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М. Ж И В О Ј И Н О В И Ћ : ИСТОРИЈА ХИЛАНДАРА I. ОД ОСНИВАЊА
МАНАСТИРА 1198. ДО 1335. ГОДИНЕ, ПРОСВЕТА, БЕОГРАД 1998,310
Ila самом крају калсидарскс 1998. кође, аутор је израдио и више скица
појаиила се у издан.у Проспете и делова хиландарског властелинства,
Друштпа нријател>а Cnere Горе Атон- а приложен је и већи број илустраске кљига М. Жипојиновића о исто- ција, црно-белих и у боји, које су
рији Хилапдара до 1335. године. Ка- одличног квалитета.
ко је у прсдгонору иагласио акадеИсторија Хиландара се у највећој
мик Б. Фсрјаичић, кн.игн јс објапље- мери заснива на писаним изворима
на као прилог прослапи осамсготс
који се чувају у самом манастиру.
годишњице мапастира Хилшгдара, уз Најзначајнији од њих су грчка и
саопштапам.с иамсре Друштпа да об- српска акта, Карејски и Хиландарски
јави још три књиге и тако доведе типик и житија, посебно житије свеисторију манастира до наших дана. тог Симеона, оснивача манастира. О
Тако ono дсло предстапл>а само прпи устројству манастира најважније подео замишл.еие четпорогомпе исто- датке пружају типици. М. Живојирије Хиландара и обухвата најрани- новић даје преглед историографије
ј и период историјс манастира. Ila- Хиландара, почевши од првих истрастало је из пера аутора који је иску- жипача у XVIII веку - Василија Грис н и византолог и један од најбољих
горовича Барског и Јована Рајића.
познавалаца најрапијег псриода Хи- Посебна пажња је посвећена онима
ландара и његопе унутрашње орга- који су истраживали хиландарски
низације.
архив. У XIX веку то су у највећој
Аутор cnoje излагањс дели у се- мери били руски слависти. Међудам већих композиционих целина. тим, систематском сређивању хиланДва уводна ноглавља (Изпори и Хо- дарског архива и библиотеке придочасници и посетиоци - истори- ступио је тек Чех Сава Хиландарац.
чари Хиландара) посвећеиа су изво- t У XX веку снимали су и преписиварима и литсратури па оснопу којих ли хиландарска акта, између остаје монографија написана. У следећа лих, и Д. Анастасијевић, В. Ћоровић
четири поглавља - (Почеци српског и В. Мошин.
Хиландара до смрти Свегог Саве
На почетку излагања о историји
1236. године (42-106); Од смрти Све- Хиландара М. Живојиновић говори
тог Саве до 1282. године (107-121); о његовим оснивачима: светом СиЕпоха крал>а М и л у т и н а до 1316. ro- меону и светом Сави, о доласку Рад и н е (123-166); Време игумана Герва- стка на Свету Гору и у Ватопед и
сија (167-208) - прати се историја
његовој делатности у овом манастиманастира од његовог оснивања ру. Излагање се највећим делом ос1198. па до смрти игумана Герпасија лања на податке из житија, одакле
1335. У последњсм поглавл>у М. аутор често користи опширне цитаЖ и в о ј и н о в и ћ је обрадила хиландар- те. У позну јесен 1197, након што је
ско властелинство у овом хронолопровео годину и по дана у Студенишком периоду. Књига још садржи ци, на Свету Гору и у Ватопед долази
закључак, резиме на енглеском и свети Симеон, бивши велики жупан
грчком језику и општи регистар. Та- рашки и отац Савин. Сава води оца у
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обилазак Спсте Горе и том приликом
су запазили опустсли Хилаидар, који је крајем X пска осиопао монах
Георгије Хиландарис, по комс јс манастир и добио имс. М. Жипојиновић дстал.но приказујс околипу Хиландара као и Санипу делатпост у
Цариграду, где јс он прпо добио од
цара Алексија 111 дозполу да обнопи
Хиландар као мсгох Вагопсда, а затим 1198. иар попиштапа прстходну
одлуку и Хиландар даје спетом Симеону и Сани. Сни манастири Милеја су гада потчиљени Хилапдару.
Симеоп и Сана тражс помоћ од Стефана Пемам»ића чиме су Пемам.ићи
постали ктитори. Cana је прпо обповио иркну, затим је нодигао одбрамбене зидонс и пирговс (свстог Сане и
светог Ђорђа), грпезарију, зграде за
стапонан>с. Полонимом 1198. у мамастиру је нсћ могао да сс оргамизује
живот малобројпог брагства. Тада је
Симеон донедем из Ва гопсда па су за
игумана поставили Методија. Симео н издаје осминачку повел»у, а 13.
фебруара 1199. умире. Cana одлази у
Цариград где јс од Алексија III добио
попељу којом је Хиламдар постао
царски манастир, над којим прот пема власт, и има прапо да самостално
бира спог игумана. Када је манастир
завршен, Стефан Немањић је издао
повел.у са даронима у Србији.
М. Живојиновић је поспетила пажн»у и организацији манастира, коју
је уредио Сана саставл.ајући Карејски и Хиландарски типик. Детал»но
се расправља о носиоцима манастирских д у ж н о с т и (игуман, башта, економ, еклезијарх). Сава је такође одрсд и о начин живота у манастиру (давање одеће, обуће, исхрана и друго).
М. Ж и в о ј и н о в и ћ исцрпно говори и о
оснивању келије у Кареји, која је
завршена 1199, у којој је Cana боравио једно иреме. Ту је написао Карејски типик. Cana је 1203. или 1204. у
С о л у н у постао архимандрит, и том
приликом је у опом граду, на који су
б и л и у п у ћ е н и хиландарски монаси,

