитрије Богдановић. Старе 
штампане књиге манастира Хиландара / Де-
јан Медаковић. – Београд, 1978. – Том 1 / Ка-
талог; Том 2 / Палеографски албум;

Каталог књига на српскохрватском јези-
ку од 18. до 20. века / приредили Миодраг 
Живанов, Драгутин Никчевић и Радисав 
Цајић. – Београд, 1989;

Каталог књига на бугарском и руском је-
зику од 19. до 20. века / приредио Миодраг 
Живанов. – Београд, 2004;

Каталог листова и часописа на српском и 
страним језицима / припремио Ратко Мар-
ковић. – 2006 (Сајт Народне библиотеке Ср-
бије);

Светогорска графика / Динко Давидов. 
– Београд, 2004. 

Ризница и Библиотека м. Хиландара за-
служују беспрекоран рад, како на обради 
збирки рукописа, повеља, архивских до-
кумената, књига на српском, руском, грч-
ком, бугарском, немачком, француском, 
енглеском и другим језицима, и, надасве на 
збирци икона, тако и на њиховом чувању. 
Захваљујући изузетној предусретљивости 
братства м. Хиландара, ове збирке су данас 
саставни део културе света кроз каталоге и 
бројне студије којима улазимо у скривнице 

историје музике, медицине, рударства, ар-
хитектуре, етнографије...

Данас је српски народ пред дилемама и 
изазовима, без умозренија и вођства које 
ће се држати богоугодне и богољубне све-
тлости и пута врлине. Тај пут се из године 
у годину обрушава, држава је у својој нео-
дређености добила сувише симболичан 
изглед брода који се без капетана љуља мо-
рима. Део по део се обрушава. И Хиландар 
је задесио пожар с трећег на четврти март 
2004. године. Пожар је опомена. Али, како 
поверовати да је наук задобијен? Онај ко је 
обнављао здање деценијама, а то су инсти-
туције из Србије, није обезбедио нормалну 
употребу и живот у конацима, зато их је ва-
тра полизала на завршници тридесетогоди-
шње обнове кровова и архондарика. Болест 
се беше ушуњала и у књиге у ризницу, буђ 
беше запретила увелико књигама, али, сре-
ћом, услед обнове кровова и зидова, збирке 
беху измештене, и, тако спасене од пожара 
и опаке болести од које лека нема. Одговор-
ни у Србији одговорност траже у другоме, 
у богољубивоме рабу божијему, а сами на-
стављају путем којим су и ишли, без покај-
не сузе и стида. Без озбиљнога приступа у 
чувању онога што нам дароваху богољубни 
преци. Може ли се тако градити добро? Ко 
је тај ко истим путем, путем расула, заводи 
српски народ? Може ли Србија тим путем 
стасавати међу државама и народима? Ако 
су институције државе у расулу, под незна-
њем, немаром, похлепом – како ћемо се ра-
довати дану који долази? Ма куда да идемо, 
истина за нама иде! Да ли може бити за по-
хвалу то што смо деценијама радили и на 
крају урађено упропастили незнањем или 
треба променити себе, саобразити свој од-

нос са одговорним начином 
рада који је основа напретка од-
увек?

Могу ли нас спасити поје-
динци делатници који се књи-
гом боре за спас себе и других? 
Како очекивати делотворност 
књигом кад је и она у водама 
апсурда, кад је човеку који би је 
узео у руке отето људско досто-
јанство, кад је сатеран у збегове, 
у сиромаштво, кад дршће прут 
наде у њему пред незајажљивом 
силом која му је кућу обзинула, 
пред силом која му је зидове у 
кући оголила!? И где је ту ра-
дост постојања кад се непрекид-
но разноси оно што су свети 
сабирали у давна времена? Која 
то сила потире у семену народа 
народ? Ако нисмо у моћи очу-
вати то што имамо, како ћемо 
градити ново? Метежна време-
на нису ништа ново. Ни расу-
ло народа није новост. Новост 
није ни превара обучена у рухо 
доброчинства. Зато је потребно 
сабрано, свесно и савесно осло-
нац потражити у животу и раду 
светилника Светога Симеона и 
Светога Саве како бисмо се до-
хватили стазе закона Божјега и 
како бисмо се ускладили живо-
том са силом која небеса држи 
на небесима и Земљу са нама. 

