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БО ГО СЛУ ЖБЕ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ У ОД РЕД БА МА  
II КТИ ТОР СКЕ ПО ВЕ ЉЕ ВЕ ЛИ КОГ ЧЕЛ НИ КА  

РА ДИ ЧА МА НА СТИ РУ КА СТА МО НИ ТУ:  
ПАР ЦИ ЈАЛ НА АНА ЛИ ЗА

Са же так: У ра ду се про у ча ва ју бо го слу жбе ни еле мен ти у од ред ба ма 
II кти тор ске по ве ље ве ли ког чел ни ка Ра ди ча ма на сти ру Ка ста мо ни ту. Тим 
по во дом нај пре би ва ју ис тра же ни Ра ди че ва лич ност и кти тор ска де лат-
ност, те раз ло зи на стан ка ње го ве дру ге кти тор ске по ве ље. Ау тор у на-
став ку ра да па р ци јал но ана ли зи ра бо го слу жбе не еле мен те у по је ди ним 
од ред ба ма по ве ље и кон тек сту а ли зу је их, ука зу ју ћи на њи хо во по ре кло, 
при ме ну и зна че ње у хри шћан ском бо го слу же њу и обла сти те о ло ги је.

Кључ не ре чи: ве ли ки чел ник Ра дич, кти тор, по ве ља, ма на стир, спо мен, 
бо го слу же ње. 

1. УВОД

Про у ча ва ње сред њо ве ков них срп ских прав них из во ра1, бу ду ћи за по-
че то још сре ди ном XIX сто ле ћа2, пред ста вља про цес ко ји се то ком по след-
њих не ко ли ко де це ни ја од ли ку је на ро чи тим на уч ним пре га ла штвом.3 Из у зев 

1 Ра ди оп штег уви да у сред њо ве ков но срп ско пра во кон сул то ва ти Ср ђан Шар кић, 
Сред њо ве ков но срп ско пра во, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1995. 

2 О пр вом ис тра жи ва чу сред њо ве ков ног срп ског пра ва др Ни ко ли Кр сти ћу (1829–
1902) ви де ти по дроб ни је Дра ган Ни ко лић, ,,Док тор Ни ко ла Кр стић – пр ви про фе сор прав-
не исто ри је на бе о град ском Ли це ју”, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, го ди на 73, књи га 
43, 1/1987, 81–88; Жи ка Бу ју клић, „Рим ско пра во у док тор ским те за ма Ни ко ле Кр сти ћа из 
1854. го ди не“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 3/2018, 31. 36. 

3 У при лог то ме тре ба на ве сти, из ме ђу оста лог, кри тич ко из да ње Ду ша но вог за ко ни ка 
(ви де ти Ду ша нов за ко ник, при ре дио Ђор ђе Бу ба ло, За вод за уџ бе ни ке, Слу жбе ни гла сник, 
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њи хо вог ју ри дич ког и исто риј ског зна ча ја, по себ но ме сто у гру пи по ме ну тих 
из во ра при па да сред њо ве ков ним срп ским по ве ља ма и за ве шта њи ма4, чи ја 
је са др жи на прот ка на и фраг мен ти ма те о ло шког по ре кла5. След стве но, све-
о бу хват на ана ли за по је ди них по ве ља под ра зу ме ва и ис прав но пре по зна ва ње 
еле ме на та бо го слу жбе ног по ре кла6, што не сум њи во прет по ста вља и од го-
ва ра ју ћу ли тур ги о ло шку ана ли зу7. Оту да сво је вр сно са гле да ва ње на зна че ног 
ме ди е ви стич ког на сле ђа са ли тур гич ке тач ке гле ди шта, мо же са свим из ве сно 
до при не ти пот пу ни јем и ква ли та тив ни јем по и ма њу сред њо ве ков ног прав ног 
на сле ђа срп ске про ве ни јен ци је. 

Бе о град 2010), пр вог де ла За ко но пра ви ла Све тог Са ве (ви де ти Ми о драг М. Пе тро вић, За-
ко но пра ви ло Све то га Са ве 1, Ма на стир Жи ча 2004), али и пре вод Син таг ме Ма ти је Вла-
ста ра са срп ско сло вен ског на срп ски је зик (ви де ти Ма ти ја Вла стар, Син таг ма, са срп ско-
сло вен ског је зи ка пре ве ла Та тја на Су бо тин Го лу бо вић, СА НУ, Оде ље ње дру штве них на у ка, 
Из во ри срп ског пра ва XVI II, Бе о град 2013). 

4 О за ве шта ва њу у сред њо ве ков ном срп ском пра ву и при ме ри ма та квих до ку ме на та у 
ар хи ва ма све то гор ских ма на сти ра ви де ти оп шир ни је Ta ma ra Ma to vić, „O za veš ta va nju u 
srp skom sred njo ve kov nom pra vu“, Prav ni za pi si 1/2017, 20–33; Та ма ра М. Ма то вић, За ве шта-
ња у ар хи ва ма све то гор ских ма на сти ра (XI II-XV  век), док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на 
на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2017, Бе о град 2017, http://nar dus.mpn .gov .
rs/han dle/123456789/10084, 1. де цем бар 2018. 

5 Пло до ви ди пло ма тич ког ис тра жи ва ња са др жи не сред њо ве ков них срп ских по ве ља, 
а ко ја по ти че из Но вог за ве та и хри шћан ског пре да ња, са др жа ни су у Вла дан Три јић, Но ви 
за вет и хри шћан ско пре да ње у срп ским сред њо ве ков ним по ве ља ма, док тор ска ди сер та ци ја 
од бра ње на на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2016, Бе о град 2016, http://
nar dus.mpn .gov .rs/han dle/123456789/7851, 2. де цем бар 2018. 

