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ОД ЗЕМАЉСКОГ КНЕЗА ДО КНЕЗА СРБА –
УЗДИЗАЊЕ ДО ВЛАДАРСКЕ МОЋИ*

Апстракт: Рад се бави уздизањем Лазара Хребељановића од
властелина и дворског службеника до царевог намесника – земаљског кнеза. А
затим посезање кнеза Лазара за врховном моћи и титулом кнеза Срба. У овој
игри престола он је прошао кроз четири етапе уздизања које је трајало све до
1379. године.
Кључне речи: двор, ставилац, земаљски кнез, Срби, властела, моћ,
Лазар, обласни господари
Лазар Хребељановић, будући кнез Срба, каријеру је започео на двору
као и његов отац, који је 1340. године био логотет краља Стефана Душана.1
Лазар, који је рођен око 1329. године, на двор цара Душана долази око 1350.
године, где је ожењен Милицом, кћерком великог кнеза Вратка, потомка
Вукана Немањића. Службу ставилца, што је најнижа дворска титула, обављао
је у време цара Уроша, вероватно између 1360. и 1365. године. У изворима се
као ставилац први пут јавља 1363. године.2 Боравак на двору није му

*

Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије Насеља и становништво српских земаља у
позном средњем веку (ев. бр. 177010).

1

Пуцић, 1862, 47. О Лазару Хребељановићу објављена је пре четврт века обимна
монографија: Михаљчић, 1989.

2

ССА 2 ,2003, 143 – 166 (М. Шуица) ; Благојевић, 2007, 7. Уп. Михаљчић, 1976, 5 – 21,
погрешно тврди да је био ставилац код цара Душана.
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обезбедио звучне титуле, али му је омогућио непосредни контакт са владаром
из чега је проистицала одређена моћ и утицај. У повељи челнику Муси Лазар
се јавља као милосник, што значи да је његов утицај на двору био велики и да
је имао више моћи од свог зета, иако је титула челника по хијерархији била на
вишем месту од титуле ставилца.3
На почетку каријере, у првој етапи политичког успона, Лазар се
ослањао на два чиниоца. Прво на своју баштину која је представљала
материјални ослонац и на свој утицај на двору повезан са стицањем савезника
кроз родбинске везе. Језгро Лазареве баштине се налазило око малог града
Прилепца у жупи Тополници, а делови његове баштине налазили су се и у
жупама Изморник и Морава. Део баштине се налазио и североисточно од
Новог Брда где су сигурно Лазаревој баштини припадала села Глоговица,
Криљева и Модра Глава.4 Ове територије су биле материјална основа његовог
политичког успона. Његова породица се ородила са двема породицама које су
своје поседе имале на северу у суседству породичних поседа Хребељановића.
Лазарева сестра Драгана удата је за челника Мусу који је своје поседе имао у
долини Ибра и Лаба. Друга сестра је удата за Алтомана, сина деспота
Иваниша, блиског рођака царице Јелене, са поседима у Топлици. Преко
Милице и Алтомана Лазар се чврсто родбински повезао са царском
породицом и династијом Немањића. Ова фаза његовог успона завршена је до
1363. године. У њој Лазар је од обичног властелина доспео до утицајног
рођака на двору последњег српског цара.
После смрти кнеза Војислава Војиновића (1363) политичка моћ је
концентрисана у рукама браће Мрњавчевића. Цар Урош је 1365. био
приморан да за свог савладара призна Вукашина са титулом краља, Угљеша је
постао деспот, а Вукашинов најстарији син Марко млади краљ. На помолу је
било формирање нове династије, јер је до овог времена било јасно да ће Урош
остати бездетан. Рођаци Немањића су почели да се окупљају у родбински
повезане кланове који су за царева живота настојали да стекну што бољу
позицију за коначни обрачун око власти. Краљ Вукашин и властела окупљена
око њега имали су највеће шансе да остваре свој циљ. Властела на југу,
Немањићки рођаци и Балшићи су стали уз Мрњавчевиће. Краљ Вукашин је
наишао на јаку опозицију код рашке властеле, која у почетку овог периода
нема израженог вођу јер је наследник Војиновића још увек малолетан. Овај
период, од 1365. до 1371. најтамнији је у Лазаревој политичкој каријери.
Променама из 1365. године он није могао бити задовољан, али им се није

3

Види Благојевић, 1997.

4

Благојевић, 2007, 10.
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могао ни супротставити. Његова служба на двору је овим била свакако
окончана, па је он са титулом земаљског кнеза, као владарев намесник отишао
да управља територијом чије је средиште била жупа Расина.5 Земаљски кнез је
био најистакнутији носилац власти у провинцији, у некој земљи. По
проглашењу царства земаљски кнез је добио титулу великог кнеза. Први је ову
титулу добио Вратко, праунук Вукана Немањића који је први носио ову
титулу. Следећи је био кнез Војислав Војиновић и на крају кнез Лазар, зет
Вратков.6 У сва три случаја титула је давана сродницима Немањића, или
зетовима таквих сродника. Лазар је титулу и државу добио од цара Уроша, а
она је обухватала већи део некадашње Немањине удеоне области: жупу
Расину, Топлицу и Ибар, где су његови рођаци челник Муса и Алтоман
Иванишевић признавали његово старешинство.7 Дакле, Лазар је после 1365.
као земаљски кнез преузео на управу територије које су биле компактна
целина, а најкрупнији великаши су били његови рођаци. Кнез Лазар је у ово
време успоставио пријатељске односе и са Црепом Вукославићем господарем
Петруса, што је за његове претензије ка северу било од суштинске важности.8
У исто време (до 1368) жупан Никола Алтомановић је загосподарио
целом облашћу свог стрица кнеза Војислава Војиновића. Лазарево политичко
нарастање и појава жупана Николе свакако нису наишли на одобравање
краља Вукашина и деспота Угљеше. Само њиховим сламањем нова династија
је заиста могла да замени стару. Док Вукашинов и Николин однос од почетка
можемо окарактерисати као непријатељски, однос кнеза Лазара и српског
краља није јасан. Лазар је, бар у почетку, као владарев намесник морао бар
формално да прихвати чињеницу савладарства. Кнез је морао да води рачуна
о тежњама краља Вукашина, ако не пре, а оно свакако од момента када је овај
загосподарио Новим Брдом и Приштином.9 Видели смо да је језгро Лазареве
баштине било у близини Новог Брда и краљ Вукашин је у сваком тренутку
могао да је угрози. Због тога је Лазар бар формално и привремено морао да
призна Вукашина као српског краља. Према Мавру Орбину до првог сукоба
рашке властеле, предвођене жупаном Николом и кнезом Лазаром, са краљем

5

Благојевић, 2007, 8.

6

Види опширно Благојевић, 2004, 293 – 318. Уп. Михаљчић, 2001, 90, где се говори о
скромној титули великог кнеза иако је то 1196. године била највећа титула после
владарске. Чак и у време цара Душана она је пандан деспотској титули и у рашким
земљама увек постоји само један велики кнез, а на југу један деспот!

7

Благојевић, 2004, 311.

8

Михаљчић, 1975, 7.

9

Михаљчић, 1989, 43.
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Вукашином дошло је на Косову 1369. године. По њему, Лазар се у кључном
моменту повукао из битке, а Никола Алтомановић се једва извукао поражен.10
Ако поклонимо поверење овом податку из њега можемо извући више
закључака. Прво, очигледно да је спорна област било Косово и да је ту
решавано питање доминације. Друго, краљ Вукашин није успео да зада
одлучујући ударац рашкој властели. У прилог овом закључку иде и чињеница
да се он 1371. поново спремао на поход против Николе Алтомановића. И на
крају, овакав Лазарев потез могао је бити узрок трајном непријатељству
између њега и жупана Николе Алтомановића. Кнез Лазар је искористио
Николину слабост и преотео му Рудник који је 1370. године у његовим
рукама.11 Наредне, 1371. акција српског краља није усмерена и против кнеза
Лазара, већ само на Николу, па би то могло значити да је у периоду од 1369. до
1371. дошло до нормализације односа између Вукашина и Лазара у тој мери да
краљевим територијама са те стране није претила опасност.
Катастрофа на Марици 26. септембра 1371. године одразила се на све у
српском царству. Њоме је уништена коалиција окупљена око браће
Мрњавчевић, а прихватањем турског вазалства њихови наследници и браћа
Драгаш су себе избацили из борбе за власт над српским земљама и наслеђе
Немањића. Тежиште борбе биће пренето на рашке земље. Пропаст
Мрњавчевића представља важан моменат у Лазаревом посезању ка владарској
моћи. Он се највише окористио смрћу краља Вукашина. Загосподарио је
Новим Брдом и тиме стекао велике приходе, али и своју баштину спојио са
државом. Тада је загосподарио и југоисточним Косовом са градом Љипљаном
и тако себи припојио раније спорне територије. Вероватно је тада
загосподарио и жупом Лаб коју је дао у државу челнику Муси и његовим
синовима, својим сестрићима.12 Тек после ових освајања држава кнеза Лазара
и његова баштина су постале компактна целина. У овој акцији он је наступао
заједно са Вуком Бранковићем коме је припала Приштина.13 Дакле, 1371. кнез
Лазар заједно са Вуком Бранковићем постаје господар Косова. Балшићи
преузимају Призрен, а Никола Алтомановић Звечан. Овим је завршена друга
фаза у Лазаревом посезању за врховном влашћу, и отпочела трећа, одлучујућа,
у којој се активно борио против других такмаца у игри престола.
Жупан Никола Алтомановић је 1371. године повратио Рудник и узео
Звечан, али су 1372. године Балшићи одбранили Призрен. Са друге стране

10

Мавро Орбин, 1968, 50.

11

Михаљчић, 1989, 46, 47.

12

Благојевић, 2007, 11, 13.

13

Новаковић, 1912, 451.
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Лазарева освајања су значајно повећала основу његове материјалне моћи,
посебно запоседањем Новог Брда. Под његовом контролом су били и рудници
на Копаонику. У сусрет неизбежном скобу кнез Лазар је организовао широку
коалицију против жупана Николе. У њој је главни савезник био босански бан
Твртко Котроманић, а ослонац угарски краљ. Вук Бранковић се определио за
наставак савеза са тастом, а против брата од тетке. Историографија још није
дала потпун одговор шта је Вука мотивисало за овакву одлуку. Можда и
могућност да буде Лазарев наследник, преко својих синова из брака са Маром,
што у Николином случају није било изводљиво. Занимљиво је да се каже да је
једна књига написана у дане господина кнеза Лазара и вазљубљеног му сина
господина Вука.14 Овде је примењен образац који се код Немањића
употребљавао за однос отац – син, односно однос владар – наследник. А Вук
Бранковић у повељи од 20. јануара 1387. године кнеза Лазара назива својим
родитељем и господином.15 Дакле, 1371. године између њих двојице је
успостављен однос оца и сина, наследника, што није вазалство у класичном
смислу те речи, више је савезништво са признавањем примата старијем. Може
се рећи да су водили сагласну спољну политику у којој је Лазарева реч била
важнија. Не треба губити из вида, а свакако није без значаја, ни чињеница да
до 1375. године кнез Лазар, као човек од својих 45 или више година, није имао
мушких потомака.16 Расапом Николе Алтомановића 1373. године завршена је
борба за расподелом територија, али је остало отворено питање Метохије.
Овим Лазару нису још увек призната владарска права, за то је тек требало да
се избори.
Кнез Лазар је уништењем области Николе Алтомановића знатно
увећао своју област. Припао му је Рудник и територије до Дрине, а тиме и
подрињски рударски басен на десној обали Дрине. После 1373. године сви
србијански рудници су се налазили у рукама кнеза Лазара и Вука Бранковића.
То је била веома важна чињеница у изградњи државне власти. Кнез Лазар је
ставио под своју контролу Рашку земљу, као и добар део Полимља чиме су се
старе српске земље опет нашле на окупу. Такође, 1373. Звечан су запосели
Мусићи, што је било важно за контролу Косова и Метохије, као и Рашке.
Да би постао господин Србљем кнезу Лазару је била неопходна
подршка српске цркве. То је било јасно и осталим учесницима у игри
престола, што показује и њихов однос према Хиландару и настојање да буду
уврштени у ред његових ктитора. У овај ред су уврштени Вук Бранковић,

14

Стојановић, 1902, 59.

15

Стојановић, 2006, 137 – 139.

16

Шуица, 2011, 225 – 245.
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Константин Драгаш и кнез Лазар.17 Кнез Лазар је, заједно са Ђурђем
Балшићем, одлучно допринео 1375. године измирењу српске и византијске
цркве и скидању анатеме са српске цркве. Иницијатива је потекла од кнеза
Лазара који се о томе посаветовао са својим сабором, светитељима и
властелом.18 Сабор је сазван по заповести обојице обласних господара у Пећи
и то није био државни сабор, већ сабор свештенства или сабор српски.19
Међутим, избор Јефрема за патријарха показује да кнез Лазар није још увек
имао снаге да наметне свог кандидата, па је дошло до компромисног решења.
Током борби које је кнез Лазар водио за очување и сједињење своје
баштине, као и за подчињавање Николиних земаља, он је упоредо морао да
решава и проблеме са крупном властелом у својој држави (земљи). Као
земаљски кнез свакако је имао подршку својих зетова челника Мусе и
Алтомана Иванишевића. Судећи по повељи манастиру Дренчи, чији је ктитор
монах Доротеј, пре замонашења несумњиво био један од најмоћнијих
властелина, што се види по прилозима манастиру, и он је подржавао
земаљског кнеза Лазара. Он га у повељи назива самодржавним кнезом свим
Србима.20 Међутим, нису сви добровољно признали његову власт. Константин
Филозоф у житију деспота Стефана Лазаревића каже да је његов отац од
почетка силом покорио војводе Обрада Драгослалића, Новака Белоцрквића и
Николу Зојића.21 Обзиром да су Обрад Драгославић и Новак Белоцрквић
имали поседе у Ибру и Топлици то покоравање се морало десити јако рано, у
супротном Лазар не би успео да одржи државу коју је као земаљски кнез
добио на управу. Војвода Никола Зојић, као господар рудника, могао је бити
покорен само после расапа Николе Алтомановића. Да је он био важна
личност за Лазареву државу говори и чињеница да је након покоравања
ожењен Видославом, за коју кнегиња Милица каже да јој је сродница.22 Тиме је
Никола Зојић не само покорен већ и укључен у клан кнежевих сродника.
Дакле, кнезу Лазару је било неопходно одређено време да учврсти своју власт
изнутра, прво у добијеној држави/земљи, а затим и у новоприпојеним
областима. Слично је на крају морало бити и у Браничеву 1379. године, на шта
посредно упућују гробови Десислалића и Кувета у Ждрелу.
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Детаљно види Благојевић, 1989, 47 – 61.

18

Марко Пећки, 1986, 167.

19

Благојевић, 2008, 27, 28.

20

Младеновић, 2003, 180.

21

Константин Филозоф, 1986, 88.

22

Леонид, 1868, 274.
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Смрћу Ђурђа Балшића дошло је до новог прекомпоновања
политичких односа и територија. Још за његова живота бан Твртко је
Балшићима преотео Требиње, Конавле и Драчевицу и 1377. се у Милешеви
крунисао за краља Срба и Босне. Наредне године (1378) Метохију су им
преотели Вук Бранковић и кнез Лазар. Вук је заузео Призрен и његову жупу, а
Лазар северну Метохију. Граница између њихових поседа била је на горњем
току Клине, а Лазару су припадали и крајеви на левој обали средњег и доњег
тока Клине све до Мируше где се налазило Драгобиље. То су жупе Хвосно и
Кујавча. Њему је припао и цео Метохијски Подгор.23 Лазар није загосподарио
овим територијама пре 1378. године. Тек 1380/81. године кнез Лазар издаје
повељу Светом Пантелејмону којом му дај цркву Спасову у Хвосну код
Митрополије.24 Наредне, 1379. кнез Лазар је протерао из Браничева Радича
Бранковића Растислалића и тиме заокружио своју област. За осам година, од
спајања државе са баштином, он је запосео већину старих рашких земаља
(Рашку, Моравице, Топлицу, Хвосно, Ново Брдо, Лим, Рудник, Браничево).
Обе царске престонице, Призрен и Скопље, као и оба седишта српске цркве
(Пећ и Жича) биле су под његовом контролом. Сада се са правом могао
сматрати владаром Срба и наследником Немањића, што је у њему видела и
српска црква.25
Анализом Лазаревих повеља може се уочити стварање владарске
идеологије по узору на идеологију Немањића пре царства. На жалост,
хронологија ових повеља је још увек спорна, а неке су сачуване као познији
преписи. Из периода 1371 – 1379. очувана је само једна повеља и то Великој
Лаври Светог Атанасија из 1375/76. године, којом ослобађа дажбина села која
су монах Дионисије и брат му Цреп Вукославић приложили Лаври.26 Овде је
титулатура једноставна, он је само благоверни кнез Лазар. Хронолошки,
следећа счувана повеља је из 1379/80. године манастиру Хиландару, којом даје
материјалну помоћ хиландарској болници. Ту кнез Лазар у интитулацији себе
назива благоверним и самодржавним господином Србљем и Подунављу,
Стефан кнез Лазар, а у потпису је Стефан кнез Лазар.27 Очигледно је да се
између 1375. и 1379. десила изузетна промена и да у другом случају имамо
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Благојевић, 2007, 15, 16.