Света књига је дар који нас упућује на ду-
ховну силу, и савремена књига открива обе 
стране света, божанску и фаустовску. На 
нама је да изаберемо. Црнорисци, богољуб-
ници, молитвеници м. Хиландара су одре-

ђени. Обнављају своју кошницу уз помоћ 
народа свога. Већ се види први део обновље-
нога конака на северозападној страни, већ 
се плави доксат. Грађевина стасава. Уз њу 
дух треба да зри. Не можемо се ослањати 
на снаге које су биле недостојне Хиландара. 
Потребан је нов начин живота, истинољуб-
ни га имају. Њима треба препустити реч. 
Монаси усрдно молитвама и рукама обдела-
вају своје винограде. Они би да помогну, да 
подигну себе и Србију. Једни без других где 
бисмо већ били? Хиландар је молитва коју 
многи од нас не знају да чују. Мудрост свих 
мудрости истином избија. У њој су сва до-
бротољубља. Хиландар са братством дише 
добротољубљем. О томе сведочи и издавач-
ка делатнст веома плодна у новије време. 
Искуство које дају молитвене књиге усред-
сређено је на обнову човека. Хиландар ти-
ме обнавља Србију.

Хиландар, поглед са јужне стране
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ПРЕДГОВОР

С веукупни духовни и културно-исто-
ријски развој Срба зачет је у Хиланда-
ру онога часа када су Стефан Немања 

као монах Симеон и његов најмлађи син Све-
ти Сава 1198. године саздали на развалинама 
старог грчког светогорског манастира нови 
Дом Пресвете Богородице Одигитрије, пот-
помогнути од византијског цара Алексија III 
Анђела, који им је златопечатним сигилио-
ном даровао Милеје као посед и дозволу да 
на том светогорском тлу саграде српски ма-
настир Хиландар. Намером ктитора васпо-
стављен је у Хиландару не само центар срп-
ског монаштва у највећој монашкој заједни-
ци православне васељене, посвећеној Богоро-
дици и названој по њеном завету Света Гора, 
већ и својеврсни универзитет за учене Србе, 
који су у Хиландару следили пример свога 
учитеља Светог Саве – састављали, преводи-
ли, писали и преписивали књиге, сликали 
иконе и живописали цркве и записивали све 
важне догађаје за потоње генерације.

Хиландар је својим животом дугим коли-
ко и трајање српске државе увек био одраз и 
импулс њених успона, саучесник и спаситељ 
у њеним страдањима, расадник, утемељивач 
и креатор културног стварања и чувар свих 
тековина тог стварања у Србији, будући че-
сто на довољно срећној географској удаље-
ности од места највећих катастрофа српске 
историје у којима су заувек нестајали српски 
споменици културе. Зато се у Хиландару све 
брижљиво чувало као велика светиња и за-
оставштина предака још од дана оснивања, 
чији је сведок и лик Богородице Одигитрије 
на престоној мозаичкој икони, старој колико 
и Хиландар и спомен на његове осниваче.

Као једини српски манастир на Светој Го-
ри, Хиландар је својим заслуженим угледом 
обезбедио једно од најузвишенијих места у 
хијерархији светогорских манастира, што се 
јасно види и у утврђеној организацији адми-
нистративне управе Свете Горе.

Осмовековно трајање и живот без преки-
да створили су и сабрали огромно и непро-
цењиво уметничко благо Хиландара, а врат-
нице његових ризница непрекидно су отва-
рали, осим готово свих српских владара, и 
сви путници намерници, истраживачи ста-
рина, радозналци и научни прегаоци да би у 
свеколиком стваралаштву врхунског домета 
открили управо она књижевна и уметничка 
дела која су им била кључне карике и спојни-
це у стварању научних синтеза у проучавању 
културе византијског света. Са својим збир-
кама средњовековних повеља, аката, рукопи-
сних књига, икона и реликвија Хиландар је и 
сам постао извором српске историје.

Још од првих истраживача светогорских 
старина, који су одмах уочили величину Хи-
ландара и у својим описима га ранговали рав-
ноправно уз најугледније и најстарије свето-

горске манастире, писана реч о Хиландару, 
толико бројна и прецизна сачувала је чак и 
оно што је временом као оригинално сведо-
чанство нестало.

О Хиландару је писано у целом свету, је-
зиком и писмом разних народа и ни један 
српски манастир није толико описиван, по-
писиван и проучаван као Хиландар. Зато је 
и библиографија Хиландара, овде први пут 
у целини сабрана, састављена и обрађена у 
намери да колико је то могуће обухвати и ве-
лики део иностране издавачке делатности, 
најбољи показатељ места Хиландара у свет-
ској културној баштини и пре свега у српској 
историји, књижевности, уметности и духов-
ној култури уопште. Намера нам је била да 
то буде и специфичан допринос осамстого-
дишњици његовог оснивања као трајни спо-
меник збира до сада штампаних текстова о 
Хиландару и помоћ и основа за сва будућа 
истраживања о овом великом српском мана-
стиру.