осмовао кслију Светог Ђорђа, као
н.ихово пребивалиште. Сава је остао
у Хиландару до 1206/1207. када је, уз
сагласност браће, пренео Симеонове
мошти у Србију, где ће бити до
1216/17, да као архимандрит руководи Студеницом. До 1219. Сава борави
у Хиландару одакле је отишао у Никеју. Добијање и организацију српске аутокефалне цркве аутор приказује на основу већ постојеће литературе о овом питању. Слично се може
рећи и за два Савина одласка у Свету
земљу, као и о политичким приликама у Србији до смрти светог Саве у
Трнову 14. јануара 1236. године.
Од смрги светог Саве па до доласка на власт краља Милутина има
мало података о Хиландару. Краљеви Урош I и Драгутин су својим
даровима увећали хиландарска имања у Србији, а манастир је стекао
нове поседе у Византији. Монаси су
добијена добра организовали у метохе: најстарији на Превлаци и у атару
струмског села Мунзени, оба у Византији. У ово време нема података о
метосима у Србији. Средином XIII
века у Хиландару бораве два будућа
српска архиепископа: Сава (брат Уроша I) и Јоаникије, који је био економ
и игуман Хиландара. Пре 1262. игуман Хиландара је постао Јевстатије,
који је остао до 1270. када је изабран
за зетског епископа, а 1279. постао је
архиепископ. Њихов савременик б и о
је Доментијан, ученик Савин, један
од најученијих Срба оног времена.
Он ће пратити Саву на путу по Светој земљи.
Доласком краља Милутина на
власт (1282) почиње експанзија средњовековне српске државе, уз истовремени економски успон и уздизање угледа Хиландара међу манастирима на Светој Гори. М. Живојиновић овде прво саопштава просопографске податке о хиландарским игуманима у овом периоду. Двојица од
њих привлаче посебну пажњу. Први
је игуман Киријак, за чијег игумано-

М. Жинојиионић: Историја Хилапдара.

вап»а јс крал. Милутип подигао нирг
Хрусију (1300/2) за заштиту Хиламдара с мора, јер у ово ирсме обалс
Атоса угрожапају Турци. Свакако иајзиачајиији игумап у опом псриоду
б и о јс Дапило, каспијс српски архиспископ, блиски сарадмик и пријатсл.
крал.а Милутима. Избор Дапила за
игумаиа изпршсп је у Србији, пре
иего urro јс уопште дошао на Спету
Гору. Даиило је 1307. и 1308. рукопод и о успешном одбраном Хиландара
од напада Каталонаца, који су у дпа
наврата опседали манастир. Процсњујући да је мапастир угрожен, Дан и л о је успео да мапастирске драгоцености склони у Скопл.с код крал>а
Милутина. Данило је 1310. у Србији
успсшно посредопао око измирења
запађенс 6pahe, а 1311. се попукао у
светосапску испосницу, а на место
игумана је изабран његоп ученик
Никодим, каспије архиемископ српски (1324).
Крал> Милутин је својом градитељском делатношћу дао нон изглсд
Хиландару. Он је срушио постојећу
цркву и подигао nehy. Такође је сазидана и нова трпезарија. Тада су дограђена још диа спрата на пиргу Светог Саве и нови зидови. Милутин је
подигао и два пирга са морске стране: Хрусију и тзв. Милутинов пирг
који је бранио пут од пристаништа
ка манастиру. Свсти краљ је обновио
и метох Слетог Ђорђа у Солуну и
светосавску испосницу у Кареји, којој је обезбедио завидну економску
самосталносг. М. Живојимопић је посебну пажњу обратила на пирг у
Хрусији и његов однос према Хиландару. Крал> М и л у т и н је дао посебне
прилоге овом пиргу, тако да је он
економски б и о самосталан. Хиландар је у овом периоду стекао више
нових поседа, како у Србији, гако и у
Визангији, нарочито после удаје Симониде за крал>а Милутина. Због свега тога у г л е д манастира је нагло
порастао. То показује и чињсница да
је Хиландар на почетку Милутииове