24

Младеновић, 2003, 158, 160.
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Мошин, 1975, 14, 15 ; Баришић, 1975, 45 – 62.

26

Младеновић, 2003, 18, 19.
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Исто, 131.
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Кнез Лазар са фреске из цркве Лазарице – средина XIX века
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пред собом владарску интитулацију. Лазар је у међувремену постао
самодржавни господин, или самодржац чија власт потиче од Бога, а господин
је свем Србљем. Од овог времена владарско име Стефан се налази у свим
његовим интитулацијама и на печатима.28 Оно се увек наводи пре титуле
кнеза, што упућује на то да је оно посматрано као нека врста титуле, а много
мање као саставни део Лазаревог владарског имена. У дипломатичкој грађи
само је једном назван Стефан Лазар. Он ово име није могао да присвоји већ је
на неки законит начин стекао право на њега, што такође важи и за његов
потпис увек изведен у црвеном мастилу.29
За Лазарево схватање своје власти после 1378. године, важна је повеља
Светом Пантелејмону којом потврђује прилог челника Мусе, а која се датира у
1380/81. годину. У аренги ове повеље се каже да је на њега, као и на пресвете
цареве, Господ излио свој благодет и поставио га за господина земљи српској
и Подунављу, да буде самодржавни господин Стефан кнез Лазар.30 Повеља је
снабдевена висећим печатом на коме стоји по милости Божијој Стефан у
Христа Бога верни кнез Лазар.31 У исто време (око 1380) новоизабрани
патријарх Спиридон у потврдној повељи Хиландару Лазара назива
господином Србљем и самодржцем свих Срба и Подунављу, као и господином
превисоким кнезом Стефаном Лазаром.32 Дакле, за канцеларију кнеза Лазара
и за српску православну цркву он је имао ранг општесрпског владара после
1378/9. године. Титулатура је изведена по угледу на Немањиће. После 1380.
ове изразе користе и Балшићи, али не све. Они јесу самодржци, али не свих
Срба, то је само Лазар и само он користи владалачко име Стефан.
Поставља се питање како је кнез Лазар постао владар свих Срба? О
узурпацији не може бити говора јер га и српска црква доживљава на исти
начин. У том погледу су 1378. и 1379. година биле пресудне. У овим годинама
су окончана освајања старих српских земаља, а затим је на сабору који је овог
пута Лазар самостално сазвао, за патријарха изабран његов човек Спиридон.33
Одбачен је део идеологије из доба Царства, а титула патријарха је постала јако
слична ранијој титули архиепископа. У исто време Хиландар је показао да
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Благојевић, 2008, 28.

16

Синиша Мишић

Лазара сматра Душановим легитимним наследником.34 Остаје нејасно питање
да ли је део овог прихватања за српског владара била и нека врста Лазаревог
крунисања на сабору. У његовом житију (1392/1398) говори се о крунисању на
сабору,35 али у старијем рукопису нема помена сабора српског. Као могућност
остаје да је над њим извршен обред од стране патријарха са свештенством.36
Не треба изгубити из вида ни чињеницу да је Лазар на савременом портрету у
Раваници осликан са широко отвореном необичном круном.37 Портрет је
настао између 1384. и 1387, а највероватније 1385. године, а Лазар је приказан
као владар у сакосу са дијадемом, скиптром у облику крста и отвореном
круном која се разликује од царске и краљевске, а слична је оној са којом је
приказан Марко као млади краљ.38 Ако Лазар није носио обележја врховне
власти, као што је круна, није могуће да би га савремени сликар тако
представио у ктиторској композицији.
Кнез Лазар је у своју титулу, поред Срба, које је унео и Твртко, унео и
Подунавље, а у повељи Дубровчанима из јануара 1387. године он говори и о
владенију у Приморју. У аренги ове повеље кнез Лазар говори о томе да га је
Господ поставио за господина земљи српској и Поморју и странама
подунавским.39 Већ је раније разјашњено да је Поморје овде доспело из
Душанове царске титуле.40 Овде треба само нагласити да се владеније у
Приморју јавља после Јеленине удаје за Ђурђа II Страцимировића, па је кнез
Лазар свакако на њега имао одређени утицај иако се не може говорити о
правом сизеренству и вазалству.41 Томе у прилог иде и чињеница да је
владеније у деспотским повељама после 1421. године замењено речију област
која означава реалну власт над Приморјем.
Са овим је повезано и питање Лазареве титуле. На свим потписима и
на печатима он је кнез. Међутим, Слово о кнезу Лазару патријарха Данила
понегде бележи Лазара као великог кнеза. У повељи Хиландару Стефан
Лазаревић даје прилог у помен родитељима великом кнезу Лазару.42 Један
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Благојевић, 1989, 58.
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Новаковић, 1867.
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Баришић, 1975, 52.
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Бабић, 1975, 65 – 75.

38

Исто, 69, 75. Види и Стародубцев, 2012, 333 – 354.

39

Младеновић, 2003, 192.

40

Благојевић, 2004а, 315 – 333.
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Види Благојевић, 2004а, 330. Уп. Баришић, 1975, 58.

42

Новаковић, 1912, 459.
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рукопис је био довршен у дане великог кнеза Лазара.43 У повељи Обраду
Драгослалићу из 1388. године у интитулацији наводи се самодржавни
господин Србљем и Поморју Стефан велики кнез Лазар, али у потпису исте
повеље стоји само Стефан кнез Лазар.44 У адресару Цариградске патријаршије
из 1386. године Лазар је преузвишени велики кнез све Србије.45 Очигледно да је
Лазарева пуна титула гласила велики кнез, а да је он најчешће у повељама
користио верзију кнез Срба, што има исти значај јер овако употрбљена титула
кнеза је владарска. Може бити само један велики кнез, али и само један кнез
Срба, па у том случају није неопходан епитет велики. Титулу великог кнеза
доделио му је цар Урош и он је у доба Царства био трећа и последња личност
која је ову титулу понела. Први је био његов таст Вратко, па Војислав
Војиновић.46 Титула је у српским (рашким) земљама била највиша и била је у
рангу са деспотском титулом у грчким земљама. Дакле, одмах иза царске и
носили су је само царски рођаци.
Велики кнез или земаљски кнез Лазар је ову титулу добио најкасније
1365. године, што га је довело у исти ранг са деспотом Угљешом
Мрњавчевићем. Када је посегао и домогао се владарске моћи 1378/9. године
Лазар није променио титулу већ јој је само дао владарска обележја: кнез Срба
и самодржац. Реално он другог избора није ни имао. Као неко ко се борио за
легитимитет власти и кога је српска црква као таквог и подржала, свакако
није могао да узурпира титулу. А 1379. се није имало шта ни узурпирати.
Напуштање идеологије Царства, измирење цркава, свакако није давало
простора за узимање царске круне, а ни политичка моћ и реални однос снага
нису томе ишли у прилог. Традиционална краљевска круна Немањића је до
1379. већ била употребљена и злоупотребљена. Срби су већ имали краља у
лику Вукашиновог сина Марка који је то постао на легитиман начин. Друго,
од 1377. године и босански бан Твртко Котроманић је постао краљ Срба и
Босне. Трећи краљ Срба би био и превише! Тако да је Лазару остало само да
својој легитимној титули великог кнеза да владарско значење. Тако смо поред
краља Срба, добили и кнеза Срба и самодржца, што краљ Срба за себе никако
није могао рећи јер је био турски вазал. Владарско име Стефан требало је да
појача владарски значај титуле кнеза Срба.
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Siniša Mišić
FROM PROVINCIAL PRINCE TO THE PRINCE OF THE SERBS –
RISE OF THE ROYAL POWER

Lazar Hrebeljanović entered the historical stage as a nobleman who
obtained the service, as well as the title of stavilac (literally “placer”, equal to the
Byzantine domestikos), at the court of emperor Uroš. In this period (from 1350 to
1365) he used his family and other ties in order to strengthen his position. He
became related with the Nemanjić dynasty via his, as well as his sister’s marriage.
Material background of his political ambitions lied in his patrimony (“baština”),
concentrated around Novo Brdo (Novomonte). When, in 1365, Vukašin and
Uglješa Mrnjavčević gained the upper hand in the struggle for influence over the
incompetent emperor, Lazar left the court; back then, he was provincial
(“zemaljski”) and great prince. He received an administration over Rasina, Toplica
and Ibar districts, where also lied the possessions of his cousins – čelnik (“head”)
Musa and Altoman Ivanišević.
Before the demise of brothers Mrnjavčević, Lazar had to take into account
the interests of king Vukašin who held Novo Brdo and therefore presented a
potential threat to his patrimony. After the battle of Marica (1371), Lazar united his
administrative and hereditary lands, thus profiting most from the passing of
brothers Mrnjavčević. At the same time, he also occupied territories in Kosovo.
From that point, his struggle for supreme power begun; it lasted until he managed
to take over Metohia (together with Vuk Branković) and Braničevo, in 1379. This is
the moment when Lazar started to act as a ruler of the Serbs and autokrator
(“samodržac”). In that, he enjoyed the support of Serbian Orthodox Church and
particularly patriarch Spiridon.
Кeywords: court, stavilac (“placer”), provincial prince, Serbs, vlastela,
power, Lazar, local rulers
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НАРАСТАЊЕ НОВИХ МОЋНИКА (1389-1402)1
Аpstract: The paper deals with the changes that have affected the nobility
and central governance during the last decade of the 14th century, in the region
ruled by Lazarevic dynasty. The distinctive phenomenon is set as a comparative
historical model, with the exploratory focus on one of its components. The
disruption of medieval state hierarchy and violation of vassal oath are observed
within the framework of foreign setting and internal political events and processes
that led to the strengthening or weakening of certain noblemen in considered
political scope and timeframe.
Key words: The State of Lazarevic dynasty, Prince Stephen Lazarevic, duke,
Vuk Branković, nobility, vassalage, Ottomans
Политичке промене условљене распадом српске средњовековне
државе, а нарочито доласком и учвршћивањем Османлија на Балканском
полуострву, омогућиле су стварање једне, за преломна времена уобичајене
историјске појаве – прекомпоновање центара моћи у држави и друштву. С
обзиром да од 1372. године, ни формално, српска средњовековна држава није
више постојала као јединствен ентитет, крај 14. века представљао је за српске
области период у коме су се, у великој мери, испољили разноврсни
дезинтеграциони процеси, чији су узроци често били везани за промене
односа снага међу најмоћнијим племићима. Хронолошки оквири епохе, о
којој је у овом раду реч, одговарају готово идеалним карактеристикама
периодизација у историјској науци, прекретницама које припадају сфери
јединствених историјских феномена. Прерасподелом моћи међу српским
1

Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије: Срспско средњовековно друштво у писаним
изворима (ев .бр. 177025)
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племством у овом периоду, успостављени су нови односи који су изменили
политичку ситуацију, како у Моравској Србији, тако и међу другим,
самосталним српским областима.2 Почетак процеса значајнијег и
свеобухватнијег снажења српског племства, може се датирати још у средину
14. века, у доба Душанових освајања и конституисања нове државе, а потом и
борбе за наслеђе Српског царства.3 Увећавање српске државне територије
одразило се и на властеоски сталеж, који је требало да омогући континуирано
обезбеђивање војне подршке централној власти и стабилност државног
устројства Царства. Међутим, тек успоном обласних господара од средине
седме деценије 14. века, нарочито после Косовске битке, ове промене добијају
шире размере које се огледају кроз политичку доминацију властеле у односу
на централну власт и убрзно диференцирање самог племства. У последњој
деценији 14. века ти процеси супостали веома изражени мењајући изглед и
утицај елитног дела средњовековног друштва. Последицама битке код Ангоре
(1402.) започела је нова, завршна, епоха трајања српске државности. У првој
половини 15. века спроведена милитаризација и реорганизовање властеоског
слоја, у склопу државне реформе, довели су до њиховог заокруживања и
уклапања у систем друштва и државе дефинисан јачањем централне власти
српских деспота.4 Друштвене и политичке промене пратили су економски
процеси који су утицали на хијерархијски статус српске властеле, њихов
реални капацитет учешћа у војним, привредним и државним пословима, као
и на аспект културног и верског деловања који се одражавао кроз обдаривање
манастира и ктиторску делатност.5
Наведене компоненте, уз наглашено војно деловање, у великој мери су
мењале изглед, састав и положај племства у преломном раздобљу. Како се 14.
столеће приближавало крају, тако су већ поодмакли процеси осипања српске
средњовековне државе остављали све више трага на унутрашњу хијерархију,
вазалско-сизеренске односе и борбу око државно-правног континуитета
утемељеног у немањићком наслеђу.6 За разлику од времена до 1389. године,
властеоска пирамида Моравске Србије после Косовске битке у значајној мери
је била „преуређена“ последицама саме битке.7 Грађа на коју се можемо
ослонити у праћењу појава и процеса од нашег интереса сведена је и
хетерогена. Малобројни наративни извори попут Живота деспота Стефана
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Лазаревића од Константина Филозофа, Јефимијине Похвале кнезу Лазару, или
извора које је у своје дело интегрисао Мавро Орбин, само делимично
употпуњавају велику информативну празнину. Очувани дипломатички
извори, углавном даровнице манастирима, понеко дубровачко писмо, или
сумарни натпис, дају посредне податке недовољне за пуну реконструкцију
почетка и тока промена у властеоском слоју Моравске Србије. Када је
властела Вука Бранковића у питању, сачувана изворна грађа је још скромнија,
па се тешко могу раздвојити релевантне појаве везане за период пре и после
1389. године.
Да би се систематизовало изучавање процеса транзиције
аристократије у Моравској Србији која је, због последица Косовске битке, у
овом периоду била највише погођена променама у статусу и саставу племства,
упутно је дефинисати одређене логичке целине ради поједностављивања
истраживачког поступка и олакшаног увида у настале историјске промене. У
ту сврху, могао би се успоставити компаративни истраживачки модел како би
се уочиле карактеристике посматране појаве у пројектованим временским и
политичким оквирима. Неки од елемента модела, односно, ентитетаиндикатора за праћење властеоске транзиције, били би:
а) однос порекла и хијерархијског/друштвеног положаја властеле
б) начин и околности заснивања вазалног односа
г) економски/феудални потенцијал и улога у државној управи/
политици
д) разлози кршења сизеренско-вазалних односа
Циљ овог рада не представља свеобухватно структурирање, нити
детаљно разрађивање истраживачког модела, већ његово скицирање и
постављање у пројектовани историјски контекст. Пошто би темељна анализа
компоненти модела захтевала опсежније истраживање постављено на шире
методолошке основе, овом приликом пажња ће бити усмерена само на
поједине његове карактеристике.8 У периоду између 1389. и 1402. године
изградња моћи, али и губитак позиција и утицаја поједине властеле Моравске
Србије одвијала се на неколико нивоа и у више временских етапа различитог
трајања. Њихов хронолошки след би могао да се сврста у следеће целине.
Прва етапа би се односила на појаве које су се одиграле непосредно
после битке на Косову пољу. Она је трајала, оквирно, до консолидовања
власти кнеза Стефана Лазаревића средином деведесетих година 14. века.
8