6 Као упе ча тљи ве при ме ре те о лин гви стич ког и лек си ко ло шког при сту па у из у ча ва њу 
сред њо ве ков не ди пло ма тич ке гра ђе ви де ти Вик тор Са вић, „Ли тур гиј ски еле мен ти у по ве-
љи де спо ти це Је ле не ма на сти ру Хи лан да ру из 1504. го ди не“, Те о лин гви стич ка про у ча ва ња 
сло вен ских је зи ка (ур. Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, Ксе ни ја Кон ча ре вић), СА НУ, Оде ље ње је-
зи ка и књи жев но сти, Срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја, књи га 5, 
Бе о град 2013, 473–490; Вик тор Са вић, „Ма на стир ске да ров ни це у срп ско сло вен ском лек-
сич ком кор пу су“, Fi lo lo gi ja 68/2017, 171–191. 

7 Под тер ми ном ли тур ги о ло ги ја или ли тур ги ка под ра зу ме ва се бо го слов ска на у ка о 
хри шћан ском бо го слу же њу. О по ступ ном раз во ју ли тур ги ке код пра во слав них Ср ба и ње-
ном ака дем ском по зи ци о ни ра њу на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду кон сул то ва ти по дроб ни је Ср бо љуб Уби па ри по вић, „Ме сто и уло га ли тур ги ке у 
раз во ју срп ске бо го слов ске ми сли XX ве ка – ис тра жи вач ки ре зул та ти и пер спек ти ве“, Збо-
р ник ра до ва на уч ног ску па Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку: ис тра жи вач ки про бле ми 
и ре зул та ти (ур. Бо го љуб Ши ја ко вић), књи га 9, Бе о град 2011, 54–64; Вла ди мир Ву ка ши-
но вић, „Са вре ме ни то ко ви Ли тур гиј ског бо го сло вља у Срп ској Пра во слав ној Цр кви“, Ве-
ли ки вход. Огле ди из срп ског ли тур гиј ског пре да ња: XI I I–X XI век, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ин сти тут за ли тур ги ку и цр кве ну умет ност, Бе о град 
2015, 131–177. 
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На су прот ру бри ка ма кти тор ских ти пи ка Све то га Са ве Не ма њи ћа (1175–
1236) (Ка реј ског8, Хи лан дар ског9 и Сту де нич ког ти пи ка10), цр кве но прав не 
од ред бе дру ге кти тор ске по ве ље ве ли ко га чел ни ка Ра ди ча ма на сти ру Ка ста-
мо ни ту, ко ја је из да та 22. ма ја 1433. го ди не бла го да ре ћи по мо ћи ње го вог ду-
хов ног оца ми тр о по ли та ариљ ског Мар ка, ни су би ле про у ча ва не са ли тур-
ги о ло шке тач ке гле ди шта. Ве ро ват но да је је дан од раз ло га за та кав од нос 
сво је вре ме но ин кор по ри ра ње до тич ног тек ста у зби р ке из вор не гра ђе 
објављенe од стра не Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа11 (1860–1930) и Сто ја на Но ва-
ко ви ћа12 (1842–1915). При то ме, тре ба на гла си ти да је по зна ти ис тра жи вач 
све то гор ског на сле ђа на сло вен ском је зи ку Ки рил Па вли кја нов об ја вио на-
ве де ну кти тор ску по ве љу са нај пот пу ни јим опи сом 2015. го ди не.13 У сва ком 

8 Ли тур гич ку ана ли зу и ре ле вант ну би бли о гра фи ју о на стан ку и по то њим пре пи-
си ма Ка реј ског ти пи ка, ви де ти у Ла зар Мир ко вић, „Скит ски уста ви св. Са ве“, Бра ство 
28/1934, 52–61; Сне жа на Је ле си је вић, „Ка реј ски ти пик у пре пи су је ро мо на ха Ар се ни ја Су-
ха но ва“, ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ. Књи га II. Збо р ник у част Мир ја не Жи во ји но вић (ур. Бо јан Миљ ко вић, 
Де јан Џе леб џић), Бе о град, Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, За ду жби на све тог ма на сти ра 
Хи лан да ра, Бе о град 2015, 519–520. 

9 О про бле ма ти ци са ста вља ња кти тор ских ру бри ка Хи лан дар ског ти пи ка по узо ру 
на Евер ге тид ски ти пик, те ве ро ват ном по сто ја њу ра ни јег пре во да си нак сар ног де ла Евер-
ге тид ског уста ва на сло вен ски је зик пре Са ви не кти тор ске де лат но сти, кон сул то ва ти Мир-
ја на Жи во ји но вић, „Хи лан дар ски и Евер ге тид ски ти пик. По ду дар но сти и раз ли ке“, Збо р ник 
ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та XXXI II/1994, 85–102; Ла зар Мир ко вић, „О ру ко пи сним 
ти пи ци ма на срп ско сло вен ском је зи ку: Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Ти пик ар хи е пи ско-
па Ни ко ди ма II (прир. Ђор ђе Три фу но вић), књи га дру га, срп ско сло вен ски је зик раз ре шио 
Ла зар Мир ко вић, Чи го ја, Бе о град 2007, XVI I I–X XVII; Не над Ми ло ше вић, „Бо го слу жбе на 
фор ма у Срп ској Цр кви у вре ме Све то га Са ве“, Ма на стир Сту де ни ца – 700 го ди на Кра ље-
ве цр кве (ур. Љу бо мир Мак си мо вић, Вла ди мир Ву ка ши но вић), СА НУ, Оде ље ње исто риј ских 
на у ка, На уч ни ску по ви, књи га 39, Бе о град 2016, 123–132; Вик тор Са вић, „Срп ски пре вод 
‚Евер ге тид ског си нак са ра‘ у два си нај ска ру ко пи са“, Збо р ник ра до ва Ви зан то ло шког ин-
сти ту та LI II/2016, 209–235. 

10 Но ви пре вод Сту де нич ког ти пи ка на срп ски је зик и про прат но на во ђе ње од го ва-
ра ју ће би бли о гра фи је са др жа ни су у Све ти Са ва, Сту де нич ки ти пик. Sa int Sa va. The Stu de-
ni ca Typi kon. Святой Сав ва, Сту де ниц кий ти пи кон (ур. Ма ја Ан ђел ко вић, Ти хон Ра ки ће вић), 
Ма на стир Сту де ни ца 2018, 13–25, 29–102. 