владе заузимао скромно место у хијсрархији светогорских манастира, а
после 1299. хиландарски игуман се
на протатским актима потписује после старешине Лавре, Ивирона и Ватопсда.
Никодима је на месту игумана
наследио Гервасије (1317-1335), који
је био најдуже игуман од свих до
сада познатих. Он је настојао да увеha хиландарске поседе и да њима
добро руководи, због чега је често
пу говао у Солун, Цариград и Србију. Цар Андроник II је, углавном,
излазио у сусрет Гервасијевим захтевима. Он је у периоду између 1323.
и 1326. куповао њиве и винограде у
околини Сера, куће у самом граду,
као и у Солуну. У ово време је уз
игумана Гервасија деловало још неколико истакнутих хиландараца. Пре
свих Калиник, који је обављао дипломатске мисије између византијског и српског двора. Често је заступао манастир у судским споровима, а
умро је пре 1327. Његову улогу је
преузео старац поп Матеја, који се
такође старао о стицању поседа Хиландара. Умро је после 1332. године.
М. Живојиновић је посебне одељке у овом поглављу посветила и
старешинама светосавске испоснице
у Кареји, као и старешинама пирга у
Хрусији. У овом поглављу се детаљно расправља и о стицању нових
поседа у Византији и Србији. Аутор
веома пажљиво разматра судске спорове које су хиландарци водили око
својих поседа, успешно настојећи да
очувају постојеће и стекну нове.
Спорови су вођени са Есфигменом,
Ксиропотамом, са разним световним
лицима, у подручју Струме, у Србији око метоха у Хвосну. М. Живојиновић је први писац историје Хиландара који је са дужом пажњом испитала судске спорове око манастирских поседа.
Последње поглавље о хиландарском властелинству је у добром делу
нов допринос М. Живојиновић исто-
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риографији о Хилаидару. Прпи пут
су дстал>по обрађеии и убицирани
хиландарски поседи у Визаптији, а
прпи су стечсни на Атосу и то сама
околина маиастира - Милсје, па у
Кареји и манастир Зиг. Манастир јс
имао имање на Преплаци, у околипи
Јериса, у С о л у п у и љеговој околипи,
поссд у селу ЈГушцу. Знамајна добра
Хилапдар има у области Струме (села Мунзени, Епнухопо, Липсохормон,
Кастрип, Худипи, Здраиик, Кучепо,
Георгила), такође у Серу и Скопл>у и
љиховој околини. У Србији Хилапдар д р ж и села и имаља у вишс области: у Призрену и околини три цркве са имаљима и 11 села, у Хвосну
такође 11 ссла, затим у Зети, Плаву,
Полимл>у, Моравици и ж у п и Морава. Поред села, Хиландар је у Србији
д о б и о и неке планине, винограде и
друго. М. Живојиновић је прецизно
убицирала свс наведснс поседе и приложила одговарајуће скице.
На крају, можемо ову кљигу топло
препоручити, како профссионалним
истражипачима прошлости Хиландара, тако исто и немалом броју зал>убл>сника у прошлост Свете Горе и
српског Хиландара. А у гор је пружио
лако штиво које се чита у једном
даху. Истопремено су испоштовани

и сви строги критеријуми историјске иауке који се захтевају и очекују
од једног научног рада. Поред значајног дела група аутора (Д. Богдановић, Д. Медаковић и В. Ђурић) о
Хиландару, рад М. Живојиновић спада међу најзначајније који се баве
историјом Хиландара у средњем веку. Мислимо да је штета што се
аутор определио за период до 1335.
године. Ова година у историји средњовековне Србије не представља никакву прекретницу, а у историји Хиландара је то крај игумановања Гервасија. Међутим, и после њега је
настављен успон Хиландара и у стицању нових поседа и у порасту његовог угледа, да би досегао један од
својих зенита по проглашењу царства. По нама, стварна прекретница и
у историји средњовековне српске државе и у историји Хиландара је смрт
цара Душана 1355, када настаје другачије раздобље које ће утицати и на
судбину Хиландара. При овоме остајемо свесни чињенице да је свака
хронолошка граница крајње условна
при проучавању процеса д у г о г трајања. У сваком случају, М. Живојиновић овом књигом наставља добру
традицију београдске византолошке
школе, којој и сама припада.