Разрада историјског модела по набројаним елементима захтевала би опсежније
истраживање које излази из оквира и структуре овог чланка. У раду је истраживано
стварање нових моћника у Моравској Србији у ширем контексту, са нагласком на
компоненту модела – разлози кршења вазалне обавезе према господару.
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Наредно, кључно раздобље, захвата период до велике завере властеле и њеног
расплета 1398. године. Последња фаза се протеже на период од краја 1398.
године и сређивања Стефановог вазалног односа према Бајазиту до 1402.
године, закључно са последицама Ангорске битке. У овом раздобљу, ударени
су темељи властеоске структуре Српске деспотовине. Када су у питању
манифестације, односно, врста друштвених процеса везаних за српско
племство Моравске Србије, онда би требало узети у обзир начине на који је
властела извршавала вазалне обавезе према својим сизеренима, узимајући у
обзир како приврженост господарима, тако и разлоге отказивања
послушности, заправо, њиховог издвајања из традиционалних оквира
хијерархијског уређења државе Лазаревића.
***
Прва фаза промена унутар властеоског сталежа Моравске Србије била
је предодређена исходом Косовске битке и чињеницом да је у њој живот
изгубио кнез Лазар, као и велики део његових вазала. Таква ситуација довела
је до стварања новог државно-политичког стожера око Лазаревог зета,
господина Вука Бранковића. Трансфер државног примата на
спољнополитичком плану, из северних области Моравске Србије ка
територији Косова и Метохије, свакако је утицао и на процесе осипања унутар
области којом је господарила кнегиња Милица са својим малолетним
синовима Стефаном и Вуком Лазаревићем.9 Властела Вука Бранковића у
наредних неколико година је била у прилици да увећава свој углед и стиче
економску моћ у Вуковој држави, бар до његовог ступања у вазални положај
према Бајазиту 1392. године.10 Извори допуштају хипотетичку могућност да је
Вуково племство било увећано и признавањем његове врховне власти од
стране оне властеле која је следила његов политички правац, супротан
одлукама државног сабора сазваног у области Лазаревића непосредно по
Косовској бици.11 Ипак, за ту врсту појаве немамо директних потврда у
изворној грађи.
Крајем 14. века у држави Лазаревића одвијало се неколико различитих
процеса који су утицали на промене унутар властеоског слоја. У првобитној
фази, племство Лазаревића увећавало је своју моћ бар на три начина:
Један се одигравао унутар властеоске структуре саме области ван
контроле централне власти, а зависио је од војног и економског капацитета
9

Благојевић 2004, 357; Шуица 2007, 41-42.
Шуица 2000, 133, 135-136.
11
Милојевић 1986, 16-17; О државним саборима после Косовске битке, Веселиновић
2006, 233-234.
10
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дела племства, њихових претензија и реалних околности које су погодовале
увећавању феудалних поседа. Извесно је да се састав племства Моравске
Србије променио после Косовске битке, јер се у изворима више не спомињу
некада најзначајнији Лазареви људи, међу њима: Лазареви сестрићи,
господари Брвеничке области, Стефан и Лазар Мусић, војвода Цреп
Вукославић из Петруског крајишта, Витомир, учесник битке код Дубравнице,
Гоислав кефалија Новог Брда и други.12 Нема сумње да је после Косовске
битке 1389. године, ситуација у Моравској Србији била драматична и да су
наступиле велике промене за потомство кнеза Лазара. Упражњени баштински
и пронијарски поседи вероватно су још у лето 1389. године постали плен дела
властеле Лазаревића која је преживела битку.13 На тај начин, они су били у
прилици да обезбеде боље позиције за даље конституисање моћи унутар
властеоске хијерархије области Лазаревих наследника, што је представљало
главни извор унутрашње нестабилности, о чему сведочи Константин
Филозоф.14 На жалост, на основу веома уопштеног сведочења биографа
деспота Стефана Лазаревића, не може се прецизније одредити која властела је
учествовала у деобама и сукобима, нити се може наслутити на кога је
Константин конкретно мислио говорећи о покушајима осамостаљења
„подручне“ властеле Лазаревића. С друге стране, назнаке које одговарају
датом опису из наративног извора могу се поткрепити одговарајућом,
малобројном, дипломатичком подлогом.15 Недовољно заштићени властеоски
поседи пострадалих учесника Косовске битке, па чак и манастирска имања, у
тренутку када је Моравска Србија остала без свог господара, представљали су
лак плен властеле која је преживела битку. Упражњена места у војној
номенклатури и дворској хијерархији припала су другим људима. Очувани
извори не пружају довољно података да се потпуно именује већина властеле
која је дошла до утицаја у првој фази прерасподеле моћи у Моравској Србији.
Међу њима је свакако био и део некадашњих Лазаревих вазала који су, тада
стечено преимућство тек касније искористили у циљу политичког
осамостаљивања и покушаја подривања власти кнеза Стефана Лазаревића.16
Властелин Никола Гоисалић, споменут у даровници Лазаревића пиргу Св.
Василија на Светој Гори, могао би бити припадник локалне властеле која је у

12

Шуица 2000, 89-119; Шуица 2004, 10, нап. 7.
Благојевић 2009, 28-30.
14
Константин Филозоф 1936, 61; Шуица 2007, 42-43.
15
Шуица 2004б, 111-114; Младеновић 2007, 155-163; 163-175.
16
Шуица 1997, 7-22.
13

26

Марко Шуица

покосовском периоду окупирала туђе поседе.17 У случају Николе Гоисалића,
реч је о деловима манастирских поседа села Ливоче код Биначке Мораве на
Косову, који су свакако спадали у територије под влашћу кнеза Лазара, а
потом и његових директних наследника.18 Извесно је да је властела која је
учествовала у међусобним сукобима после погибије кнеза Лазара, увећавајући
своје поседе, бар формално и у прво време, остала привржена Лазаревим
наследницима стварајући ново властеоско устројство, измењено околностима
насталим после Косовске битке, а условљено привременом слабошћу
централне власти Лазаревића.
Други начин увећавања, или опадања моћи поједине властеле,
зависио је од потеза централне власти и регулисања сизеренско-вазалних
обавеза унутар постојеће државне структуре.19 Снажење власти кнегиње
Милице и кнеза Стефана Лазаревића зависило је од јачања властеле која се
налазила у систему државног апарата Моравске Србије. Та појава се огледала
кроз увећавање економског потенцијала властеле доделом феудалних поседа
за одану службу сизерену. Прављење хијерархијске „равнотеже“ међу
племством, свакако је могло утицати на потоње унутарполитичке догађаје.
Иако за први период транзиције немамо конкретна имена властеле која је
припадала овом кругу, извесно је да су упражњени поседи, као и заплењена
баштина и феуди нелојалне властеле, попут поседа војводе Обрада
Драгосаљића, били уступљени приврженој властели Моравске Србије.
Пример представљају породична имања властеоске породице Драгосаљића у
Кукњу на Ибру, након одузимања дарована непознатом пронијару, о чему
сведочи повеља кнеза Стефана Лазаревића манастиру Хиландару из првих
година последње деценије 14. века.20 Можда се међу овом властелом налазе и
неки од дародаваца наведених у исправи Лазаревића манастиру Св.
Пантелејмону.21

17

Младеновић 2007, 164, 170; Датовање ове повеље и даље остаје отворено и поред
различитих становишта у историографији, мада је у скорије време као вероватан
датум предложен почетак 1402. године. Видети Благојевић 2004, 365, нап. 34.
18
Благојевић 2005, 22-23.
19
Ова појава је дефинисана уобичајеним сизеренско-вазалним односима у
средњовековном друштву. У области Моравске Србије она је била потпуно устројена
чврстом вазалном политиком кнеза Лазара према својојим властелинима. Михаљчић
1976, 99-106; Шуица 2000, 110-113, 164-165. Детерминисање хронологије поновног
успостављања пуног ауторитета власти Лазаревића деведесетих година представља
кључ за датовање ове појаве у време после Косовске битке.
20
Шуица 2004б, 107-116.
21
Младеновић 2007, 295-296.
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Трећа
манифестација
моћи
властеле
подразумевала
је
осамостаљивање у односу на централну власт Лазаревића. Једна од отворених
могућности у реконстукцији промена које су задесиле Моравску Србију, је да
осамостаљивање властеле у односу на Лазареве наследнике није
подразумевало пуну независност, већ замену субординације, односно
сизерена, на нивоу српске обласне господе.22 У факторе који су могли утицали
на ову појаву, свакако треба узети у обзир геостратешки положај баштинских
поседа, привредни потенцијал територија које су се налазиле под њиховом
непосредном влашћу, али и политичку оријентацију сизерена. Један од некада
оданих вазала кнеза Лазара, који је починио „неверу“ био је, већ споменути,
војвода Обрад Драгосаљић. Његови поседи, смештени у Брвеничкој жупи,
налазили су се непосредно уз границу области Вука Бранковића. Свој углед
Обрад је стекао као Лазарев војвода, а прилоге његовој ктиторској задужбини
цркви Ваведења Богородичиног у Кукњу, почетком 1388. године потврдили су
исправама и кнез Лазар и патријарх Спиридон.23 Обрад није био скоројевић,
јер се из повеља види да је његова породица држала баштинске поседе у
својим рукама најмање две генерације уназад. Из исправе кнеза Стефана
Лазаревића хиландарским монасима, непрецизно датованој у прву половину
последње деценије 14. века, сазнаје се да је Обрад починио неверу према кнезу
и да је због тога разбаштињен, а да су његови поседи додељени другом
властелину. У историографији је искључена могућност да је невера учињена у
Косовској бици, или да је била део завере против кнеза Стефана из 1398.
године, већ је највероватнија претпоставка да се Обрад сврстао уз Вука
Бранковића који је, после Лазареве погибије, представљао нови стожер
антитурске политике.24 Неразрешено питање државно-правног континуитета
и преузимања немањићких традиција обележили су однос између Вука
Бранковића и Лазаревића после Косовске битке, одразивши се на њихове
засебне политичке претензије и потезе.25 Издвајање угледне властеле,
припадника старог племства из друштвене лествице Моравске Србије,
односно кршење вазалне субординације у односу на непосредне наследнике
кнеза Лазара, могло је имати више разлога. Историјски извори, прилично
оскудни за ову епоху српске средњовековне историје, остављају простор за
недоумице и различита домишљања. Први разлог представља, и даље у
историографији различито сагледаван, ривалски однос између Вука
Бранковића и Лазаревића око континуитета државно-правног наслеђа,
22

Шуица 2004, 23.
Младеновић 2003, 201-215.
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Милојевић 1986, 16-17; Шуица, 2000, 112-113.
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немањићких традиција и истицања владарских претензија.26 У овом смислу,
нарочиту тежину има начин сагледавања положаја кнеза Лазара и његовог
односа са првим зетом, господином Вуком Бранковићем. Из тог односа
произилази и разумевање потоњих збивања, односно догађаја и појава које су
обележиле покосовску епоху, све до 1402. године. С друге стране, на потезе
поједине крупне властеле могла је утицати ерозија војног потенцијала,
ослабљена одбрамбена моћ и несређена политичка ситуација у области
Лазаревића, обележена малолетством кнеза Стефана и политичким
неискуством Лазареве удовице, кнегиње Милице. Различите струје у врху
Српске цркве провоциране борбама за преимућство две сродничке династије
(Лазаревића и Бранковића), рефлектовале су се и на унутрашњу ситуацију,
али и на креирање спољне политике. У овој фази не треба мешати властелу
која је касније посегла за самосталношћу са оном која је то учинила
непосредно после Косовске битке, јер су и околности и њихови мотиви били
другачије природе. За властелу Вука Бранковића нема конкретних података да
ли су и у којој мери нарушавали свој вазални однос према господару. Ковање
властеоског новца и спомињање појединих властелина у устаљеним
дипломатичким формулама, или у искључиво позитивном контексту, не дају
могућност да се направи неопходно поређење.27
Политички курс који су, уз водећу улогу врха Српске цркве, преузели
Лазаревићи водио је ка потчињавању Османлијама. Према речима деспота
Стефана забележеним у уводу у Рударски закон за Ново Брдо, на државном
сабору за живота патријарха Спиридона (преминуо августа 1389),28 дакле
непосредно после Косовске битке, у потпуности је промењен
спољнополитички положај Моравске Србије.29 Дотадашњег сизерена,
угарског краља Жигмунда, Лазаревићи су заменили османским владаром, док
је антитурска политика, која је свој врхунац доживела у Косовском боју,
окончана преузимањем вазалне обавезе према Бајазиту I.30 Остаје недоречено
како се део српске властеле Лазаревића одредио према новонасталој
ситуацији. Учешће кнеза Стефана у војним походима османског владара
можда већ од 1390/1,31 а извесно од 1395. године32 представља потврду да су

26

Исто.
Шуица 2000, 133-137.
28
Пурковић 1976, 120-121.
29
Радојчић 1962, 37.
30
Константин Филозоф 1936, 61-62; Пурковић 1979, 16, 31.
31
Шуица 2012, 388-395.
32
Константин Филозоф 1936, 67-68; Пурковић 1979, 38.
27

НАРАСТАЊЕ НОВИХ МОЋНИКА (1389-1402)

29

кнез Стефан и његова мајка успели да обезбеде одговарајуће војне контигенте
као саставни део вазалних обавеза према Бајазиту I.