11 Вид. „Чел ник Ра дич об на вља ма на стир Ка ста мо нит и с ми тро по ли том ариљ ским 
Мар ком уре ђу је устав ма на стир ски“, из да ње Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, Све то го р ски ак ти: 
Би о гра фи ја и по хва ле, Ле то пи си и ро до сло ви, Ти пи ци, Слу жба Св. Са ви, По ме ни ци, Апо-
кри фи и дру го, За пи си, Спо ме ник СКА [књ. 2] III/1890, 34–36. 

12 Вид. За кон ски спо ме ни ци срп ских др жа ва сред ње га ве ка (при ку пио и уре дио Сто-
јан Но ва ко вић), [фото типско из да ње из 1912. године] (ур. Ра де Ми хаљ чић), Ли ри ка, Бе о град 
2005, 549–553. 

13 Вид. Cyril Pa vli ki a nov, „The Me di a e val Sla vic Ar chi ves of the At ho ni te Mo na stery of Ka-
sta mo ni tou“, Cyril lo met ho di a num XX/2015, 177–181; Cyril Pa vli ki a nov, Me di e val Sla vic Acts from 
Mo unt At hos 1230–1734: Bul ga rian and Ser bian Acts from the Mo na ste ri es of Ka ra kal lou, Ka sta mo-
ni tou St. Paul, Va to pe di and Xe nop hon tos. Mol da vian and Wal lac hi an Sla vic Acts from the Mo na ste-
ri es of Doc he i a ri ou, Ka sta mo ni tou and Zo grap hou, Cri ti cal Edi tion and Com men tary of the Texts, 
„St. Kli ment Ohrid ski” Uni ver sity Li brary (Vol. 516), “St. Kli ment Ohrid ski” Uni ver sity Press, So fia 
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слу ча ју, овај спо ме ник, ко ји чи ни зби р ку од че ти ри је ди на сло вен ска ру ко-
пи са би бли о те ке све то гор ског ма на сти ра Ка ста мо ни та14, сна жно све до чи 
о спрем но сти по је ди них при пад ни ка вла сте ле у сред њо ве ков ној Ср би ји15 
из вре ме на Све тог де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа (1389–1427), да сле де не са-
мо при мер пр вог ар хи е пи ско па срп ских и при мор ских зе ма ља Све то га Са ве, 
већ и да, угле да ју ћи се на ве ли ко до стој ни ке и при пад ни ке ари сто крат ског 
ста ле жа Ро меј ске им пе ри је, по ста ну још за жи во та кти то ри – об но ви те љи 
или, пак, ве ли ки при ло жни ци атон ских ма на сти ра. Упра во је дан од та квих 
при ме ра је сте и дру га кти тор ска по ве ља ве ли ког чел ни ка Ра ди ча ма на сти ру 
Ка ста мо ни ту из 1433. го ди не.16 

Упра во због то га, у пр вом де лу ра да ће би ти са же то из ло же ни основ ни по-
да ци о лич но сти и кти тор ској де лат но сти ве ли ког чел ни ка Ра ди ча17, као и исто-
риј ским окол но сти ма под ко ји ма на ста је и би ва из дат по ми ња ни акт, док ће у 
дру гом де лу би ти спро ве де на пар ци јал на ли тур гич ка ана ли за по је ди них од ред-
би Ра ди че ве дру ге кти тор ске по ве ље све то го р ском ма на сти ру Ка ста мо ни ту.

2. ВЕ ЛИ КИ ЧЕЛ НИК РА ДИЧ И НА СТА НАК ДВЕ КТИ ТОР СКЕ  
ПО ВЕ ЉЕ МА НА СТИ РУ КА СТА МО НИ ТУ

Вла сте лин Ра дич био је нај зна ме ни ти ја лич ност из до ба Де спо то ви не 
и но сио је ти ту лу ве ли ко га чел ни ка. Упр кос чи ње ни ци да ни је мо гу ће тач но 
утвр ди ти ње го во по ре кло, хро но ло шке окви ре ње го вог ро ђе ња тре ба тра-

2018, 106–111. У на став ку ра да ће ци ти ра ње ка ко ко мен та ра при ре ђи ва ча, та ко и са др жи не 
пр ве и дру ге кти тор ске по ве ље, би ти ре а ли зо ва но на осно ву на ве де ног из да ња из 2018. го ди не. 

14 Вид. C. Pa vli ki a nov (2018), 83. 
15 О прав ном по ло жа ју оних ко ји су чи ни ли вла сте лин ски дру штве ни слој у сред њо-

ве ков ној Ср би ји кон сул то ва ти Ср ђан Шар кић, „Прав ни по ло жај вла сте ле у сред њо ве ков ној 
Ср би ји”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 1/2010, 7–28. 

16 Тре ба на по ме ну ти да је са др жи на ове по ве ље би ла пред мет ис тра жи ва ња на ших исто-
ри ча ра и ви зан то ло га. О то ме ви де ти Га вро Шкри ва нић, „Вла сте лин ство ве ли ког чел ни ка 
Ра ди ча По сту по ви ћа“, Исто риј ски ча со пис XX/1973, 135–136; Мир ја на Жи во ји но вић, „Све та 
Го ра у све тло сти ака та ве ли ког чел ни ка Ра ди ча ма на сти ри ма Ка ста мо ни ту и Ва то пе ду“, Пад 
Срп ске де спо то ви не 1459. го ди не. Збо р ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 12–14. но вем бра 
2009. го ди не (ур. Мом чи ло Спре мић), СА НУ, На уч ни ску по ви, књи га CXXXIV, Оде ље ње 
исто риј ских на у ка, Бе о град 2011, 57–62; Ми лош Ива но вић, „Уре ђе ње ма на сти р ског жи во та у 
срп ским вла сте о ским за ду жби на ма сред њег ве ка“, Срп ска те о ло ги ја да нас. Збо р ник ра до ва 
ше стог го ди шњег сим по си о на одр жа ног на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту 30. 
ма ја 2014. (прир. Ра до мир В. По по вић), Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град 2015, 197–203. 