На иницијативу академика проф. др Гојка 
Суботића, а уз препоруку одбора за обележа-
вање 800 година манастира Хиландара, овај 
сложен и дуготрајан рад на прикупљању и 
обради библиографске грађе о Хиландару 
поверен је мени као главном аутору, истра-
живачу грађе и редактору библиографије, 
и мојим колегиницама и сарадницима, иску-
сним библиотекарима-саветницима Стели 
Филипи-Матутиновић и Бранислави Грбић, 
које су ми помагале у прикупљању и обради 
грађе. Цео пројекат свесрдно је подржао и 
финансијски потпомогао господин Радомир 
Бегенишић, помоћник министра културе 
Републике Србије, на чему му се овом прили-
ком свесрдно захваљујем. Без драгоцене фи-
нансијске подршке Министарства за култу-
ру Републике Србије и његовог разумевања 
за двогодишње трајање рада на изради ове 

библиографије, као и трајног залагања акаде-
мика проф. др Гојка Суботића да се овај оп-
сежан текст припреми за штампу, библиогра-
фија Хиландара не би могла бити завршена.

Истраживање и прикупљање грађе за 
библиографију извршено је у фондовима 
Универзитетске библиотеке „Светозар Мар-
ковић“ у Београду, Народне библиотеке Ср-
бије, Библиотеке Српске академије наука и 
уметности, Византолошког, Археолошког, 
Историјског и Балканолошког института 
САНУ, библиотека Одељења и Института 
за историју уметности Филозофског факул-
тета у Београду, Српске православне цркве 
и Богословског факултета, Одељења за срп-
ски и збирке В. Јагића Филозофског факул-
тета у Београду, Библиотеке Матице српске 
у Новом Саду, библиотека Народног музеја 
и Музеја примењене уметности у Београду, 
Републичког завода за заштиту споменика 
културе у Београду, као и библиотека у ино-
странству.

Захваљујем се колегама из служби за међу-
библиотечку позајмицу Народне библиотеке 
Србије, библиотеке САНУ и библиотеке Ма-
тице српске у Новом Саду, које су нам изузет-
но много излазиле у сусрет током истражива-
ња и прикупљања грађе за ову библиографи-
ју. Посебну захвалност дугујем др Мирјани 
Живојиновић, др Мирјани Татић-Ђурић, 
проф. др Сретену Петковићу, проф. др Бра-
ниславу Тадићу и др Александру Фотићу 
на уступању својих приватних библиограф-
ских бележака и публикација неопходних за 
израду ове библиографије, као и Србиславу 
Јеличићу и Анастасиосу Макриниколасу, сту-
дентима Филозофског факултета у Београду 
на стручној помоћи приликом обраде и чи-
тања текстова на грчком језику. Свесрдна 
подршка и стручна консултација академика 
проф. др Гојка Суботића помогла нам је да ис-
трајемо у дуготрајном послу на прикупљању 
и систематизацији обилне грађе која је расу-
та по фондовима бројних библиотека.

Распоред библиографске грађе системати-
зован је према потребама корисника библи-
ографије у следеће тематске целине: Извори 
(Хиландарске повеље, Хиландарски типик 
и хиландарска акта; Записи и натписи; Жи-
тија; Родослови, летописи и остали списи; 
Ликовне представе), Путописи, Монографи-
је, Општеинформативна дела о Хиландару, 
Опште студије о Хиландару, Хиландар у оп-
штим делима о средњевековној уметности, 
Хиландар у општим делима о Светој Гори, 
Историја, Конзерваторско-рестаураторски 
радови и почетак научног истраживања, Ар-
хитектура и скулптура, Сликарство, Приме-
њена уметност, Рукописи и Хиландарски 
архив.

Систематизација грађе извршена је према 
предметизацији анотације, а не само публи-
кације, односно према делу текста који се 

Бојана Мелцер

МАНАСТИР ХИЛАНДАР 
БИБЛИОГРАФИЈА
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односи на Хиландар. У случајевима када би-
блиографска јединица има вишепредметну 
анотацију класификована је у ону тематску 
целину којој припада највећим делом, док је 
за остале наведена као упутна на крају одгова-
рајућег поглавља, односно тематске целине.

У оквиру сваке тематске групе библио-
графске јединице су сређене по хроноло-
шком реду објављивања. Текстови објавље-
ни у истој години сређени су у оквиру дате 
године према абецедном редоследу презиме-
на аутора.