***
Наредна етапа властеоског репозиционирања у Моравској Србији
обухвата средину последње деценије 14. века. У овом периоду истакле су се
оне велможе из властеоске структуре Лазаревића које су искористиле увећање
османске превласти на Балкану и тако израсле у локалне моћнике. Та
тенденција хронолошки се поклапа са наглим слабљењем положаја Вука
Бранковића, а врхунац је досегла после његовог уклањања са политичке сцене
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и коначно смрти (октобар 1397.).33 Људи који су обележили ову фазу промена
односа снага у Моравској Србији махом су били бивша Лазарева војна
властела која је своје позиције стекла пре Косовске битке. Њихов успон је
зависио од османске политике према српским областима, сукобима Бајазита
са Угарском, као и концентрацијом сопствене моћи под таквим околностима.
Током деведестих година кнез Стефан Лазаревић и његова властела
представљали су важног експонента Османлија, истуреног према Сави и
Дунаву, односно угарској граници.34 У области планине Рудник, стратешкој
регији одбране Моравске Србије од угарских упада, учврстио се Никола
Зојић.35 Значај војводе Зојића био је, у великој мери, везан за геостратешки
положај територије којом је господарио, јер је она обухватала рударске
копове, урбана средишта, трговачке колоније, ковницу новца и читав
комплекс утврђења на Руднику.36 О његовим поседима у овој области сазнаје
се из повеље Лазаревића манастиру Св. Пантелејмону, у којој се наводи и да је
војвода Никола био у родбинским везама са Лазаревићима преко жене
Видославе. Иако је контролисао регион у коме је имао поседе, са центром у
најважнијем утвђењу Островици,37 све до 1398. године није познато да је
војвода Никола узурпирао регална права свог сизерена кнеза Стефана на
Руднику, где се налазила и ковница новца.38 Промене у Зојићевом положају
према кнезу биле су директно везане за Бајазитову политику према другим
српским господарима – његовим вазалима, односно за тренутак у коме је
османски владар проценио да је неопходно ограничити утицај и моћ кнеза
Стефана Лазаревића. То је подразумевало прерасподелу утицаја унутар
Моравске Србије уз давање подршке властели која је исказала своју лојалност
Османлијама и била спремна да самостално извршава вазалну обавезу без
посредника. Дотадашњи ривалитет Лазаревића и Бранковића, у овом периоду
изгубио је политички смисао, с обзиром да су Турци у потпуности
потиснувши Вука Бранковића са породицом, његове поседе уступили
Лазаревићима, као залог политичке лојалности. У време када су Лазаревићи
запоседали територије својих сродника Бранковића, Вукова властела свакако
се нашла у систему нове власти. Такав развој догађаја поставио је пред
Бајазита нов изазов, с обзиром да је сада требало наћи одговарајући начин да
се ограничи претерано јачања кнеза Стефана под чијом влашћу би дошло до
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сједињавања две најзначајније српске територије – Моравске Србије и државе
Бранковића. Због тога је Бајазит I отворио политички простор за
прерасподелу моћи и утицаја крупне војничке властеле у Моравској Србији.
Снага и организованост Стефановог војног племства нарочито су
дошли до изражаја приликом извршавања кнежевих вазалних обавеза према
султану Бајазиту. Оклопљена коњица под командом кнеза Стефана
Лазаревића, састављена од његове елитне властеле, одлучујуће је дејствовала у
бици код Никопоља, и довела до повлачења краља Жигмунда са бојишта, што
је одлучило коначан исход битке.39 После страдања крсташа код Никопоља
1396. и након Жигмундовог сабора у Темишвару 1397. године,40 дошло је до
наглог уздизања Николе Зојића истовремно са покушајем политичког
заокрета Стефана Лазаревића према Угарима.41 Стекавши кредибилитет код
султана Бајазита, учествујући у сузбијању угарских упада у област Рудника,
војвода Никола је, поставши турски протеже, био искоришћен као политичка
противтежа прекомерном јачању кнеза Стефана Лазаревића. Дубровачка
епистоларна грађа пружа конкретан увид у промене које су наступиле у
Моравској Србији.42 И формални елементи, попут инскрипција, и садржаји
писама упућују на чињеницу да је током 1397. године Никола Зојић, већ у
великој мери, изградио сопствени, непосредан однос са Османлијама и
Дубровчанима, што је водило ка његовом издвајању из властеоске хијерархије
Лазаревића и осамостаљењу у односу на дотадашњег сизерена.43 У споменутом
писму из октобра 1397. дубровачке власти су од Николе тражиле да се,
користећи свој углед који ужива, заложи код Турака како би се заштитили и
избавили угрожени дубровачки трговци.44 Писмо сличне садржине са истим
захтевом истовремено је било упућено и кнезу Стефану, што сведочи о новој
поларизацији моћи у Моравској Србији.45 Преговори кнеза Стефана са
Угрима и пропаст војног похода на Босну у зиму, почетком 1398. године,
посведочени у делу Константина Филозофа, само су убрзали започете процесе
издвајања најважнијег племства из властеоске структуре државе Лазаревића.46
Кулминација ове етапе одиграла се у пролеће исте године, када је
скована и веома брзо разоткривена завера предвођена војводама кнеза
Стефана Лазаревића. Константин Филозоф бележи да су организатори побуне
39
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били Никола Зојић и Новак Белоцрквић уз још неке племиће, а да је удар на
кнеза спречио њему одани вазал Михаило, који је разоткрио припремани
преврат. За Михаила се претпоставља да је истоветан са војводом који је као и
Никола и Новак приложио поседе манастиру Св. Пантелејмона.47 Покушај
осамостаљивања властеле завршио се или погубљењем, или замонашењем
главних учесника. Радикалан одговор на преврат окончао је започети процес
осамостаљења старог војног племства кнеза Лазара, које је током деведесетих
година 14. века континуирано увећавало своју моћ са жељом да се осамостали
и потчини директно османском владару. На основу аналогије, може се
закључити да су такви процеси били подстицани од самог Бајазита I, који је
гледао да међу хришћанским поданицима направи равнотежу утицаја и на тај
начин оствари пуну контролу ситуације међу балканским вазалима. Из до
сада наведених података уочава се да је међу властелом Лазаревића војно
племство током деведесетих година 14. века остварило евидентан утицај и да
је на крају довело у питање опстанак Моравске Србије у познатим границама
на челу са кнезом Стефаном. Властела је и у овом периоду наставила да
обдарује манастире и прилаже поседе и цркве, што такође говори у прилог
њиховој друштвеној улози и економској моћи.
***
Појаве и процеси који какактеришу последњу фазу генезе властеле
Моравске Србије од 1398. до 1402. године били су предодређени исходом
неуспеле завере и уклањањем племства које је угрозило стабилност Стефанове
државе. Уследио је период консолидације власти Лазаревића и учвршћивање
вазалства према Османлијама. Изостанак, пре свега, Николе Зојића из било
какве будуће политичке рачунице, принудио је Бајазита на прилагођавање
дотадашње политике новим околностима и, бар привремено, на тражење
потпуног ослонца за одбрану северних граница од Угара у Стефану
Лазаревићу. Главни разлог је био персоналне природе, јер је кнез Стефан
уклањањем политичких противника у својој држави, остао једина политичка
фигура која је имала политички и војни потенцијал да заштити северну
границу своје области, као вазалне кнежевине Османског царства, од Угарске.
Добивши простор да самостално реконструише унутрашњу структуру своје
државе, Стефан Лазаревић је спровео прво велико „програмско“ преуређење
властеоске сцене у циљу јачања централне власти. И опет, Константин
Филозоф представља најречитији извор за ова збивања. Чувени монолог
Бајазита у коме се дају савети за успешну владавину, заправо представља
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државну стратегију коју је Стефан Лазаревић применио уређујући властеоску
структуру своје области након спречавања преврата, али и у време стварања
Деспотовине. Упутство је било једноставно и владарски прагматично: „Зато,
било благородне, било ниште од својих људи издигни и учини славнима те да
заједно с тобом владају. А клеветнике све ућуткај и њима сличне.“48 Уздизање
и „преуређење“ властеоске хијерархије, односно нових моћника, било је од
кључног значаја за успешно функционисање Моравске Србије уочи битке код
Ангоре.49 Без Николе Зојића, Новака Белоцрквића и још неке властеле као
противтеже Стефану Лазаревићу, Бајазит је, уочи Ангорске битке, био
принуђен да у политичке комбинације врати супругу и потомке Вука
Бранковића, очекујући од њих вазалну послушност, како би увећао борбени
капацитет против Тамерлана, али и повратио неки вид равнотеже међу
српским поданицима.
На самом крају епохе појавила су се нова имена на различитим
функцијама везаним за дворску службу и локалну управу. На територији
Рудника, којим је до 1398. године доминирао Никола Зојић, кнез Стефан је
поставио кефалију Петра Бољадиновића, у Приштини кефалију Бранка, док се
у дворској служби спомињу челник Туба, двородржица Радивој, а остаје
отворено питање ко је у овом периоду обављао функцију протовестијара.50
Колико је овај период био тежак за поједине српске велможе Моравске
Србије, сведочи судбина извесног монаха Јевсевија, некада имућног
властелина, потомка Растислалића и сина властелина Борше Николића, који
за себе каже да је у младости био слуга цара Јилдирим Бајазита, због чега је
побегао на Свету Гору где се замонашио напустивши световни живот.51
Његове речи као да су подударне са сликом коју је Константин Филозоф
представио у опису разговора Бајазитових вазала уочи битке на Ровинама,
када је краљ Марко изјавио да моли „Господа да буде хришћанима помоћник“,
а да Марко буде први међу погинулима.52
Требало је да протекне читава деценија да би кнез Стефан од свог
малолетства 1389. године, када се властела отимала о упражњене и небрањене
поседе, доспео до позиције у којој је уз много владарске умешности, па и
среће, потчинио своје непослушно племство, спречио осипање државне
територије, ојачао централну власт, спровео реорганизацију поретка својих
поданика из реда властеле и ограничио њихову моћ. Деведесетих година 14.
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века убрзан је процес транзиције властеоског слоја у Моравској Србији, током
кога је дошло до нестанка са политичке сцене нагло оснажених велможа који
су свој вазални однос према Лазаревићима засновали још у време кнеза
Лазара. Праћењем издвојене компоненте успостављеног компаративног
модела, уочено је вишеструко нарушавање вазалног односа у раздобљу
великог османског притиска и слабости централне власти Моравске Србије,
као и жеља појединих угледника да своје земљишне поседе увећају на рачун
друге властеле, или манастирских поседа. Концентрација моћи у овом
периоду била је наглашена код војног племства Лазаревића, односно војвода,
које су у различитим ситуацијама и периодима доводиле у питање ауторитет
централне власти државе, најчешће са жељом да се издвоје и ступе у вазални
однос према другом господару, пред крај деценије, самом султану Бајазиту I.
Јачање војног племства било је у сразмери са степеном угрожености области
Лазаревића и потребом за одбраном северних граница од напада угарског
краља Жигмунда, обезбеђивања довољног броја ратника за извршавање
вазалне обавезе према султану Бајазиту, као и за одржавање унутрашње
стабилности Стефанове државе. Процес јачања властеле на рачун централне
власти Лазаревића нагло је прекинут једним догађајем и његовим
непосредним последицама. Сузбијање завере властеле и јачање вазалних веза
према Османлијама, омогућило је кнезу Стефану да у периоду до Ангорске
битке изведе промене у властеоској хијерархији, чиме је најважнији потпорни
друштвени стуб своје државе поставио на здраве основе. Начињени преокрет
представљао је добар темељ државне организације, чије је ново поглавље у
историји, макар формално, започело 1402. Године, добијањем деспотске
титуле. Улога реорганизованог племства у конституисању, одбрани и животу
Српске деспотовине у наредном периоду се показала као најважнији чинилац
стабилности државе и деспотове власти.
Заокружен закључак о променама у вазалним односима српске
властеле Моравске Србије и њиховим специфичностима према постављеном
истраживачком моделу може се извести тек уколико се посматрана појава
стави у компаративни контекст са епохом која је претходила Косовској, или
уследила после Ангорске битке, што представља полазиште за неко наредно
истраживање.
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Marko Šuica
THE RISE OF THE NOBLE POTENTATES (1389-1402)
During the nineties of the 14th century, after the death of prince Lazar, the
Serbian aristocracy of Lazarevic principality, experienced the accelerated transition
of power and influence, including the transformation of state hierarchy structure.
Analyzing one specific feature of the constructed comparative model of the Serbian
nobility structure, within the outlined chronological and political framework, led to
conclusion that the last decade of the century was extremely turbulent and
burdened with different breakups of vassal relationships between the powerful
noblemen and central governance in the Lazarevic principality. At first stage, which
followed nearly after the Kosovo battle in 1389, the feudal property and counties of
aristocracy that perished in the battle became the prey of dignitaries who survived
the battle and started local skirmishes disrespecting the central state authority.
Within the short period of time they extended the properties at the expense of
other nobles, or monasteries. When Prince Stephen Lazarevic reached the maturity,
he tried to consolidate the state and suppress disintegrative processes concerning
the status and behavior of vassal noblemen. The concentration of power in this
period was highlighted by a military aristocracy - the dukes. That was obvious
between 1396 and 1398, when Stephens’s empowered warlords made complot
against Serbian prince in order to replace the subordination to him with the direct
subordination to Ottoman sovereign. The strengthening of dignitaries during this
decade was in proportion to the degree of exterior vulnerability of state, because
they were to the large extent engaged in defense of border regions. Taking prompt
and fierce action against rebellious lords, Prince Stephen Lazarevic took the risk
and set the foundation for the future reform that supported those noble subjects
who showed unconditional loyalty to prince necessary to maintain the inner
stability of the country. As a consequence, the evolution of Lazarevic nobility
entered the last stage before Stephen gained the title of despot after the battle of
Ankara (1402). In this period some high ranked noblemen took monastic vow in
order to avoid hard vassal conditions and responsibilities to the Ottoman overlord.
The role of the reorganized nobility within the new state framework including the
administrative and military structure, in the first half of 15th century, proved to be
the most important factor in the state’s stability and despot Stephen's power.
Key words: The State of Lazarevic dynasty, Prince Stephen Lazarevic, duke, Vuk
Branković, nobility, vassalage, Ottomans

38

Марко Шуица

Црква Лазарица у Крушевцу снимљена 1915. године
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ФАКТИ И ЛЕГЕНДИ ЗА ЦАР ИВАН ШИШМАН
Abstract: This paper deals with some controversial fact on the political
biography of Tzar Ivan Shishman (1371-1395), the last ruler of Medieval Bulgaria
or more correctly of the so called Tarnovo Tzardom. These are: his resistance
against the Ottoman Turks in 1371-1378, the edition of the so called Rila Chart
(1378), the date of his death (June 3rd,1395 or Oct. 29th, 1395). Some comments are
made on the problem of the legends about him concentrated along the Valley of
Iskar River and parts of today North-Central Bulgaria.
Ключови думи: Търновска България, цар Иван Шишман, река Искър,
Софийско поле, васалитет, Никопол, султан Баязид I, цар Иван Срацимир,
Видинско царство, османско завоевание
Епохата на османското нашествие на Балканския полуостров, която
започва в средата на 14 в. и продължава в следващия век, освен с всичко
друго се отличава с необратимо разпадане на централизираните балкански
държави. В една или друга степен това важи за всичи политически структури,
разположени южно от долното течение на река Дунав. Процесът на
„разсейване на суверенитета“, както често наричат този процес, трябва да се
схваща в цялата му сложност. Според известния гръцки византолог Д.
Закитинос той се характеризира с формулата „разпадане-единство, единство в
разпадането“. На същото място той отбелязва още, че „...обстановката, която
изчезна заедно с големите политически единици, се роди с блясък в
разпадането“1. Това означава на практика, че децентра-лизацията се изразява
във възникване на по-малки централизирани държави на локално ниво.
Тези концептуални формули важат в пълна степен за състоянието на
българската държавност през втората половина на 14 в. Ако трябва да сме
точни, формирането на центрове на локална власт, която обикновено
1

Zakythinos 1971, 8.
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прераства в сепаратистични държави протича с различна интензивност през
целия период на съществуване на т.нар. „Второ българско царство“.2 До
средата на 14 в. обаче тези процеси обикновено са обратими и централната
власт в Търново някак си успява да ги потуши, макар и временно. Периодът,
в който управлява търновският цар Иван Шишман (1371-1395 г.) се
характеризира с окончателно оформяне на периферна държавност.
Христоматийна истина е, че по това време в българските земи съществуват
три оформени държави: Търновско и Видинско царства и т. нар.
“Добруджанско деспотство“. Ако този процес се бе развил в по-спокойна
историческа обстановка, съвременниците вероятно биха го приели понормално. При положение, обаче, че той съвпада по време с османското
нашествие и завладяването на български земи, на него обикновено се гледа не
като на типично европейско средновековно явление, а като на фактор, който
улеснява и дори е основна причина за успеха на османските турци.
Възпитаните в духа на византийската държавна идеология българи
основателно или не, гледат на процеса на децентрализация предимно откъм
отрицателните му последици, тъй като го смятат за противоречащ на
традиционната българска държавност.
Твърдо установените факти за живота и управлението на цар Иван
Шишман не са много и причината за това е до болка позната: липса на
исторически извори. Напоследък все по-усилено се говори за ненадеждността
на османските извори като източник на информация за събития от ранните
десетилетия на османското нашествие.3 Византийските извори също са твърде
оскъдни поради „хиатуса“, който настъпва във византийската историописна
традиция през втората половина на 14 в. Лаконични и оскъдни са изворите от
български и друг славянски произход. За сметка на тава за този търновски
цар съществуват достатъчно многобройни легенди, песни, предания, които са
истинско предизвикателство за сериозната историческа наука. В края на
краищата той е едва ли не единственият български средновековен владетел,
когото народната памет не само не забравя, но увековечава в своето
творчество.4 Но нека започнем по ред.
Цар Иван Шишман е роден около 1350 г. и този факт може да се смята
за твърдо установен. Той е най-големия син от втория брак на българския цар
Иван Александър. Към 1354-1355 г. виждаме единствеият му запазен портрет
в колективния портрет на търновското царско семейство в т. нар. „Лондонско
евангелие“. На него Иван Шишман е представен като момче на около 5
2

История на България 1982, 334-379.
Имбър 2000, 31 сл.
4
Божилов 1985, № 44; Кой кое е 1994, 159-163.
3
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години с къдрава коса и – вероятно това е субективно впечатление - с палав
поглед. Твърде рано той става „млад цар“, т.е. реален паследник на баща си
цар Иван Александър. Това става за сметка на заварения му брат Иван
Срацимир, който е рожба от първия брак на баща му. Някои съзират в това
начало на някаква „семейна драма“ във владетелското семейство и
преувеличават или направо измислят факти за конфликти между двамата
братя, вече по времето, когато те са съответно царе в Търново и във Видин.5 В
каква степен „младият цар“ Иван Шишман участва в упралението до 17 февр.
1371 г. не е ясно. Знае се, че е присъствал на втория от Търновските църковни
събори (1359-1360 г.)и нищо друго. Все пак можем да приемем, че той е бил
готвен за владетел, тъй като през церлия си съзнателен живот в продължение
на повече от петнадесет години е съвладетел на баща си. Доколко тази
подготовка има значение при идването му на власт след смъртта на баща му и
в годините на неговото управление, можем само да гадаем.
Овластяването на първия син от втория брак на Иван Александър
Иван Шишман предхожда с няколко месеца прочутата „битка“ край
Черномен. Това става непосредствено след смъртта на баща му на 17
февруари 1371 г. Какви са последиците от разгрома на крал Вълкашин и
деспот Углеша по долното течение на р. Марица е добре известно.6 Друго едно
обстоятелство, обаче, често се пренебрегва. Около християнската катастрофа
край Черномен, за около десет години (1366-1376 г.), османските
нашественици нямат контрол върху Галиполския полуостров, върнат от
„зеления граф“ Амедей от Савоя на византийците. За известно време това
налага своя отпечатък върху характера на нашествието: владетелят, в случая
емира Мурад не стъпва на полуострова, нашествието придобива изявен
номадски характер и е дело на отделни полунезависими военачаници.7
Следователно първият етап от управлението на Иван Шишман, който според
мен приключва към 1378 г., се състои в задържане на отделни османски групи
в устрема им на север, което не предполага даването на генерално сражение.
По-скоро става въпрос за особена форма на перманентна „партизанска“
война. Как могат, според мен, да бъдат възстановени тези събития при
изявена липса на съвременни свидетелства?
Изглежда завоевателният устрем на османците непосредствено след
Черномен е насочен по полосата на Диагоналния път, от Пловдив на
северозапад към прохода Траянови врата. Османските извори, макар и
несъвременни на събитията, намекват за успешна българска съпротива в
5