17 До са да шњу би бли о гра фи ју о Ра ди че вој лич но сти и де лат но сти ви де ти у М. Жи-
во ји но вић (2011), 57, фн. 1; Ми лош Б. Ива но вић, Вла сте ла др жа ве срп ских де спо та, док-
тор ска ди сер та ци ја од бра ње на на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2014, 
Бе о град 2013, 211–219, http://nar dus.mpn .gov .rs/han dle/123456789/3293, 2. де цем бар 2018. 
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жи ти, пре ма ис тра жи ва чи ма, дуж пе ри о да од се дам де се тих до де ве де се тих 
го ди на XIV сто ле ћа.18 Он је, за пра во, вр шио функ ци ју за ме ни ка вла да ра и био 
је, пре ма Кон стан ти ну Фи ло зо фу, „муж нај хра бри ји и нај му дри ји, ко ји са 
ма ло ре чи мно го свр ша ва ше“19. Осим ње го ве из у зет но сти, са чу ва ни су по да-
ци ко ји све до че о огром ном Ра ди че вом вла сте лин ству ко јим је рас по ла гао дуж 
се вер ног и цен трал ног де ла Де спо то ви не20. До сто јан ство ве ли ког чел ни ка 
сте као је по све му су де ћи то ком пр ве по ло ви не 1429. го ди не21, у вре ме вла-
да ви не де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа (1427–1456)22. С об зи ром да је Ра дич био 
је дан од нај моћ ни јих вла сте ли на у Де спо то ви ни, не тре ба да иза зи ва чу ђе ње 
што је по ди гао не ко ли ко за ду жби на и из о бил но по ма гао ви ше ма на сти ра.23 
След стве но, у пе ри о ду 1. сеп тем бар 1430. го ди не – 31. ав густ 1431. го ди не по-
ста је но ви кти тор све то гор ског ма на сти ра Ка ста мо нит, об на вља ју ћи ову све-
ти њу по сле по жа ра ко ји се ве ро ват но де сио то ком дру ге по ло ви не два де се тих 
го ди на XV сто ле ћа, при че му се оба ве зу је да за жи во та исти об да ру је го ди-
шњим да ва њем од 20 ли та ра сре бра.24 По сле Ра ди че вог упо ко је ња ма на сти ру 
је има ло при па сти се дам ње го вих се ла и по ло ви на до хо да ка од ру дар ских ја ма 
на Руд ни ку и то пи о ни це у се лу Ка ме ни ци.25 По врх све га, окон чав ши об но-
ву за пу сте лог и ра зо ре ног ка ста мо нит ског ма на сти ра, по што се прет ход но 
по са ве то вао са сво јим ду хов ним оцем ми тро по ли том ариљ ским Мар ком, 22. 

18 Вид. М. Ива но вић (2013), 211.
19 Кон стан тин Фи ло зоф, По вест о сло ви ма (Ска за ни је о пи сме нех) – из во ди. Жи ти-

је де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа (прир. Гор да на Јо ва но вић), Ста ра срп ска књи жев ност у 24 
књи ге, књи га је да на е ста, Про све та, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1989, 117. 

20 Вид. М. Ива но вић (2013), 212–213. Сту ди о зно и пре ци зно утвр ђи ва ње ло ка ци ја и на-
зи ва се ла, а ко ја су чи ни ла Ра ди че во вла сте лин ство и би ла по твр ђе на као ње го ва ба шти на од 
де спо та Ђу ра ђа Бран ко ви ћа 1428-1429. го ди не, са др жа но је у Г. Шкри ва нић (1973), 125–137. 

21 Вид. М. Ива но вић (2013), 213.
22 О вла да ру и двор ским до сто јан стве ни ци ма у сред њо ве ков ној Ср би ји кон сул то ва ти 

Ср ђан Шар кић, „Вла дар и двор у сред њо ве ков ној Ср би ји“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул-
те та у Но вом Са ду 2/2016, 363–384. 

23 Ве ли ки чел ник Ра дич по ди гао је ма на стир Вра ћевш ни цу са цр квом Све тог ве ли-
ко му че ни ка Ге ор ги ја на ју жним па ди на ма пла ни не Руд ник, као и цр кву Бла го ве ште ња на 
ре ци Гра бов ни чи ци, за ко ју се прет по ста вља да се на ла зи ла у обла сти Гор ње Ра си не, у се лу 
Ве ли кој Гра бов ни ци, на ле вој оба ли Гра бов нич ке ре ке, бли зу Ми лен ти је. Та ко ђе, Ра дич 
по ста је кти тор и све то гор ског ма на сти ра Све тог Па вла, те да ру је јед но се ло и од ре ђе ни број 
ви но гра да и атон ском ма на сти ру Ва то пе ду. О све му ви де ти по дроб ни је Та тја на Ста ро дуб цев, 
„Пи са ни из во ри о цр ква ма и ма на сти ри ма по ди за ним или об но вље ним у обла сти ма Ла за ре-
ви ћа и Бран ко ви ћа. I Кти тор ски нат пи си“, Са оп ште ња Ре пу блич ког за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре XLV/2013, 138–139; Та тја на Ста ро дуб цев, „Пи са ни из во ри о цр ква ма и 
ма на сти ри ма по ди за ним или об но вље ним у обла сти ма Ла за ре ви ћа и Бран ко ви ћа. II По ве ље“, 
Са оп ште ња Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре XLVI/2014, 117–118; Ми лош 
Ива но вић, „Све та Го ра као уто чи ште за вла сте лу из Срп ске де спо то ви не“, Наш траг 
3-4/2013, 362–363. 