Библиографске јединице су обрађене de 
visu, осим публикација које због недоступно-
сти и незаступљености у познатим фондови-
ма нису виђене, већ су у постојећем облику 
преузете из секундарних извора. Те библио-
графске јединице су обележене звездицом (*) 
иза редног броја.

Да би библиографија о Хиландару била 
формално у складу са осталим библиогра-
фијама о српским манастирима које сам ра-
дила и које су раније објављене (Студеница, 
Сопоћани, Жича, Ариље), имена свих ауто-
ра, у случајевима када је текст дело више од 
једног аутора, наведена су у одредници, с об-
зиром да су аутори прилога, односно делова 
публикације једнаког опсега и штампана су 
писмом дате публикације, па су стога и изра-
ђена два регистра – ћирилични по азбучном 
реду и латинични по абецедном реду имена 
аутора.

Имена аутора која на публикацијама и 
осталим текстовима нису дата у целини, или 
су у облику иницијала, разрешена су и у од-
редници и у регистру у свим случајевима где 
је то било могуће са потпуном сигурношћу. 
Аноними нису разрешавани. Без обзира на 
начин исписивања имена аутора на публи-
кацији, у одредници је дата опште усвојена 
варијанта његовог имена. У одредници тек-
стова штампаних на грчком језику имена 
аутора штампана су у изворном грчком пи-
сму и у опште усвојеном транслитерарном 
латиничном писаном облику у каквом се на-
лазе у регистру.

Публикације које су дело више од три ауто-
ра у одредници имају наведен наслов.

Испод библиографског описа налази се 
анотација која објашњава предмет истражи-
вања и указује на његово место у датом тек-
сту. Текстови који се у целини и директно 
односе на Хиландар нису анотирани.

Уколико рад има резиме на страном јези-
ку, наслов резимеа наведен је у напомени, а 
пагинација основног текста обухвата и паги-
нацију резимеа. Радови који су у целини и у 
неизмењеном облику поново штампани, или 
су штампани и на страном језику комплетно 
су описани уз њихово право издање. Публи-
кације и текстови штампани на више језика 
од стране истог издавача нису посебно опи-
сивани, већ су уз опис основног првог изда-
ња наведени у напомени. Уколико је ново 
издање измењено у односу на прво издање 
текста оно је обухваћено као засебна библи-
ографска јединица. Текстови страних аутора 
преведени и објављени у Југославији описа-
ни су као посебне библиографске јединице, 
као и текстови југословенских аутора преве-
дени на страни језик, односно штампани у 
иностранству.

Подаци који су у библиографском опису 
наведени на основу извора изван дате публи-

кације налазе се у угластим заградама. То се 
односи и на податке о броју страна и илустра-
ција код описа непагинираних делова публи-
кације.

На крају библиографије је именски реги-
стар који обухвата имена аутора, приређива-
ча и преводилаца цитираних текстова. Он 
се састоји из два дела: ћириличног, односно 
азбучног, и латиничног, тј. абецедног. Имена 
аутора радова штампаних и ћирилицом и 
латиницом налазе се у оба регистра, у зави-
сности од писма штампаног текста. Имена 
грчких аутора чији су текстови штампани 
на грчком језику налазе се у абецедном ре-
гистру у транслитерарном облику. Уз имена 
назначени су редни бројеви библиографских 
јединица у тексту библиографије.

Стицајем околности ова библиографија 
није објављења 1999. године од стране Одбо-

ра за обележавање осам векова манастира 
Хиландара и средствима Министарства за 
културу Републике Србије, како је било пла-
нирано, на иницијативу и изузетним залага-
њем др Драгише Бојовића у име Центра за цр-
квене студије у Нишу, она се објављује сада, 
допуњена библиографским јединицама које 
описују радове штампане у међувремену, до 
2002. године.

Мелцер, Бојана: манастир Хиландар: би
блиографија: сарадници Стела Филипи-Ма-
тутиновић, Бранислава Грбић. – Ниш – Цен-
тар за црквене студије; Косовска Митрови-
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С. В. Стојанчев
СПАСОВА ВОДА КЊИЖЕВНА РАДИОНИЦА

С кит Свете Тројице познатији као Спасова Вода налази се на око неколико километара 
источно од манастира Хиландара у планинском пределу. Да би ходочасник који борави 