Божилов 1985, № 44, 224.
Острогорски 1965, 142-143.
7
Cox 1967, 204-239.
6
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областта на тази естествена преграда. Османските отряди, които все още
следват конфигурацията на терена, след като не могат да преодолеят
съпротивата по западните разклонения на Средна гора, поемат по един друг,
общо взето необичаен за времето маршрут: по горното течение на р.Марица
към района на дн. Самоков. Тъкмо оттук, по течението на р. Искър на север
до Софийското поле и после по протежение на Искърския пролом е
концентрирана съпротивата на цар Иван Шишман. Това е логично от гледна
точка на насоката на османското настъпление през 70-те години на 14 в.8
Освен това в този регион са локализирани голяма част от легендите
съпротива на цар Иван Шишман. Краят на този тип локална и катадневна
съпротива настъпва след 1376 г. (повторното овладяване на Галиполи от
османците), когато в нашествието вече се включва емира Мурад. Това
изправя цар Иван Шишман пред военен потенциал, на който той не може да
противостои. Вече не става въпрос за отделни некоординира
нашественически отряди, а за включване на османския владетел в
завладяването на българските земи. Тъкмо това обстоятелство принуждава
цар Иван Шишманда встъпи във васални отношения с османския владетел,
т.е. да стане част от тази група християнски владетели, които през 70-те
години на 14 в. стават васали на емира. Изворите твърдят, че това става след
седемгодишна съпротива срещу полунезависимите османски удж-бейове, а
самото васално споразумение е формализирано в някакъв вид договор между
търновския цар и османския владетел. Мнозина смятат, четова е
традиционна мистификация около числото „седем“. Седемгодишната
съпротива, обаче, намира доста солидно потвърждение от нелогичното на
пръв поглед издаване на т.нар. „Рилска грамота“ през 1378 г. , т.е. седем
години след началото на сблъсъка на цар Иван Шишман с нашествениците.
Става въпрос за дарствена грамота, която дарява на Рилската св. обител
обширни територии дълбоко на юг, до склоновете на пл. Беласица.9
Нелогичното в случая е обстоятелството, че битките на Шишман с
османските турци са в района на поречието на р. Искър, а дарените от него
имоти на Рилския ванастир се намират далеч на юг от тази териториална
полоса. Обяснявам си този факт така: при „сключване“ на васалния договор
цар Иван Шишман поема традиционни и за другите християнски васали
задължения (харач, участие във военни походи), плюс изпращането на сестра
му Кера Тамара в харема на Мурад. В замяна той получава потвърждение за
властта си върху обширни земи по поречието на Струма и вероятно Места,
вкл. Рилския манастир.
8
9

Матанов/Михнева 1988, стр. 65-66.
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С този факт е свързано изографисването на параклиса в Хрельовата
кула. Решаващо за подобна датировка не е толкова стила на фреските,
колкото редакцията на надписите около тях. Те са светогорска редакция и по
своите езикови особености трябва да се отнесат към 70-те години на 14 в.11
Несъмнено търновският цар не е могъл да задържи тези придобивки за дълго
време предвид динамиката на османското нашествие и сложните му
отношения с османските завоеватели. Макар и формално васал от 1378 г. , цар
Иван Шишман много рядко изпълнява стриктно васалните си задължения,
което го прави обект на постоянни наказателни акции от страна на
османците.
Прескачам доста факти и проблеми, които се отнасят към времето от
края на 70-те и 80-те години на 14 в. Малко са използвани и са доста
непознати сведенията, които намираме в поствизантийската гръкоезична
историческа литература. Тези сведения минават в доста на брой западни
исторически и литературни съчинения. Съдържанието на сведенията се
групира около участие на цар Иван Шишман и крал Марко във
византийските междуособици. Техният смисъл, поне от гледна точка на цар
Иван Шишман, е да се укрепи на византийския престол император Андроник
IV, съпруг на най-голямата сестра на цар Шишман, първо дете от втория брак
на баща му.12
От събитията след края на 70-те години на 14 в. бих искал да обърна
внимание на отношението на търновския цар към формиралата се
християнска коалиция, завършила с прочутата битка на Косово поле.
От Халкокандил и от сръбските летописи знаем за негов брак за
дъщеря на княз Лазар, чието име е Драгана или Мара.13 Това всъщност е негов
втори брак, сключен най-вероятно през първата половина на 80-те год. Знаем
до болка какво означават династическите бракове през Средновековието:
това е вид ратификация за някакъв договор или споразумение. Щом бракът е
с дъщеря на моравския сръбски княз, то зад него трябва да има някаква
договореност. Тя може да е само една –евентуално участие на цар Иван
Шишман в косовската коалиция, чиято душа е княз Лазар. Тук вече следва
османска намеса, логична от стратегическа гредна точка. Емир Мурад си е
осигурил покорността на видинския цар Иван Срацимир, но участие на
Търновска България в християнската коалиция за него е опасно от военно10

10

Мавродинова 1995, 69.
Устно съобщение на д-р Христо Андреев, за което му изказвам сърдечна
благодарност
12
Matanov/ Zaimova 1985, 45-48.
13
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стратегическа гредна точка, а формално е нарушаване на васалните
отношения между него и цар Иван Шишман. Следва опустошителен
османски поход, начело с Али паша през проходите на Източна Стара
планина.14 Смятам, че неговото начало трябва да се отнесе към есента, ако не
и към началото на зимата на 1388 г. Това е нарушение на средновековната
практика на воюване, която изисква походите на започват рано през
пролетта, което показва, че военно-стратегическата необходимост от него
взема превес над практицизма. Походът е успешен и цар Иван Шишман няма
избор, освен да пътвърди васалитета си и да допусне османски гарнизони
северно от Стара планина. За участие в косовската коалиция, естествено, и
дума не може да става. В българската историческа наука тези събития са
широко коментирани. Остава да се провери възможността дали след есентазимата на 1388 г. османската държава не започва тотална война срещу
Търновска България, която продължава няколвко години и кулминира в
завземането на Търново на 17 юли 1393 г. В тази продължителна война
вероятно има и отделни български успехи, които са слабо документирани. С
тези събития обикновено са свързани добавките в Бориловия синодик, в
които се споменава за десетки български боляри, загинали при опита да се
отблъсне османското нашествие от края на 80-те и началото на 90-те години
на 14 в.15
А сега няколко думи заобстоятелствата около смъртта на цар Иван
Шишман и за спороветеоколо нейното датиране. Известно е, че тя е свързана
с превземането на град Никопол, последната столица на търновския цар. Това
превземане от своя страна е края на поредицата от събития, които съпътстват
похода на султан Баязид I към Унгария и Влашко през пролетта-лятото на
1395 г. Превземането на Никипол исмъртта на царя се отнасят след битката
при Ровине, която, както е добре известно, се датира на 17 май 1395 г.16
Смъртта на царя е засвидетелствата в поне четири независими един от друг
извора.
На пъво място това е османската летописна бележка от двореца Топ
капъ. Тя не дава точна дата, само поставя гибелта на цар Иван Шишман във
връзка с превземането на Никопол.17 Вторият извор е анонимната „Българска
хроника“, писана след 1417 г. В нея се дава точна дата на царската смърт – 3
юни 1395 г.18 Следващият извор, спомените на немския рицар Ханс
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Ников, 1928, 66-68.
Дуйчев 1944, 162-164.
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Божилов 1985, 228.
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Шилтбергер споменава, че Шишман умира през есента на 1395.19 И
последният извор е една византийска кратка хроника (№ 91 според
номерацията на Петер Шрайнер), която дава точна дата - 29 октомври 1395
г.20 С други думи наличните сведения дават два варианта на гибелта на цар
Иван Шишман и съответно две възможни дати. В единия вариант това е 3
юни 1395 г., а събитието се свързва с превземането на Никопол. В другия
вариант се говори за по-късна смърт, настъпила през есента на 1395 г. и поточно на 29 октомври 1395 г.
Внимателната преценка на хронологическите достойнства на
споменатите извори ни кара да дадем предпочитание на византийската кратка
„хроника“. Това всъщност не е историческо произведение в истинския
смисъл на думата, а по-скоро списък с датите на смъртта на османски и
балкански владетели, плюс датите на падането на Солун и на Бурса, плюс едно
слънчево затъмнение. Всички дати са точни, дори са дадени и дните.
Списъкът е от 30-те год. на 15 в. Би било странно тук да има само една грешка
и това да е датата на смъртта на цар Иван Шишман. За разлика от този извор,
който е хронологически прецизен, в Българската хроника съжителстват
точни с очевидно сгрешени дати. Така че, смъртта на Иван Шишман,според
мен, е настъпила на 29 октомври 1395 г. неизвестно къде и при неизвестни
обстоятелства. Между неговото пленяване в Никопол и смъртта му минава
известно време, достатъчно царят да изживее още един удар: приемането на
исляма от страна на неговия син Александър.21
А сега за другата страна на „феномена цар Иван Шишман“ –
преданията и легендите.22 Преди всичко позволете ми да напомня, че времето
на османското нашествие предизвиква истински бум в дивинизацията на
историческите личности: явление, което го няма в този му вид преди.
Специално за България създаването на цикъл предания за владетел, какъвто е
цар Иван Шишман, е голямо изключение. Това, че академичният поглед към
него драстично се разминава със смисъла на легендите само по себе си е
явление, което заслужава научно внимание. Така или иначе това е едва ли не
единственият търновски цар, останал в народната памет. В нея той е
едновременно героична и трагична личност, обкръжен от хора, готови на
съпротива и на предателство. В този смисъл той отговаря напълно на
триадата героизъм, трагизъм, предателство, формулирана от Р. Михалчич
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като основа и на косовския цикъл23 и бих казал – характерна за балканското
самосъзнание като цяло.
Това, което отличава легендите за цар Иван Шишман от други
подобни, примерно за крал Марко, е тяхната концентрация в определени
райони. В случая става въпрос за района по течението на р. Искър,
софийското поле и Искърското дефиле. Легенди съществуват и в други
региони северно от Стара планина. В случая с крал Марко най-голяма е
концентрацията на преданията в и около Прилеп, но „преследват“ или поточно са преследвали пътешественика от 19 в. от Истрия до околностите на
Цариград, както е отбелязал К. Иречек. Тук става въпрос за „разсейване“ и
„размиване“ на сюжетите в различна среда и загуба на връзка с оригиналния
герой.
В случая с търновския цар има нещо по-различно. Наситеността с
легенди в определени региони говори за няколко неща. Първо, за запазване
на връзката с автентични събития и с тяхната специфика, второ, според мен
за известна недоразвитост на култа и липса на неговото разсейване. Както бе
вече отбелязано, преданията за Иван Шишман по поречието на Искър и в
софийското поле отговаря на реалната обстановка от 70-те години на 14 в., а
именно: съпротива в определена област и нейната реализация в отделни
локални сражения. Искам особено да подчертая, че както исторически, така и
легендарно, голямото сражение липсва, което пречи на култа, по подобие на
косовския, да се концентрира само в определена област и да обхване по-голям
кръг исторически или легендарен персонаж. Сигурен съм, че ако това го
имаше, развитието на култа щеше да следва друга логика. Във всеки случай аз
съм убеден, че онова, което се разказва за битки на Иван Шишман в
самоковско, софийско, черепишко, има реална историческа основа и неговото
възникване трябва да се отнесе към първото десетилетие на неговото
управление. Няма основания, както е предположил Й. Андреев, възникването
им да се отнася към последните години на царуването му.
Що се отнася до легендите, локализирани в области на дн. Северна
България, тяхната историческа основа е трудна за разкриване поради липсата
на конкретни сведения. Общия ход и характера на османската експанзия ме
карат да смятам, че тяхна база са събитията, настъпили след похода на
великия везир Али паша северно от Стара планина. Вероятно след зимата на
1388 г. османската държава и Търновска България навлизат в период на
няколкогодишна „перманентна война“ , свързана с обсади и превземане на
крепости, връщане на български контрол над някои овладяни от османците
градове (напр. Шумен) и по всяка вероятност още неизвестни на науката
23
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битки. Те, разбира се, са можели да служат като отправна точка за възникване
на местни предания. Евентуалната защита на подстъпите към Търново и
Никопол също са можели да послужат като сюжети за различни по
съдържание легенди.
Комбинацията от исторически и легендарни факти ме карат да
твърдя, че личността на търновския цар Иван Шишман и неговото
управление в една изключително трудна обстановка се нуждаят от сериозно
преосмисляне. Не ми изглежда правдоподобно, както е направил Иван
Божилов, неговите действия да се разгрлеждат като неумели и хаотични, плод
на младост, липса на опит и трудна ориентация в обстановката. Вярно е, че за
съвременната историческа памет на българите той е удобен за ролята на
необходимия грешник, защото с неговото име се свързва падането на
България под османска власт. Струва ми се, че е възможно да се обясни защо
той не е дал генерално сражение на нашественика: от една страна това е
характера на османското нашествие в началото на неговото управление, а от
друга – липсата на достатъчен човешки потенциал, тъй като България, освен
че е разпокъсана, както и всички европейски общества по това влеме, живее в
пандемийна обстановка.
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Christo Matanov
FACTS AND LEGENDS ABOUT TZAR IVAN SHISHMAN
The facts on the life and career of the Bulgarian Tzar Ivan Shishman (13711395) are established as far as the scarcity of historical sources allow. He is the first
son of the second marriage of Tzar Ivan Alexander (1331-1371) and was
proclaimed “young Tzar” before 1355. His attitude towards the Ottoman Turks and
his resistance against them is an object of discussion among the Bulgarian
historians. The author argues that in 1371-1377/78 both sources and legends (the
latter are concentrated along the Iskar valley) speak in favor of everyday resistance
without a major battle. There are little known sources revealing that in the 1380-ies
the Tzar together with Kralj Marko took part in Byzantine power strife in which the
Bulgarian ruler had the ambition to defend the rule of his relative Andronicus IV.
The author puts forth the view that the death of Tzar Ivan Shishman came months
after the fall of Nicopolis under the Ottomans on Oct. the 29, 1395. The exact date
is given by the Byzantine short chronicle No. 91. The general conclusion of the
author is that Tzar Ivan Shishman offered a resistance and was one of the most
disobedient Ottoman vassals on the Balkans.
Keywords: Tarnovo Bulgaria, Tsar Ivan Shishman, Iskar River, Sofia field,
vassalage, Nikopol, Sultan Bayasid I, Tsar Ivan Sracimir, Vidin Tsardom, Ottoman
conquest
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РАСПОДЕЛА МОЋИ У СРПСКОМ ЦАРСТВУ
И УСПОН КНЕЗА ЛАЗАРА*
Апстракт: С ослонцем на најновије резултате домаће историографије
пред читаоцем је сажет преглед великаша који су у време Царства на известан
начин били повезани са владарским домом. Оцењује се њихово место у
државној управи и домети политичког деловања. Попут мозаика, ове
просопографске белешке граде целовиту, донекле другачију, слику о
политичком развитку српских земаља под последњим Немањићима и у време
обласних господара. Посебна пажња је посвећена успону кнеза Лазара.
Кључне речи: „држава“, „земља“, сродствена терминологија, властела,
кнез Лазар, државна управа
Лазарев успон у време слабљења и распада Српског царства тумачени
су на много начина. Српска црква и даље истиче његову светост, национални
фолклор се све више удаљава од изворног народног усменог стваралаштва,
док критичка историографија и даље са успехом открива стварне историјске
околности те немирне епохе. Поново се поставља питање доприноса
истакнутог појединца историјском развитку, односно Лазаревог места у
државној структури Царства. Полазна поставка је да је и тада политичка моћ
углавном била подељена између блиских владаревих сродника и, условно
речено, чланова проширене породице.
У време Стефана Немање древни систем удеоних кнежевина дошао је
до пуног изражаја. На двору, најважнијим ратним и дипломатским походима,
истичу се владарева браћа. Располагали су и пространим областима државе,
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Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије Насеља и становништво српских земаља у
позном средњем веку (ев. бр. 177010).
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што је била подлога бројних политичких сукоба.1 Размирице су настављене и
под првим немањићким краљем, а у крајњем исходу трајније политичко
решење је укључивало снажну област великог кнеза Вукана у земљама Зети,
Травунији, Хвосну и Топлици.2 Старо патримонијално схватање државе се
одржавало и током XIII в. услед неразвијене привреде и конзервативних
друштвених односа.3 Међутим, у наредном веку Србија је стала на чело
балканских земаља. По Јовану Кантакузину, за промену државне политике
према Византији била је потребна сагласност неке врсте ужег дворског савета
од двадесет и четири великаша.4
Уз најужу владарску породицу ова бројка отприлике одговара саставу
Сабора српског. При крају Милутинове владавине ово највише српско
духовно тело сачињавали су архиепископ, 14 епископа и исто толико игумана
најугледнијих „краљевских“ манастира.5 Са друге стране, доступни су само
крњи спискови чланова Душанове пратње, попут сведока у повељи
Дубровчанима за Стон и Пељешац из 1333. г.6 Скуп прерађених повеља
намењених Котору, наводно из времена два цара, није довољно поуздан
упркос несумњивој историчности већине сведока. Вредност писма
Иноћентија VI из 1354. г. умањује његова сврха – покушај преобраћења
српског владара и његове пратње због рата са Турцима.7 На први поглед
изгледа да од десетак тако познатих личности нико није из владаревог
породичног круга. Као да су усложњавање српског друштва, довршен процес
феудализације и напредак у развоју државне управе и привреде у потпуности
расточили стари патримонијални систем. Међутим, да ли је заиста тако?
Без поузданих и детаљних просопографских прегледа ослонац
пружају општи погледи на управни систем српске државе. Током већег дела
XIV в. темељ политичке моћи није потицао од баштина него од много
пространијих „држава“. Локалним феудалцима су, не увек привремено, у
деловима земље извршавали владареве налоге и мењали средишњу власт у
нижим надлежностима. Најбоље су проучене „државе“ владаревих сродника,
посебно краљице Јелене (1276-1314), „сремског краља“ Драгутина (1282-1316),
Стефана Дечанског (1307-1316) и његовог сина Душана пре 1331. г.
1
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Располагали су властитим двором и непосредно потчињеним феудалцима у
великим историјским областима, често читавим „земљама“.8 У време Стефана
Душана формално је важила подела на „Царство“ и „Краљевство“ те на први
поглед крупне апанаже нису приметне.9 Међутим, „државе“ су и даље
истрајавале. Краљ Милутин је бранио да „коме се да жупа Полошка на државу
милошћу краљевства ми“ наруши права скопског манастира св. Ђорђа
Скоропостижног. Међутим, у том својству област је под краљем Вукашином
држао извесни Гргур.10 Такође, у натпису из села Дренова у Тиквешу
непосредно по Душановој смрти бележи се: „[...] при државе Николе и
Марка”.11 На главни ток излагања поново враћа став да се тек оваквом
територијалном поделом увелико дâ објаснити настанак пространих
полусамосталних или независних држава након 1355. г. У том светлу, прегледно се приказује положај већег броја истакнутих Душанових савременика, с
изузетком оних који су „царске“ титуле добили од страних владара.12
Условним „сродством“ су током средњег века веома често исказивани
пријатељски, вазални или брачни односи између појединаца, затим различита
савезништва, хијерархијски и остали сложени односи између друштвених
скупина или држава. Стефан Душан је у „грчким“ деловима Царства
„државама“ и византијским „царским“ достојанствима удостојио велики број
својих сродника у складу са степеном породичне повезаности.13 Брат његове
супруге је био деспот Јован Комнен Асен у данашњој јужној Албанији с тим да
је у Серу боравио и царичин „дворанин“ и „братучед“ Алексије Асен. Ту је био
и велики доместик Алексије Раул, „ујак“ и „дворанин“ српског цара.14 Ни
поред угледног порекла и веза са локалним живљем надмашили су их српски
дошљаци – кесар Војихна и деспот Јован Угљеша, али и браћа Повић
(Повика). Најстарији Ђурађ је дуго био Душанов логотет, средњи Радослав је
најпре био кефалија у јако важном Призрену, потом царичин велики челник и
8
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серски кефалија. Године 1365. је као Јеленин „зет“ наведен пре споменутог
Алексија Асена. Најмлађи Милош је био челник на Урошевом и Јеленином
двору, али је једно време држао и кључни Звечан.15 Поставља се питање у којој
мери их је „сродство“ са царицом препоручивало за најсложеније задатке и да
управљају најважнијим политичким и привредним чвориштима у земљи.
Душанов брат Симеон из брака Стефана Дечанског са Маријом
Палеолог био је снажна личност и пре него што се осамосталио у Епиру и
Тесалији.16 Севастократору Дејану је припала рука Душанове сестре Теодоре и
„држава“ у околини Велбужда, потом и највише достојанство. Осипањем
најближих Урошевих сродника стекли су се услови да чак и његов старији син
Јован Драгаш, вероватно врло млад, постане деспот.17
Иако се поименице не наводи, Вратко је свакако био учесник
знаменитих приштинских преговора 1342. г. Заједно са деспотом Оливером и,
вероватно пажљиво надзираним, Јованом Кантакузином безуспешно је
нападао Сер при крају тог лета. Вратко је, дакле, код владара имао огроман
углед, између осталог и због тога што је био син Вратислава, унук Димитрија и
праунук српског великог кнеза Вукана, најстаријег Немањиног сина.
Захваљујући Лазару наклоњеним списима добро је познато коме је Вратко дао
ћерку Милицу. Ређе се истиче да је 1333. г. још имао наследну жупанску
титулу. Три године касније већ је имао „државу“ у Зети. Надзирао је уносне
царине, између осталог и тако што је на тргу св. Срђа по владаревом наређењу
или самовласно пленио робу Дубровчана који га називају бароном. Осим тога,
био је први познати велики кнез од како је Стефан Душан обновио то
доживотно достојанство у српским деловима Царства, равно деспотском на
југу.18 Ако се томе дода да је Вратко око 1352. г. развијао снажне пословне везе
са Дубровчанима и Млецима „држава“ му се налазила северно од појаса
Скадар, Полог, Скопље. У време последњих поузданих вести о овој личности,
забележена је и његова највиша титула.19 Много година раније ратовао је
далеко на југу, вероватно као привремени заменик владара, тада заузетог на
западном ратишту против Византије.20
Животопис царице Јелене (управљала је Зетом пре повлачења у
Серску област) открива да су својеврсне удеоне кнежевине и даље биле
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Тршка црква 1897. године
заступљене у државној структури. На јадранској обали се најкасније од 1357. г.
среће и Жарко, ожењен Душановом сестричином Теодором. Није много
заостајао за претходником, по Млечанима такође је био барон. Јако је
приметно његово деловање на локалним трговима.21 Рекло би се да се велики
кнез Вратко тих година коначно због старости повукао из приморја. Као
монах Димитрије сахрањен је у баштинској цркви око 1360. г. Мало је
вероватно да је тастова „држава“ у раној фази помогла заокруживању
Лазареве политичке творевине. Црква Давидовица у лимској жупи Љубовиђи
вероватно се дуго налазила под Алтомановићем с тим да се 1373. г. кнез
одрекао само Милешеве.22 Добро је познато да се баштина Хребељановића
налазила око Прилепца код Новог Брда, а да је Крушевац био средиште
његове „државе“.23
Моћни Оливер, управник у пределима источно од Вардара, најпре је
био велики челник и велики слуга, потом велики војвода. Крајем 1342. или
почетком наредне године самозванац Јован Кантакузин га је прогласио
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севастократором, када је уговорен и брак великашеве ћерке за Јовановог сина
Манојла. Највишу титулу добио је тек од свог владара 1346-1347. г.24
Именовање можда уопште није ни правдано или је, што је вероватније, било
засновано на неком облику сродства. О томе је тешко рећи нешто више осим
да је априла 1374. г. деспотова сестричина Витослава као монахиња Марина
сахрањена у поду Дечанске припрате лево од улаза у наос. Била је ћерка
Угљеше Ненадића и супруга Брајка Пекпала. У близини је вечни починак
1377. г. нашао и извесни Ђурађ Остоуша Пекпал, свакако члан њене нове
породице. Монашко име му је било Јефрем а право на фреско-портрет у
припрати владареве лавре заслужио је давши да се око 1346-1347. г. ослика
изузетан циклус св. Ђорђа.25 Друго је питање зашто су игуман и ктитор
дозволили да владарев буде и њихов породични маузолеј. Реч деспотице Ане
Марије је уважена када је 1379. г. Лесново враћено Хиландару, што је
вероватно у вези са баштинским правима.26 Мисли се да је сахрањена у
југозападном делу наоса ове цркве или, можда, у епископалној цркви
Морозвизда и не може се повезати ни са једном ставропигијом светородне
династије.27 Синови, Крајко, Дамјан, Видослав, чије име се може повезати са
властелинком из Дечана, те по некима другорођени Дабижив, Русин и Оливер
су или умрли млади или су остали без високих достојанства и „држава“
равних очевој и стога сведени на средњу властелу обласних господара.28
Поређење са Драгашима, где и старији син Јован постаје деспот, упућује да
Оливер ипак није био много близак главном стаблу немањићке лозе.29
Још мање се зна о деспоту Иванишу, довољно угледном да га оснивач
Св. Архангела код Призрена ословљава са „родитељ“. У недостатку извора
веома је важна опаска да је део поседа имао у Топлици, где су раније били
поседи великог кнеза Вукана.30 Ту су деловали и савременици и Лазареви
помоћници, Алтоман и Иваниш Алтомановић, деспотови потомци у два