24 Вид. C. Pa vli ki a nov (2018), 105–106.
25 Вид. Ibid., 106.
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ма ја 1433. го ди не Ра дич про пи су је са же те кти тор ске ру бри ке за жи вот ма-
на стир ске за јед ни це у Ка ста мо ни ту.26 На ла жу ћи об но ву оп ште жи ћа у ма-
на сти ру, пред ви део је и мо гућ ност ње го вог лич ног до ла ска на Све ту Го ру и 
при ма ња мо на шког по стри га у Ка ста мо ни ту. Ово за и ста и спро во ди у де ло, 
до шав ши на Атон ску го ру и за мо на шив ши се из ме ђу 1435. и 1439. го ди не, 
до би ја ју ћи име Ро ман.27 У ма на стир је, за јед но са њим, до шао и ариљ ски ми-
тро по лит Мар ко. Ни је по зна то до ка да је жи вео, али су оста ли за бе ле же ни 
по да ци на осно ву ко јих је мо гу ће за кљу чи ти да је и ње гов син Ми са ил до шао 
у ма на стир и за мо на шио се, где се на по слет ку и упо ко јио.28 

3. БО ГО СЛУ ЖБЕ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ У ОД РЕД БА МА  
II КТИ ТОР СКЕ ПО ВЕ ЉЕ МА НА СТИ РУ КА СТА МО НИ ТУ

Текст Ра ди че вих кти тор ских ру бри ка или кти тор ског ти пи ка29 sui 
ge ne ris у окви ру ње го ве дру ге по ве ље ма на сти ру Ка ста мо ни ту, мо гао би 
би ти ока рак те ри сан као ви ше сло јан и осо би то ва жан због то га што пред-
ста вља ње го ву сво је о бра зну опо ру ку. Вр ло је ве ро ват но да уз о ре за на ста-
нак овог Ра ди че вог ктитoрског уста ва тре ба тра жи ти у уо би ча је ним и 
са чу ва ним, ари сто крат ским ти пи ци ма Ро меј ске им пе ри је.30 Ра ди че ва по ве-
ља не дво сми сле но ис ти че да на Све тој Го ри би ва са здан, об но вљен и утвр-
ђен, као плод ње го ве рев но сти и по узо ру на бла го че шће де спо та срп ских 
Сте фа на и Ђур ђа, ма на стир по све ћен све том и слав ном пр во му че ни ку и 
ар хи ђа ко ну Хри сто вом апо сто лу Сте фа ну на ме сту на зи ва ном Ка ста мо нит, 
а ко ји је прет ход но био ра зо рен и за пу штен.31 На ла зе ћи за сход но да ис так не 

26 Је дан од раз ло га ус по ста вља ња сна жних ве за из ме ђу ве ли ког чел ни ка Ра ди ча и 
ово га ма на сти ра мо гао би има ти ве зе и са при сут но шћу знат ног бро ја мо на ха сло вен ско га 
по ре кла, ме ђу њи ма и Ср ба, не са мо у овом, већ и у дру гим ма на сти ри ма у Све те Го ре. О 
мо на си ма сло вен ско га ро да у Ка ста мо ни ту, у ра спо ну XIV-XVI век, ви де ти Ки рил Па вликяно в, 
„Мо на си от славянско по те кло в све то гор ска та оби тел ‚Ка ста мо нит‘ от XIV до XVI век“, 
Българ ско сред но ве ко вие: общство, власт, ис то рия. Сбо р ник в чест на проф. д-р Ми лияна  
Кайма ка мо ва (прир. Ге ор ги Н. Ни ко лов, Ан гле Ни ко лов), Уни вер си тет ско из да тел ство „Св. 
Кли мент Охрид ски“, Со фия 2013, 428–436.

27 Вид. М. Ива но вић (2013), 217.
28 Вид. Ibid., 218. 
29 У при лог по ја шње ња ду жно сти и пра ва кти то ра ма на сти ра ви де ти Ва си ли је Мар-

ко вић, „Кти то ри, њи хо ве ду жно сти и пра ва“, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и 
фол клор 5/1925, 100–124. 

30 О ис прав ном раз у ме ва њу син таг ме кти тор ски ти пик и ком па ра тив ном ис тра жи-
ва њу кла си фи ка ци је и број них осо бе но сти ова квих ти пи ка у Пра во слав ној Цр кви, кон сул-
то ва ти Ca tia Ga la ta ri o tou, Byzan ti ne kte to ri ka typi ka: a com pa ra ti ve study, Re vue des étu des 
byzan ti nes 45/1987, 77–138.

31 Вид. C. Pa vli ki a nov (2018), 109. 
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дра го це ним бла го вре ме но са ве то ва ње и бла го и зво ље ње ње го вог ду хов ни-
ка ми тро по ли та ариљ ског кир Мар ка, ве ли ки чел ник уста но вљу је до тич ном 
по ве љом као обра зом32 (уста вом, ти пи ком) оп ште жи тељ ни на чин жи во та 
у ма на сти ру.33 

По ред ја сних од ред би о ма на стир ском оп ште жи ћу34, из бо ру игу ма на, 
уре ђе њу ме ђу соб них од но са чла но ва брат ства и њи хо вом вла да њу у по гле ду 
имо ви не35, ка ко би би ло мо гу ће ор га ни зо ва ти не сме та ни и ре дов ни бо го слу-
жбе ни жи вот у Ка ста мо ни ту, Ра дич из ме ђу оста лог на гла ша ва да је ма на сти-
ру при ло жио по и мен це (овај ци тат, као и по то њи у да љем тек сту, на во ди мо у 
тран сли те ра ци ји на са вре ме ну ћи ри ли цу): ... с[о]суде свја шче не сре бр не, ка-
дил ни це, ка ци је, свјешчни ке, бљу да, те тро е ван ге ле око ва не, и ина ја књи жи ја, 
оде жде свја шче ни че ске ха му хе...36 Пре вод ово га одељ ка на са вре ме ни срп ски 
је зик гла си: „... све ште не са су де сре бр не37, ка ди о ни це, ка ци је (кад зи је)38, свећ-
ња ке39, на ро чи те ди ско се (та њи ре), око ва но Че тво ро е ван ђе ље40, и дру ге књи ге, 

32 Не тре ба за бо ра ви ти и да је Сту де нич ки ти пик све то га Са ве из вор но био на зван 
Обра зни ком. Ви де ти Све ти Са ва (2018), 13. 53. 397. 