на Светој Гори Атонској посетио ово веома живописно место, које је и древна књижевна ра-
дионица, коју је подигао српски краљ Урош, мора да пешачи око 45 минута. И то долином 
јаруге у којој је на неколико места коптирана вода за манастир Хиландар. Прилаз Скиту је 
уствари једна пешачка стаза, која иде, највећим делом уз обалу поменутог потока без успона 
и низбрдице. После пређених две трећине стазе ходочасник прелази стеновит поток код ико-
не у једној ниши која представља Свету Тројицу. Затим се пут нагло успиње, а после знатног 
физичког напора намерник доспева на један тесни плато. Скит Св. Тројице сазидан је на том 
платоу, изнад кога се с једне стране вертикално диже стена висока преко 25 метара. Са доње, 
источне стране, он је подзидан каменим зидом. Место на коме се Скит налази је лепо, живо-
писно и пошумљено, а данас се састоји од цркве Св. Тројице, рушевине једне омање капеле 
и рушевине једног већег конака, као и једне камене цистерне за воду. Данас је ово предивно 
место запустело, јер већ више деценија на њему нико не живи.

О обнови Хиландарског Скита Св. Тројица на Спасовој Води у 17. веку постоји више исто-
ријских извора, па је његова прошлост од тога времена до данас, веома јасна. Али о његовој 
прошлости пре обнове и о његовом оснивању не знамо много.

Оно што се данас прича о Спасовој Води је то да је Доментијан, светогорски калуђер из 
13. века, кога један преписивач из 1263. године хвали као љубитеља књиге, на платоу Свете 
Тројице написао „Житије Светог Симеона“. Наиме, Доментијан у предговору овог свог дела 
наводи да га је он писао у Хиландару у кули Преображења, која се налази изван манастира у 
планини и коју је саградио српски краљ Урош. Овај податак нарочито је важан када се има у 
виду један запис из 1592. године који се налази у Хиландару. Наиме, у њему се помиње да је 
на једном Октоиху - књизи из Спасових Вода, ђакона Василија, написано: „и да буде проклет 
онај ко га узме од (цркве) Светог Преображења“. Очигледно је да је у то време на Спасовој 
Води постојала црква посвећена Преображењу, вероватно она у којој је Доментијан написао 
своје чувено дело „Житије Светог Симеона“, која се данас, обновљена или новоподигнута, 
назива Света Тројица.

По мишљењу Ђорђа Трифуновића, Доментијана прати несрећна судбина многих наших 
уметника из минулих времена, чије живописе можемо само да наслућујемо кроз вечите зи-
дине тајанствености. Такав, монах, као што је био Доментијан, мало се старао за личну сла-
ву. Сав смеран и незагледан у ствари земаљске, оставио је мало података о себи. Два његова 
књижевна дела, „Житије Светог Саве“ и „Житије Светог Симеона“ и сведочанство једног 
његовог савременика су нам, данас, једини познати извори за сигурније познавање краћег 
раздобља Доментијановог живота.

Рођен је, сматра Ђорђе Трифуновић, свакако у Србији и то око 1210. године. О његовом 
животу, до првог записа, можемо само да наслућујемо. Назива себе „последњим учеником“ 
Светог Саве. Овај израз могао би се схватити и симболично - „последњи“ као недостојни 
или ништи, а „ученик“ као духовни следбеник. Изгледа да је ово Доментијаново сведочан-
ство ипак истинито. Описујући у „Животу Светог Саве“ и „Животу Светог Симеона“ ка-
нонизацију Светог Симеона, вели како је светогорски сабор благословио „богоноснога оца 
нашега кир Саву да му напише канон и стихире и чудотворења његова, а он написав колико 
је могуће, опет благослови нас ученике своје истим благословом“.

Затим, Доментијан због своје потврђене учености, приљежности, смирености и других 
духовних врлина одлази из Кареје, вероватно до 1260. године, и постаје духовник свега брат-
ства манастира Хиландара. Међутим, он није живео са братијом у самом манастиру, већ уса-
мљенички у кули Преображења Спасова. Ту је, дакле, у данас познатој Спасовој Води почео 
да пише своје друго знаменито дело – „Живот Светога Симеона“, које је завршио 1264. годи-
не. После ове године ми, данас, не знамо ништа више о Доментијану. Отуда нам се живот 
овог српског средњовековног књижевника пружа као и она његова светлост којој ни почетак 
не почиње ни крај не ишчезава. Нама данас, његовим потомцима, остаје једино да походимо 
Спасове Воде, где је, вероватно, овај учени и смерни монах српски, љубитељ књиге, написао 
бесмртно дело, не би ли бар мало осетили сву благодет коју пружа овај Хиландарски Скит.
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Ова света икона је нађена 
несгорела у пожару 

Икона Пресвете Богородице 
Ублажитељка туге

Ознака радионице  
у којој је израђен оков