24

Тодић 1999-2000, 373-384
Морфологија, 80-81. уп. Ђорђевић 1994, 4, 22, 29, 55, 60,78, 89, 93, 151-152, 272.
26
Законски споменици, 454.
27
Габелић 1998, 37, 133, 142.
28
Поред рада из нап. 24 в. Спасић - Палавестра - Мрђеновић 19912, 69-71; Грозданов
1997, 101-105.
29
Постојање правила било донекле откривају „опадајуће“ царске титуле потомака
кнеза Паскача. Види доле.
30
Светоарханђеловска хрисовуља, 81. Код Куршумлије се налазе остаци
средњовековног града званог Иван кула. в. Илић 1981, 127.
25
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поколења. Последњи је сахрањен у Дечанима и заправо је био кнежев
„анепсеј“ – сродник. Мајка му је била именом непозната Лазарева сестра.31
Тако посматрано, и севастократор Бранко, намесник у богатом
Охриду и околини пре 1365. г., свакако је чинио део ширег „породичног“
круга. Име његовог оца Младена подсећа на име сина Вукана Немањића,
недовољно за сврставање ове породице у споредне гране Немањићке лозе.
Међутим, војвода „стегоноша“ Стефана Дечанског и младог краља Душана
био је довољно угледан да 1319. г. у залеђу Дубровника суди жупану Тољену
(Мирославићу) из Попова Поља.32 На Младена и Бранка осврнуо се и Данило
III у Похвали кнезу Лазару уз појашњење да Вук Бранковић „[...] беше од
Немањиног племена“.
На његову „државу“ односи се став: „Доделивши (кнез Лазар – В. А.) и
њему довољно земље, најпре му се прикључише већи градови у расподели
државе“.33 Израз „племе“ је вишезначан и недовољно истражен али га овога
пута треба разумети као заједницу сродника и потомака по правилу познате
личности. Сами Немањићи су често и упадљиво истицали, следили су их и
њихови биографи, да припадају племену св. Симеона.34 Приповедајући о
успону свог јунака Данило III преноси наводно претсказање Стефана Душана
изречено „[...] целом већу, достојанственицима и велможама, који сеђаху око
њега [...]“ да ће Лазар бити нови владар Срба. Поред Кантакузиновог, изгледа
да је сачуван и домаћи опис владаревог савета. У наставку се каже да га „[...]
заручи као кћери блиском сродницом, која потиче из њиховог корена, кћери
великог кнеза Вратка, и украси га високим чином ставилачким. И земљу му
довољно одвоји [...]“. Међутим, нешто раније Милица је описана другачије: „И
она беше рода светлог и славног и нарочитог и царског корена, из племена
светог Симеона, првог господара Србаља“.35 Данило III посредну везу кнеза
Лазара са светородном династијом, остварену браком по женској линији
представља као много важнију од очигледног биолошког сродства
Бранковића. Или је био пристрасан или је Вук заиста био јако удаљен од
главне немањићке лозе.
Његови потомци су током XV в. ради снажења положаја међу Србима
нарученим родословима истицали немањићко порекло. Спона је ишла

31

Ферјанчић 1960, 158-159; Спасић - Палавестра - Мрђеновић 19912, 111; Благојевић
20012, 50, 53.
32
Благојевић 20012, 27 нап. 6, 37 нап. 32, 44, 45-46. уп. Spremić 2004, 441-449.
33
Стара српска књижевност, 82.
34
Племе у: Лексикон, 521-523 (Ћирковић). уп. Рјечник, 312-313. На Немањиће се
односе примери из: Зборник, 384, 439.
35
Стара српска књижевност, 74, 75. уп. Радојичић 1967, 173.
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Краљ Вукашин
углавном преко Лазареве ћерке Маре али било је и невештих покушаја да се
прикажу као потомци Вукана Немањића.36 О Младеновом месту међу
велеможним речито говори то што је ћерку Ратославу дао Алтоману

36

Радојичић 1967, 171-174; Спремић 19992, 375-376, 654, 461.
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Војиновићу.37 Опреза ради увек треба имати на уму да је Бранко могао
постати севастократор и браком са именом непознатом сродницом владарске
куће. Након очеве смрти нешто пре 1365. г. Гргур и Бранко су се повукли из
очеве „државе“ али су снагу показали када су баштинску цркву св. Арханђела
у Дреници уступили Хиландару. Занимљиво је да у актима о овом правном
чину ни цар ни Бранковићи не истичу сродничке везе.38 Није прилика да се
пише о односу између Лазара и Вука али је извесно да су многи косовски
предели кнезу били доступни преко Бранковића.39 Треба нагласити да већ
пуко сврставање Вратка и Вука Бранковића у „племенике“ Немањића открива
да је постојало извесно схватање о посебној заједници предодређеној да буде
носилац државног суверенитета или политичке моћи.
Неће бити много речи како су тзв. Војиновићи објединили баштине и
више „држава“. Природу те простране целине открива Урошев акт из 1360.
године: „Да иду с тргом и са сваком купљом слободно у земљу царства ми, и
на веру царства ми да греду или на Зету на Балшиће, или на државу кнеза
Војислава и у земљу царства ми”.40 Извесни монах Димитрије је сахрањен у
Св. Николи у Дабру 1349. г. Прилично је прихватљиво поистовећивање са
Војиновим братом Хрватином. Пре смрти држао је Дрину, Дабар и Гацко с
Рудинама.41 Прва би могла бити „земља“ Дрина која се, грубо приказано,
налазила у горњем Подрињу између градова Сокола и Самобора, док су
преостале три биле добро познате старе жупе.42 Родоначелник Војин се најпре
јавља под младим краљем Душаном у српском приморју. Од грађанског рата
између Стефана Дечанског и Владислава, Рудник као важно стратешко и
привредно средиште није искључиви домен владара. На надгробном
споменику именом непознатог властелина из Груже с поносом се истиче да је
следио Алтомана чак 34 године, отприлике од 1336. г. Средњи Војиновић се
последњи пут спомиње у изворима 1359. г. тако да се задњих десетак година
вероватно односи на млађег Војислава. Запис је настао око 1370. г., у време
Николе Алтомановића, па се зато намерно спомиње само личност под којом
је вероватно започело породично владање у том крају. Велики кнез Војислав и
жупан Никола краће или дуже време држе непосредно или преко својих
вазала знатан део јадранског динарског залеђа (поред Хрватинових области и
Билећу, Конавле, Требиње, Драчевицу, Пиву, Попово), крајње тачке Полимља