33 О за че ци ма мо на штва, устрој ству и ви до ви ма мо на шког под ви за ва ња на Ато ну 
(ери мит ском, ана хо рет ском, ке ли от ском и оп ште жи тељ ном), те по ступ ном об ли ко ва њу 
си сте ма упра ве це ло куп не мо на шке за јед ни це на Све тој Го ри, ви де ти по дроб ни је Мир ко 
Сај ло вић, Пр ви и дру ги устав Све те Го ре Атон ске (пре вод, ко мен та ри, сту ди ја), Пра во-
слав ни бо го слов ски фа кул тет Све тог Ва си ли ја Остро шког, Фо ча 2016. 

34 О мо гу ћим мо ти ви ма Ра ди че вог уво ђе ња оп ште жи ћа у ма на стир и од но сном пи-
та њу имо ви не ви де ти из не те прет по став ке у М. Жи во ји но вић (2011), 59–60. 

35 Вид. C. Pa vli ki a nov (2018), 109. 
36 Ibid., 109. 
37 Под са су ди ма се под ра зу ме ва ју од ре ђе ни са крал ни пред ме ти у Пра во слав ној Цр кви, 

чи ја је на ме на ис кљу чи во бо го слу жбе не при ро де. О вр ста ма до тич них са су да, њи хо вој 
прак тич ној свр си и сим во лич ком зна че њу кон сул то ва ти Јо а нис Фун ду лис, Ли тур ги ка 1. 
Увод у све то бо го слу же ње, пре вод са грч ког је зи ка Ко ста Си мић, Епар хиј ски управ ни од бор 
Епар хи је жич ке, Кра ље во 2004, 28–40; Ни ко дим Скре тас, Про стор и вре ме у ли тур гиј ском 
бо го сло вљу Си ме о на Со лун ског: ре а ли зам и сим вол, са грч ког пре ве ла Ма ри на Вељ ко вић, 
Кра гу је вац 2017, 110–111. 

38 Ра ди се о руч ним ка ди о ни ца ма ко је би ва ју упо тре бља ва не од стра не цр кве ња ка 
на од ре ђе ним слу жба ма и при ли ком по ја ња три све те пе сме на Све тој Ли тур ги ји. Ви де ти Ј. 
Фун ду лис (2004), 36. О слу жби цр кве ња ка у мо на шким све то гор ским за јед ни ца ма кон сул-
то ва ти оп шир ни је Мир ја на Жи во ји но вић, „Цр кве ња ци на Све тој Го ри и њи хо ве ду жно сти“, 
Исто риј ски ча со пис LVI/2008, 69–86. 

39 Об ја шње ње сми сла и функ ци је све тло па ље ња у бо го слу жбе ном жи во ту Пра во-
слав не Цр кве ис тра жи ва но је у Ср бо љуб Уби па ри по вић, „‚При пре ми ћу све тиљ ку По ма за-
ни ку мо ме...‘ (Пс 131/2, 17): при нос све тло сти у хри шћан ском бо го слу же њу“, Са бор ност 
12/2018, 57–68.

40 Реч је о бо го слу жбе ној књи зи ко ја са др жи кон ти ну и ра ни текст че ти ри ка нон ска 
еван ђе ља по Ма те ју, Мар ку, Лу ки и Јо ва ну, а ко ја се раз ли ку је од Еван ђе ли ста ра или Све тог 
Еван ђе ља где про на ла зи мо из дво је не одељ ке или пе ри ко пе ових тек сто ва. О то ме ви де ти 
Ј. Фун ду лис (2004), 52–53. 
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све ште нич ке оде жде41 од да ма штан ске (да ма ске) зла тот ка не сви ле – ха му хе...“ 
Шта ви ше, кти тор Ра дич оба ве зу је ка ста мо нит ске мо на хе да све на бро ја но, 
као и дру ге ма на стир ске по треп шти не и/или по крет но сти, не сме би ти про-
да ва но, за ло же но или да ри ва но осим у слу ча ју крај ње ну жно сти, при че му се 
ис кљу чи во до пу шта мо гућ ност да под та квим, ван ред ним окол но сти ма са су ди 
бу ду за ло же ни, ка ко би у по вољ ни је вре ме исти би ли от ку пље ни.42 

У по то њем де лу тек ста још јед но ме сто, пре ма на шем скром ном су ду, 
за вре ђу је на ро чи ту па жњу у кон тек сту бо го слу жбе ног жи во та мо на шке за-
јед ни це у Ка ста мо ни ту. Ве ли ки чел ник Ра дич, из ме ђу оста лог, про пи су је: По 
прјеш[е]ствију мо јем к го спо ду да ми се по је бо же стве на ја ли тур ги ја у вса ки 
четврт[а]к с ко ли вом и при лев ком...43 Пре вод ових ре чи на са вре ме ни срп ски 
је зик из гле да ова ко: „По мом пре ла ску [из смр ти у живот] ка Го спо ду, не ка 
се у мој спо мен по је бо жан стве на Ли тур ги ја у сва ки че твр так са ко љи вом и 
при лев ком...“ 