37

Томовић 2011, 358.
Михаљчић 2006, 139-148; Михаљчић-Шпадијер 2007, 151-166.
39
Шуица 2011, 225-243, са старијом литературом.
40
Законски споменици, 182. уп. Михаљчић 1995, 73-82.
41
Томовић 2011, 357.
42
Благојевић 2005, 38.
38
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(Дабар и Будимља), Сјеницу, Честин у Гружи и многе друге крајеве унутар
ових међника.43 На северу је Војислав делујући против Растислалића већ 1359.
г. држао Железник и Рудишта у Кучеву.44 Смрт га је спречила да политичко
деловање снажније пренесе на југ Србије након што се 1363. г. дочепао
Звечана.45
Изгледа да су чак три члана ове породице, Хрватин, као већ
спомињани монах Димитрије (1349), Војислав (октобар 1363) и Ратослава (пре
1371), сахрањени у епископалној немањићкој цркви у Дабру. Св. Николу је
обновио Стефан Дечански а Војиновићима се приписује параклис Успења
Богородице. Право на ктиторство и пратеће повластице могли су придобити
најпре као владареви сродници.46 Очувани су скромни делови повеље,
вероватно Стефана Дечанског, изнад врата наоса. Када аутор набраја могуће
прекршиоце одредби ili moi s(i)ný ili moi sýrodniký вероватно само
понавља устаљене дипломатичке облике.47 Међутим, на такве односе упућује
најпре обим поверене територије, али и титула Војислава Војиновића - велики
кнез све српске, грчке и поморске земље, примерена искључиво особама из
породичног круга.48 Иако га цар Урош назива „братом“ великаш свакако није
био други владарев таст, како наговештава Орбин.49 Ова породица је највише
стекла, није посустајала чак и када је губила најистакнутије припаднике, али је
и најдуже ширила свој утицај. То је свакако остваривано и смишљеном
брачном политиком о чијим дометима је тешко судити.50
Растислалићи су имали „државу“ у „земљи“ Браничеву. Њихова
надлежност је обухватала и Кучево, област у углу Велике Мораве и Дунава, с
тим да су изгубили тамошње руднике. И поред тога поверена им је једна од
пространијих „држава“. Најкасније 1359. г. напустили су државни оквир, али
43

Томовић 2011, 356-361. За Будимљу в. Динић 1933, 257. За разматрани споменик в.
Благојевић 20012, 51 нап. 56а. Властелу подложну непосредно кнезу Војиславу
спомиње и цар Урош 1362. г. в. Законски споменици, 185.
44
Види нап. 51.
45
Шуица 2003,143-166.
46
Томовић 2011, 362.
47
Шакота 1988-1989, 35, 40. уп. [С. Пејић, Манастир Свети Никола Дабарски, Београд
2009].
48
Благојевић 2004Г, 21-50.
49
Благојевић 20012 , 69 нап. 33.
50
Занимљиво је да су име Добровој носили и млађи син Војислава Војиновића,
старији се звао Стефан, а изгледа и најстарији раноумрли син кнеза Лазара. в.
Томовић 2011, 358; Ређеп 1998, 109-116. Тако се звао и један од „Бранивојевића“. в.
Спасић - Палавестра - Мрђеновић 19912, 102-105. О обичају понављању имена у
породичном кругу током више поколења в. Грковић 1989, 43-45.
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тек када цар Урош није могао да их заштити од моћнијег домаћег „барона“,
изгледа Војислава Војиновића. Вероватније је да је велики кнез заиста хтео да
их потисне, како пише мађарски историчар Вилани, него што су се браћа
могла надати да ће моћни краљ Лудовик бити блажи сениор.51 Природу
државног устројства увелико открива то што против непокорних управника
„државе“ делује њихов сусед сличног ранга у име средишње власти.52 Такође,
осамостаљивање је олакшало то што су, попут осталих господара „држава“,
још под Урошем надзирали царинска места. Тиме је двојако потврђена оцена
Јована Кантакузина да великаши “[...] оне слабије уклонише са власти и сваки
себи потчињавајући оближње градове [...]”.53
Нејасна је веза Бранка и Радована Растислалића са владарском
породицом. Орбин их сматра најпоузданијим Душановим саветницима, одмах
после кесара Гргура и Војихне, а пре Војиновића.54 Сажети родослов из прве
половине XV в. открива да је извесни властелин, дугогодишњи слуга на
Бајазитовом двору, и потоњи монах Евсевије по оцу Борши био ø plemena po
øcÚ Nikoli~ina, po materi `e Rastislala. Мајка се звала Јелена, а деда му је
био Јунак севастократор. Указано је на извесног севаста Junac de Manolo на
двору Драгутиновог сина Владислава 1323. г. Други високи достојанственик
тог имена није познат.55 Међутим, поред личног имена реч јунак означава и
ратнике.56 Дакле, Евсевијев деда можда није био ни севаст, ни севастократор,
већ само угледан пратилац.
У сваком случају, по најугледнијем, нама и даље загонетном претку,
Дубровчани су вековима означавали цело „племе“ Растислала јер је Радич
имао само патронимик Бранковић. С друге стране, заједно са Драгашима,
каснијим Павловићима и Косачама, те још неким припадао је малобројним
великашким породицама са неком врстом презимена или заједничког имена
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Динић 1953, 139-144; Михаљчић 20012, 30-31; Мишић 2006, 14, 15-16.
Слична је оцена о приликама у Дубровачком залеђу приликом покушаја комуне да
1391. г. купи Конавле. в. Ћирковић 1964, 171-172.
53
Византијски извори, 560 (Ферјанчић).
54
Краљевство Словена, 42-43. Отпало је изједначавање Орбиновог Брајка са Брајаном,
Душановим управником Хрисопоља. Сада се указује на Петра Брајана, ктитора
Богородице Каранске код Пожеге. в. Динић 1953, 141; Византијски извори, 495
(Ферјанчић). Уосталом, Орбин је пратећи недоследне которске даровнице грешком од
Бранка „створио“ и непостојећег брата Брајка. в. Ћирковић 2011, 54.
55
Динић 1953, 141. У Србији су севасти били задужени за порезе. в. Максимовић 1993,
137-147, без осврта на властелина краља Владислава.
56
У суштини, основно значење речи јуноша је раздобље од 23 до 44 године живота. в.
Грковић 1977, 109; Благојевић 20012, 262; Благојевић 2004В, 41 нап. 82.
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које се преносило поколењима.57 Да се радило о разгранатој заједници као да
говори Орбинов став да је наводно Вук, отац Влатка Вуковића, изгладио
убиство Бранка Растислалића „с рођацима убијеног“. Упркос нагодби, у
области Рудина „једног дана 1359. године, мучки га је убио један Расисалић“.58
Растислалићи су били стара и угледна породица али без спона са владарском
кућом тешко их је замислити као управнике истурене области Царства.
Најлакше је, али не без велике опасности, „племе Николичино“
поистоветити са Николићима. Ипак, међу далеким потомцима хумског кнеза
Мирослава није забележен ни један Борша. Додуше жупан Никола је имао
синове Владислава и Богишу, последњи пут споменуте 1363. г., с тим да није
познато име Богишине супруге.59 Питање је да ли су Евсевије или издавач
записа грешком Боршу преименовали у Богишу. Орбин спомиње извесног
Владислава као синовца или нећака, Бранка Растислалића, све зависи од
пруступа издавача. Осим тога, повезује их са требињским Рудинама.60 Иако је
овај пасус тешко ускладити са сазнањима критичке историографије није
искључено да су и Растислалићи, попут других Душанових пратиоца,
пореклом из Динарских масива. Наравно, још неизвеснија је могућност да је
Јелена, сестре Бранка Растислалића, са Богишом Николићем добила
Владислава, названог по стрицу.
Иначе, Мирослављеви потомци су имали снажан утицај у дедовини.
Петар Тољеновић се по Орбину одлучно супроставио надирању Стјепана II
Котроманића, вероватно јер је поред баштине бранио и много већа права у
Хуму. Да би обезбедио ову тековину босански бан је дао своју сестру жупану
Николи, Петровом стрицу и праунуку великог кнеза Мирослава. Нису му
били одани јер је један од њихових синова једну годину пред последњи велики
покушај да се делови Хума врати матици настојао да постане Душанов
намесник у целој тој земљи. Овај подухват није остварен због општих
околности а не због тога што су Николићи наводно били „људи без икакве
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Динић 2003, 405-406. Деспот Јован се потписивао Драгаш, али је два пута са тим
додатком забележен и Константин. Преко млађег брата пренет је и на последњег
византијског цара. в. Мошин 1940, 196; Даниловић 1994, 44. За Павловиће и Косаче в.
Спасић - Палавестра - Мрђеновић 19912, 191-192, 153-156; Мишић 2002, 342-350. Ту би
можда спадали и Пекпали.
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Краљевство Словена, 177-178. Опис није далеко од стварних прилика. в. Благојевић
2003, 132 нап. 66.
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Динић 2003, 321-333, посебно 321-324; Спасић - Палавестра – Мрђеновић 19912, 198199.
60
Братанац у: Краљевство Словена, 177-178, а нећак у: Kraljevstvo Slovena, 440.
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вредности“. На Владислава су чак пре 1363. г. смрћу Брајка Тољеновића и
гашењем стричеве линије прешли поседи на граници са Дубровником.61
Изгледа да у дубровачкој канцеларији није увек бележена титула
кесара Гргура.62 Треба се држати најједноставнијег решења да је био управитељ на југу са снажним утицајем у изворном делу државе. Судећи по натпису из 1361. г. био је ктитор Богородице Захумске поред Охридског Језера.
Посвета Ζαχλουμήτισας вероватно открива порекло култа и добротвора.63
Године 1362. заједно са логотетом Дејаном, вероватно се радило о познатом
севастократору и деспоту, уобличавао је мировни споразум са Дубровником.64
Гргур Голубић је између 1362. и 1365. г. и даље поверљива особа на Урошевом
двору и могла би се изједначити са кесаром без обзира што је прво навођен
његов брат кнез Иван.65 Првенство је свакако имао као старији, а кнежеви,
макар и „обични“ уопште нису стајали ниско на друштеној скали.
Пример потомака Балдовина и Паскача из времена Стефана
Дечанског, дакле пре обнове великокнежевског звања, подсећа да је у
„српским“ земљама кнежевска титула била равна високим византијским
достојанствима. Маљушат је наставио да делује у Врању и зато је имао само
наследну титулу жупана, док се Влатко Паскачић везао са Славиште у
„Романији“ и за време цара Уроша постао севастократор. Његов син Угљеша
Влатковић је за једно колено био даљи од владара и зато је постао само
кесар.66 Као и код Голубића чланови једне породице имају висока српска и
византијска достојанства. Паскачићи су свакако били савезници
Мрњавчевића али неће бити да је кесар Угљеша добио име по серском деспоту
и да је његова мајка Владислава била сродница Мрњавчевића.67 Влатковић је
након Ангорске битке 1402. г. деспоту Лазаревићу придружио жупе Иногошт,
Прешево и Врање, али је изузетно необично да је око 1400. г. сина Стефана
сахранио у наосу Љубостиње. Од бројних храмова две државе одабрана је
црква за коју се везују имена замонашене кнегиње Милице и деспотице
61

Краљевство Словена, 39, 192-193. уп. Динић 2003, 323-324; Мишић 1996, 57, 59, 6263. Остаје питање да ли је овај Брајко збунио творце которских преписа и Мавра
Орбина. в. нап. 54.
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Шуица 1995, 163-173.
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Није до краја извесно да је ту била и кесарова „држава“ јер је деспот Оливер био
ктитор у Охриду, далеко од своје државе. в. нап. 28 овог рада.
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Благојевић 20012 , 170-171, 182, а посебно 178 нап. 38.
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Шуица 1995, 163-173.
66
Благојевић 20012 , 52; Синдик 1999-2000, 385-395. О кнежевима и жупанима уопште
в. Благојевић 2004Ђ, 133-147; Благојевић 20012 , 38-55.
67
Petković 1929, 202; Михаљчић 20012, 95, 107-108. Поставка о сродству са
Мрњавчевићима одбачена у: Синдик 1999-2000, 385 нап. 4.
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Јелене. Преко њих би заправо ишла недовољно јасна спона господара
Славишта са Немањићима.68
Њихово сродство се одражавало и на крупне политичке догађаје.
Монахиња Евгенија је 1398. г морала по сваку цену да убеди Бајазита да њен
син није у дослуху са Мађарима. У пратњи је имала: “[...] рођаку своју, бившу
жену деспота Угљеше, а кћер некога ћесара.” Милица је монахињу Јефимију
сматрала за: „[...] неки стуб и помоћ, нарочито у таквој ствари која се
догодила”. Дакле, посебно је истакнута корист од њеног посредовања.69
Монахиња Јефимија је до краја живота била подсетник на свог супруга јер
1398-1399. г. у Хиландару истиче: “[...] Јефимија монахиња, кћи господина ми
кесара Војихне, који лежи овде, негда деспотица”.70 Исте те бурне године
Никола Зојић је са петочланом породицом монашењем избегао најстрожу
казну због очигледне „невере“ према владару, вероватно јер је војводина
супруга Видослава у повељи за светогорски Св. Пантелејмон означена као
„сродница наша“.71
Недавно је установљено да кесар Војихна није господарио само
незнатним пограничном градом Драма већ је имао поседе и на много
западнијој планини Беласици изнад Струмице. Кроз пристрасно излагање
Јована Кантакузина ипак се види да је за време добро познатог напада на
Србију 1357. г. од царице Јелене добијао упутства, да је током опсаде имао
већи значај од серског кефалије, да је потом држао заробљеног Матију
Кантакузина. По сумарнијем Нићифору Григори као противник Ромеја
спомиње се неименовани управник у читавој области, свакако се радило о
Војихни. Већ најстарије вести откривају његов велики углед. Године 1323. био
у пратњи краља Владислава са наследном титулом жупана. Као Душанов
„братучед“ кесар је био пре 1348. г. Његова „држава“ је вероватно обухватала
и струмско село Потолино поклоњено Хиландару. Ту је и сахрањен, свакако
као близак сродник Немањића.72
Најважнији корак у политичкој каријери Јована Угљеше је брак са
Јеленом. Стога радо и често таста Војихну наводи као свог „родитеља“. Неће
бити разматрани његови даљи успеси осим да је крајем 1358. г. био војвода.73
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Морфологија, 93, где је указано и на вероватно кесарово сродство са Јефимијом. уп.
Благојевић 20012, 47.
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Повест о словима, 88. уп. Благојевић 20012, 47.
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Ђорђевић 2000, 567.
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Повест о словима, 88; Законски споменици, 519.
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Ћирковић 1995, 175-184; Благојевић 20012, 46-47; Вујошевић 2006, 115-137.
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Острогорски 1965, 14-15. О овој сродничкој формули поред радова из претходне
напомене и: Острогорски 1963, 292 нап. 28.