Иа ко мо же, са мо на пр ви по глед, из гле да ти ису ви ше сме лом ова ква 
Ра ди че ва же ља оба ве зу ју ћег ка рак те ра, она не са мо да ни је плод пу ке про-
из вољ но сти, већ има сво је чвр сто упо ри ште у хри шћан ској бо го слу жбе ној 
тра ди ци ји Ро меј ске им пе ри је. У Ти пи ку чу ве ног ма на сти ра Пан то кра тор у 
Кон стан ти но по љу (Ца ри гра ду), за ду жби ни им пе ра то ра Јо ва на II Ком ни на 
(1118–1143) по диг ну тој 1136. го ди не, до ми ни ра во ља кти то ра за ње го вим 
уче ста лим по ме ном, што уо ста лом би ва пра ће но и на ро чи тим по рет ком 
све тло па ље ња у три ма на стир ске цр кве.44 Та ко ђе, из бор сед мич но га да на 
че тврт ка као од го ва ра ју ћег вре ме на за слу же ње Ли тур ги је у спо мен пре ми-
ну лог кти то ра ни је уоп ште слу ча јан. С об зи ром да на ни воу јед ног сед мич-
ног ци клу са, пре ма мо на шком ти пи ку, по сто је по сни да ни (по не де љак, сре-
да и пе так), ка да би ва при пре мље на са мо јед на, ве чер ња тр пе за по сле ве чер-
њег бо го слу же ња45, као и ра до сни или раз ре шни (от пу сни) да ни (не де ља, 
уто рак, че твр так и су бо та)46, ка да се при ре ђу ју две тр пе зе47, пот пу но је 

41 О бо го слу жбе ним оде жда ма, ме ђу ко ји ма тре ба пре по зна ти ка ко по кри ва че све те 
Тр пе зе, та ко и дру га иза тка на и из ра ђе на по кри ва ла у хри шћан ском хра му, кон сул то ва ти 
Ibi dem, 40–48. 

42 Вид. C. Pa vli ki a nov (2018), 109–110.
43 Ibid., 110.
44 Вид. Ele a nor A. Cong don, „Im pe rial com me mo ra tion and ri tual in the typi kon of the 

mo na stery of Christ Pan to kra tor“, Re vue des étu des byzan ti nes 54/1996, 161–199. 
45 Це ло днев ни пост од у век је под ра зу ме вао пот пу но уз др жа ва ње од узи ма ња хра не 

и пи ћа све до 9. ча са об да ни це (у пе ри о ди ма рав но дне ви це не где по сле 15 ча со ва). 
46 Да се под раз ре шним или от пу сним да ни ма упра во ми сли на по ме ну те да не у ци-

ти ра ном тек сту, го во ре и ру бри ке Ти пи ка ма на сти ра Све тог Јо ва на Про ро ка, Пре те че и 
Кр сти те ља Го спод њег у бли зи ни Се ре са (Грч ка) из XIV сто ле ћа. Ви де ти Mar tin Ju gie, „Le 
typi con du mo nastère du Pro dro me au mont Ménécée, près de Se rrès. In tro duc tion, tex te et re mar-
qu es“, Byzan tion XII/1937, 46. 

47 Ра ди се о руч ку и ве че ри.
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ја сно услед че га Ра дич из а би ра че твр так за дан слу же ња Ли тур ги је у част 
ње го вог кти тор ског спо ме на. 

Од ред ба из Ра ди че ве по ве ље о слу же њу Ли тур ги је на ла же тим по во дом 
и при пре ма ње „ко љи ва“ и „при лев ка“. Иа ко је лек си ко ло шко са гле да ва ње 
ових пој мо ва већ ини ци ра ло озбиљ не ис тра жи вач ке уви де48, сма тра мо 
уме сним ис та ћи још не ко ли ко ре ле вант них чи ње ни ца. Прак са при пре ма ња 
и бла го си ља ња ко љи ва49 по во дом по ме на по кој них или пра знич них и све-
ти тељ ских спо ме на, не по сред но пре ли тур гиј ског от пу ста, под ра зу ме ва 
ње го во де ље ње и обе до ва ње у окви ру тр пе зе ко ја сле ди у ма на стир ској тр пе-
за ри ји по од слу же ној Ли тур ги ји. Ви дљи ви и пре но сни сми сао при но ше ња, 
бла го си ља ња и оку ша ња ко љи ва уко ре њен је у хри шћан ској ве ри у оп ште 
вас кр се ње из мр твих. Јер, као што се пше нич но зр но се је да би про из ра сло 
плод, то јест жи вот и след стве но по ка за ло не рас па дљи вост, та ко се и те ло 
хри шћа ни на по хра њу је као рас па дљи во у зе мљу са на дом на оп ште вас кр-
се ње це ло куп не тво ре ви не, ка да ће о Дру гом до ла ску Го спо да Ису са Хри ста 
људ ска те ла уста ти као пре о бра же на и бе смрт на.50 

Ко нач но, на во ђе ње у до тич ној од ред би ре чи „при ле вак“ (при ли вак, 
при ље вак)51 под ра зу ме ва да ва ње на ро чи те ме ре ви на ко је се ис пи ја за мо-
на шком тр пе зом у спо мен кти то ра. Прем да се у по ве љи не сре ће пре ци зно 
об ја шње ње ка да на сту па тај тре ну так, до ре ле вант ног об ја шње ња је мо гу ће 
до ћи уз по моћ чи на о Па на ги ји, ка рак те ри стич ног у окви ру све ноћ ног мо-
на шког бде ни ја, а ко ји се прак ти ку је на кра ју тр пе зе52. По не по сред ном окон-
ча њу ово га об ре да, за вр ше так обе до ва ња у ма на сти ри ма под ра зу ме ва ка ко 
мо ли тву бла го да ре ња Го спо ду, та ко и ис пи ја ње ча ше у сла ву Бо жи ју, Бо го ро-
ди це и у част кти то ра. У све то гор ским ма на сти ри ма су за кти то ре, на пр во ме 
ме сту, с пра вом сма тра ни ро меј ски им пе ра то ри, али и од ре ђе ни при пад ни-
ци вла сте ле као да ро дав ци из да шних при ло га мо на шким за јед ни ца ма, при 

48 О то ме ви де ти Гор да на Јо ва но вић, „Об ред на лек си ка у по ве ља ма де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа и де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа“, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол-
клор књи га 65–66, 1–4/1999–2000, 131–133; В. Са вић (2013), 483–484. 

49 Иа ко је реч ко љи во пра вил но де фи ни са на као гре ци зам, тре ба на гла си ти да иста 
во ди по ре кло од пој ма ὁ κόλλιβος. Овим тер ми ном се на зи ва ла мер на је ди ни ца у ви ду пше-
нич ног зр на, чи ме се ме ри ла те жи на зла та, да би ка сни је овом реч ју био озна ча ван нов чић 
ма ле вред но сти. Из вор но зна че ње ре чи тра си ра раз вој ни пут тер ми ну τὸ κόλλυβον и τὰ 
κόλλυβα, ко ји на по слет ку озна ча ва сва ку вр сту пљо сна тог или рав ног, слат ког је ла са ста-
вље ног од пше ни це или ора ша стих пло до ва (ко шту њи ча вог во ћа). О то ме ви де ти по дроб-
ни је Γεώργιος Γ. Μπεκατώρος, „Κόλλυβα“, Θρ ησ κευτικὴ καὶ Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία, 7ος Τόμος 
(Ἰωάννης-Κωνσταντίνος), Ἀθῆναι 1965, 740–741. 

50 Ова те ма је је згро ви то про ту ма че на у но во за вет ном спи су Пр вој по сла ни ци Ко-
рин ћа ни ма апо сто ла Па вла. Вид. 1Кор 15, 35–54.

51 Упор. Г. Јо ва но вић (1999–2000), 132; В. Са вић (2013), 483–484. 
52 О чи ну Па на ги је ви де ти John J. Yian ni as, „The Ele va tion of the Pa nag hia“, Dum bar-

ton Oaks Pa pers 26/ 1972, 226–236. 
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че му ће вре ме ном до ћи и до фор ми ра ња чи на за при ле вак у здра вље ца ра53, 
што је под ра зу ме ва ло мо ли тве но ис пи ја ње три ча ше – јед не у сла ву Бо жи ју, 
дру ге у част Бо го ро ди це или про сла вља ног све ти те ља, те тре ће за здра вље 
ца ра. Од ред ба Ра ди че ве по ве ље о при лев ку упра во се од но си на ча шу на ро-
чи те ме ре ви на, ко ја је тре ба ло да бу де ис пи ја на у ње гов спо мен као кти то ра 
ма на сти ра на кра ју тр пе зе.54 

4. ЗА КЉУ ЧАК

Пар ци јал на ли тур ги о ло шка ана ли за бо го слу жбе них еле ме на та, са др жа-
них у дру гој Ра ди че вој кти тор ској по ве љи ма на сти ру Ка ста мо ни ту, не дво сми-
сле но по ка зу је да про цес ис тра жи ва ња сред њо ве ков них срп ских прав них из-
во ра зах те ва мул ти ди сци пли нар ни при ступ. У скло пу јед ног та квог ши ро ког 
спек тра из у ча ва ња до при нос ли тур ги ке као те о ло шке ди сци пли не отва ра но ве 
пер спек ти ве на по љу ква ли та тив ни јег раз у ме ва ња на ше ме ди е ви стич ке ба-
шти не ју ри дич ког по ре кла. Са ста вља ју ћи кти тор ску по ве љу све то гор ском 
ма на сти ру Ка ста мо ни ту, ве ли ки чел ник про пи су је пра ви ла оп ште жи тељ ног 
жи во та мо на шке за јед ни це и као но ви кти тор оста вља у на сле ђе ње го ву мо ли-
тве ну опо ру ку. Под се ћа ју ћи да оно што је при ло же но, би ло у по гле ду при па-
да ју ћих при хо да од ру да ре ња или да ри ва них бо го слу жбе них пред ме та, не сме 
би ти оту ђе но, Ра дич про пи су је да ње гов спо мен као кти то ра бу де вр шен и по 
упо ко је њу. Он на тај на чин из ра жа ва сна жну ве ру да ће ње го ва лич ност и, по-
врх све га, кти тор ска де лат ност за до бро бит мно гих над жи ве ти епо ху у ко јој је 
жи вео, би ва ју ћи пре по зна та као до лич ни на ста вак бла го че сти вог тру до љу бља 
хри шћан ских и срп ских де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа и Ђур ђа Бран ко ви ћа.

53 Овај чин, ко ји је са чу ван у сло вен ском ру ко пи сном на сле ђу из XVII сто ле ћа, пу бли-
ко ван је и про ту ма чен 1885. го ди не у Ру си ји. О то ме кон сул то ва ти Кон стан ти на Ни кольска-
го, „Чинъ за при ли вокъ о здравіи царя“, О слу жбахъ Рус ской Цер кви бывшихъ въ пре жнихъ 
пе чатныхъ бо го слу жебныхъ кни гахъ, Сан ктпе тер бургъ 1885, 237–256. 

54 Ин ди рек тан ар гу мент у при лог ова квог твр ђе ња про на ла зи мо у пи сму од го во ру 
па три ја р ха ца ри град ског Ге на ди ја II Схо ла ри са (1453–1459) си нај ским мо на си ма на пи та ње 
мо гућ но сти по ме на име на Хер це га Стје па на Ко са че (1435–1466) ра ди ње го вог при ло га ма-
на сти ру Све те Ка та ри не на Си на ју. С об зи ром на та да шњу за сту пље ност бо гу ми ла у бо сан-
ским и хер це го вач ким кра је ви ма, па три јарх са ве ту је мо на хе да при ме Ко са чи ну ми ло сти њу, 
али да га не спо ми њу у цр кви, по што јав но не ис по ве да пра во слав ну ве ру, већ у тр пе за ри ји 
у мо ли тви и бла го да ре њу ре чи ма: „Да Го спод Бог са чу ва жи вот го спо да ра Хер це га...“ На-
ве де но ме сто, по све му су де ћи, по ка зу је рас про стра ње ну прак су ис пи ја ња при лев ка у част 
кти то ра и при ло жни ка на кра ју мо на шке тр пе зе и из ван Све те Го ре у дру гим пра во слав ним 
ма на сти ри ма. О ово ме ви де ти по дроб ни је Ни ки фор Ду чић, „По сла ни ца ца ри град ско га па-
три јар ха Ге на ди ја II Схо ла ри ја (1453–1459) си нај ским ка лу ђе ри ма“, Исти на 5/1888, 193–199; 
6/1888, 253–259. 
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