РАСПОДЕЛА МОЋИ У СРПСКОМ ЦАРСТВУ И УСПОН КНЕЗА ЛАЗАРА

65

Такође, исту функцију је 1342. г. извршавао Јован Оливер. Будући да га Јован
Кантакузин наводи након Вратка могло би се закључити да је и последњи
предводио напад на Сер са тим овлашћењима.74 Придружује им се и потоњи
кесар Прељуб, а на крају шесте деценије и Никола Стањевић, „брат“ цара
Уроша.75 Примећује се да су бројну феудалну војску могли да усмеравају па
чак и „обуздавају“ само најкрупније и владару блиске велможе, али и
личностима са великим ратничким искуством. Чини се да је последњи услов
понекад пресуђивао јер Прељуб и Јован Угљеша свакако нису били
непосредно родбински повезани са владарима и потицали су из редова
средње властеле. Оцена о освајачу Тесалије није опште прихваћена али је овде
заснована на чињеници да је још као велики војвода добио поседе у Мориову,
те да његову удовицу цар Урош 1357. г. назива свесрдачном сестром.76 Када
велможе и блиски владареви сродници нису били дорасли најтежим задацима
изгледа да су у „родбински“ круг, преко немањићких принцеза, увођене
заслужне војсковође. Тако су Душанов шурак Јован Асен или брат од тетке
Драгушин уважени областима у унутрашњости док су Прељуб и Јован Угљеша
као придошлице у царевој „кући” истурени на најнемирнија крајишта. То је
била нужна социјална мобилност у иначе прилично затвореном систему.
Уосталом, кнез Лазар није започео продор кроз круту хијерархију са врха.
Прељубова Ирена није била дуго удовица и удала за Хлапена, који је
из Бера и Водена надзирао Епир, Тесалију и Солун.77 Недавно је откривено да
је и он заправо далеки потомак Вукана Немањића. Није имао „царске” титуле
јер је сродствено: „[...] за један степен даљи од Душановог „братучеда” Воихне,
жупана Радослава који му је отац и од жупана Вратка који му је стриц.”78
Међутим, Јован Кантакузин, као добар познавалац српских прилика с правом
тврди: „[...] заиста беше међу угледнима по роду близак Краљу [...]” и
посредно открива да је управљао знатном „државом“.79 Лазарева и Хлапенова
породична блискост као да појашњавају кнежево колебање у бици на Косову
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Тодић 1999-2000, 378. О великим овлашћењима током војног похода по 129. члану
Душановог законика в. Соловјев 1980, 281-282. уп. Војвода у: Лексикон, 95-97
(Михаљчић); Благојевић 20012, 287-288.
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Бојанин 2002, 112; Благојевић 2001-2002, 227.
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Законски споменици, 313; Ферјанчић 1970, 264; Спасић - Палавестра – Мрђеновић
19912, 67-68; Михаљчић 20012, 15-16.
77
Ирена и Хлапен, његовог пасторак Тома Прељубовић и Симеонова ћерка Марија
Палеолог, Мара Лазаревић и Вук Бранковић су одреда били рођаци Немањића, али су
морали бити довољно родбински удаљени. в. Суботић 1987, 156-157; Радошевић Суботић 1989, 217-263. О Беру в. Максимовић 2004, 341-352, посебно 351.
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из 1369. г. Марко је био у браку, додуше настабилном, са Хлапеновом ћерком
Јеленом, те је Лазар могао имати известан ослонац у краљевом „клану“.80
Осим тога, победа жупана Николе би заувек запечатила даље ширење на
северу Србије, ако не и угрозила дотадашње успехе.
Чини се да савремени истраживачи државе настале у послемаричком
хаосу и даље несвесно посматрају као корак назад у односу на сјајно царско
време, не само због уситњавања политичког простора.81 Чак се и делимично
обновљена државност остварена напорима кнеза, неретко оцењује као
изнуђени, лабави широки породични савез. Сажето исказано, поред добро
познатих војних похода до 1379. г. кнез се учврстио следећим потезима: преко
Враткове Милице приближио се корак више владарском дому и постао
велики кнез, брачним везама је стекао додатну подршку Мусића и Алтомана
Иванишевића, Лазарев вишеслојни однос са Вуком Бранковићем се и даље
преиспитује, и поред многих успеха моћног војводу Црепа Вукославића
ословљава „братом“, био је сродник војводе Николе Зојића. Вероватно је
преузео и ктиторска права над већином царских Лаври и деловима њихових
метохија. Око 1386. г. потчинио му се чак и Ђурађ II Страцимировић Балшић.
Неки великаши су Лазару пришли невољно па су после Косовске битке дигли
главу: „К томе дођоше и међусобне борбе оних који су овима (Лазаревићима)
били подручни, док су други били као самостални [...]“.82 По Орбину кнез се
уздигао након што је неке супарнике „[...] затворио у тамницу, друге протерао,
а неке путем разних уговора потчинио својој власти“.83
Ни државе осталих обласних господара нису биле једнобразне нити се
у њима владало без потпоре стварних сродника. Краљ Марко се дуго уздао у
браћу Андреју и Дмитра. Осим тога, ћерка жупана Андрије Гропе је била
супруга краљевог сродника Остоје Рајаковића. Вероватно је предмарички
брачни договор подразумевао увођење жупана у охридску „државу“.84
Најмоћнији великаш браће Драгаш војвода Димитрије је као њихов близак
рођак називан „братом господства“ и са породицом је сахрањен у баштинској

80

Позадина несклада је непозната. в. Суботић 1987, 159-162.
О дометима Душановог законодавства в. Благојевић 2000, 51-70.
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Не умањујући велику вредност коментарисаних прилога чини се да је дуго у
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цркви Дејановића у Архиљевици.85 Изгледа да и ту постоје регионалне
разлике те да је власт обласних господара у Босни снажније темељена на
сродничким односима, мада се ова појава све више губи са одмицањем XV в.
Пет властеоских кућа са домом Павловића чинило је „племе“ и „братију“
кнеза Павла Раденовића.86
Закључак: Обично се замишља да су складна мешавина српских и
византијских установа и развијено законодавство потстицано са Душановог
двора након 1371. г. уступили место низу лабавих политичких договора
непоузданих и властољубивих српских великаша. Међутим, претходним
разматрањем се наслућује да се и пре Маричке битке државна управа у
великој мери заснивала на старинским патримонијалним односима. Цела
државна територија била је премрежена управним областима, то посебно
важи за стратешка чворишта, стварних рођака или феудалаца који су са
владарима ородили. Стајали су на челу својеврсног проширеног породичног
савеза и уздизали изнад мноштва властеле различитим политичким потезима
и практичним мерама. Издваја се повремено држање најамника, а пресуднија
је била улога Српске цркве. И поред тога, крупна властела је током скоро два
века стала иза бројних смена на немањићком престолу. Уосталом, у Босни су
само Котроманићи давали владаре. Током задњих година Урошеве владавине
и десетак наредних година измењене су само политичке околности али не и
опште друштвене прилике. Новонастале политичке творевине су у мањем
територијалном опсегу и у складу са измењеним околностима понављале
старе узоре. Тиме постаје јаснија суштина политичког развитка српских
земаља од средине XIV до изградње новог управног модела под Стефаном
Лазарићем крајем тог и почетком наредног века. Слабост Царства и свих
држава обласних господара је једним делом лежала у немогућности да се
заобиђе управни модел који би се у великој мери могао описати као
проширени породични савез.
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РАСПОДЕЛА МОЋИ У СРПСКОМ ЦАРСТВУ
И УСПОН КНЕЗА ЛАЗАРА
Обично се замишља да су складна мешавина српских и византијских
установа и развијено законодавство подстицано са Душановог двора након
1371. г. уступили место низу лабавих политичких договора непоузданих и
властољубивих српских великаша. Међутим, претходним разматрањем се
наслућује да се и пре Маричке битке државна управа у великој мери заснивала
на старинским патримонијалним односима. Цела државна територија била је
премрежена управним областима, то посебно важи за стратешка чворишта,
стварних рођака или феудалаца који су са владарима ородили. Стајали су на
челу својеврсног проширеног породичног савеза и уздизали изнад мноштва
властеле различитим политичким потезима и практичним мерама. Издваја се
повремено држање најамника, а пресуднија је била улога Српске цркве. И
поред тога, крупна властела је током скоро два века стала иза бројних смена
на немањићком престолу. Уосталом, у Босни су само Котроманићи давали
владаре. Током задњих година Урошеве владавине и десетак наредних година
измењене су само политичке околности али не и опште друштвене прилике.
Новонастале политичке творевине су у мањем територијалном опсегу и у
складу са измењеним околностима понављале старе узоре. Тиме постаје
јаснија суштина политичког развитка српских земаља од средине XIV до
изградње новог управног модела под Стефаном Лазаревићем крајем тог и
почетком наредног века. Слабост Царства и свих држава обласних господара
је једним делом лежала у немогућности да се заобиђе управни модел који би
се у великој мери могао описати као проширени породични савез.
Keywords: „state“, “land”, terminology of kinship, nobility, Prince Lazar,
state administration
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СТРУКТУРА ВЛАСТЕOСКОГ СЛОЈА
У ДРЖАВИ КНЕЗА ЛАЗАРА
Апстракт: У раду се анализира порекло, богатство, моћ и утицај
властеле у држави кнеза Лазара. Изворни материјал о томе пружа углавном
фрагментарне податке. Најмоћнију властелу у кнежевој области представљали
су његови блиски рођаци и потомци старих угледних породица. На високо
порекло властелина, када по имену нису познати њихови преци, указују
њихова презимена, баштине, титуле и задужбине. Поједини међу њима су се
како изгледа потчинили кнезу Лазару тако што су са њим сачинили посебне
уговoре, што јасно сведочи о њихoвој снази. Приметно је да су највећи утицај
имали властелини који су се првенствено истицали на војном пољу. Од нама
познатих властелина на првом месту треба издвојити челника Мусу и његове
синове Лазара и Стефана, те војводе Николу Зојића, Новака Белоцкрвића и
Обрада Драгослалића. Услед све веће турске опасности на значају добијају и
крајишници, од којих су нам познати Цреп Вукославић и Угљеша Десислалић.
Истакнуте личности какве су свакако биле монах Доротеј, Детош и Иваниш
Алтомановић, кнежев рођак, остају нам у извесном смислу загонетне.
Дворски службеници Лазара Хребељановића су, чини се, били скромнијег
порекла. Остаје нам непознато да ли се због војних потреба институција
проније раширила на територији под влашћу кнеза Лазара.
Кључне речи: властела, кнез Лазар, баштина, ктитор, порекло, рођак,
двор
Моћ средњовековних владара умногоме је зависила од бројности и
снаге властеоског слоја, који му је био потчињен. Због тога је проучавање


Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке
технолошког развоја Републике Србије: Српско средњовековно друштво у писаним
изворима (ев. бр. 177025).
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њиховог међусобног односа од великог значаја. Наш циљ је да у овом раду
покушамо да одредимо структуру властеоског слоја у држави кнеза Лазара.
Под тим подразумевамо проучавање његовог порекла, порекла, имовине,
моћи и утицаја. Такође, размотрићемо његове родбинске и друге везе са
кнезом Лазаром као врховним владарем.
Слабљење српске државе након смрти цара Стефана Душана 1355.
довело је до постепеног формирања заокружених територија обласних
господара, још за владавине његовог сина цара Уроша (1355–1371). У науци је
зато већ истакнуто да је све то довело до темељног протресања постојеће
друштвене хијерархије.1 Управо у светлу тога, за поједину властелу која је
стекла велику моћ, попут Балшића и Мрњавчевића, истицало се да припада
кругу скоројевића.2 Хаотичне прилике које су владале, нарочито у седмој
деценији XIV века, заиста су могле пружити прилику за успињање на
друштвеној лествици. Међутим, чини се да оцене о уздизању незнатне
властеле у времену после 1355. треба поново размотрити. Имајући у виду само
родбинске везе краља Вукашина и деспота Угљеше,3 рекло би се да њих не
можемо олако сврстати међу скоројевиће. Тешко да је већина њихових
политичких бракова настала искључиво током 60-их година XIV века. Са
друге стране неоспорно је да су они на свом путу потиснули чланове
истакнутијих породица. Познато је да су синови деспота Јована Оливера,
вероватно најистакнутијег великаша цара Стефан Душана, након очеве смрти
били у незавидној позицији, таквој да су морали да поврате његову задужбину
манастир Лесново, који је био поклоњен Хиландару.4 Навели смо само ове
примере како би показали сложеност обликовања новог великашког слоја.
Чини се да то све можемо увидети и када је реч о држави кнеза Лазара.
Одмах треба рећи да не располажемо бројним подацима о пореклу и
породицама властеле поменутог господара. Вероватно најзначајније место
међу кнежевом властелом припадало је челнику Муси и његовим синовима
Стефану и Лазару. Огледа се то најбоље у чињеници да је Муса био ожењен
Лазаревом сестром Драганом.5 Међутим немамо никаквих индиција о томе ко
је био његов отац и из какве породице је потицао. Сасвим је необично и
његово име, које по свој прилици није било оно које је добио на крштењу.6

1

Ћирковић 1994а, 235.
Михаљчић 1975, 41–43, 80, 96; ИСН I, 601. (Р. Михаљчић)
3
Суботић – Кисас, 1975, 164, 174–175, 178; Стојановић 1902, 59, бр. 189; Орбин 2006²,
51, 64;. Ћирковић 2006², 331, 338–339.
4
Новаковић 1912, 454; Михаљчић 1975 , 75–76; СБР 4 2009, 438. (Ђ. Бубало)
5
Младеновић 2003, 165; Ћоровић 1929, 96; Милојевић 1987, 24.
6
Милојевић 1987, 25.
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Први пут га срећемо у изворима 1363. када је предао град и жупу Звечан кнезу
Војиславу Војиновићу, добивши у замену град и жупу Брвеник.7 Дакле,
стратешки важан град Звечан и титулу челника добио је на управу пре 1363.
свакако од цара Уроша. Припадао је челницима који су у унутрашњости
државе вршили војну дужност.8 Такође, пре поменуте године свакако је већ
био ожењен са сестром ставиоца Лазара Хребељановића, који је био милосник
приликом његове размене поседа са кнезом Војиславом.9 Како је дошло до
родбинског повезивања двоје властелина није познато. Могло би то указивати
да ни Муса није био незантног порекла с обзиром да је познато да је Лазарев
отац био логотет на двору цара Душана.10 Њихову блискост након орођавања
добро илуструје чињеница да је кнез Лазар доделио Муси у државу одређене
поседе у које је спадао и крај око Горњег Лаба.11 Уколико је једна врста новца
са натписом „ СТЕФАН“ заиста припадала Мусином најстаријем сину,12 то би
говорило о његовом посебном положају у држави кнеза Лазара.13 Оправдано
би се онда могло мислити да су Мусићи први у хијерархији кнежеве властеле.
На основу догађаја који су се одиграли након смрти кнеза Лазара 1389.
може се закључити да су важну улогу у његовој области играли Никола Зојић
и Новак Белоцрквић. Биограф деспота Стефана Лазаревића, Константин
Филозоф, забележио је да је њих још кнез Лазар покорио.14 Можда је управо
на њих мислио Мавро Орбин истакавши да је Лазар своју област образовао,
тако што је део властеле покорио, друге протерао, док је неке „ путем разних
уговора потчинио својој власти“.15 Поседи Николе Зојића налазили су се у
стратешки важном рудничком крају и вероватно је он раније био човек
Николе Алтомановића. Изгледа да је у једном тренутку већ покушао
самостално да делује, те га је кнез морао потчињавати.16 Тешко је одредити
колико је Никола Зојић био стар 1373. када је дошло до политичког слома
великог жупана, након чега је вероватно убрзо признао сизеренство кнеза
Лазара. Уколико узмемо у обзир да је био веома активан крајем последње
деценије XIV века, рекло би се да је у поменуто време био релативно млад.
7

Шуица 2003, 144–145.
Челник, ЛССВ, 812.( М. Благојевић)
9
Исто, 145, 148; Милојевић 1987, 24.
10
Руварац 1875, 110; Михаљчић 19892, 17–21.
11
Младеновић 2003, 165; Благојевић 1991, 152. нап. 100; Михаљчић 1975, 216.
12
Иванишевић 2001, 171.
13
Шуица 2000, 135.
14
Константин Филозоф 1875, 266; Шуица 1997, 9; Шуица 2000, 103, 108.
15
Орбин 20062, 93; Први је на овако тумачње Орбиновог текста упозорио: Шуица
1997, 10.
16
Младеновић 2007, 295; Шуица 1997, 13–14.
8
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Велики утицај је вероватно наследио од свог оца. На то чини се указује и
чињеница да је забележен са презименом, како у делу Константина Филозофа,
тако и у писму које су му 1397. Дубровчани упутили.17 Презимена се, иначе,
сразмерно ретко срећу у изворима. У делу деспотовог биографа управо се
само завереници из 1398. срећу са презименима, што тешко може
предстваљати пуку слуачајност. Чини се да то указује на угледно порекло
Николе Зојића и Новака Белоцрквића. Остаје међутим питање како је настало
поменуто презиме. На племенито порекло Николе Зојића могла би указати и
чињеница да је носио звање војводе. Доиста треба нагласити да је са њим само
забележен у повељи Лазаревића манастиру Св. Пантелејмону из 1395. или
1400. године.18 Мора се пак приметити да га Дубровчани нису тако ословили у
писму из октобра 1397. када је може се рећи био на врхунцу своје моћи.19 Није
нам међутим познато којим путем је стекао ову титулу и да ли је то било
можда у вези са угледом његове породице. Значај овог властелина огледа се и
у чињеници да је био у рођачким односима са Лазаревићима. Наиме у
поменутој повељи за манастир св. Пантелејмона његова супруга Видослава је
означена као њихова сродница.20 Ближи степен овог сродства се нажалост не
може утврдити. Сасвим је сигурно пак да је кнез Лазар путем тог брака
настаојао да Николу Зојића још чвршће веже за себе.21 Гледано и по том
основу Зојић је припадао кругу најзаначајнијих кнежевих властелина. Заједно
са супругом он је своју задужбину у Сребрници код Рудника приложио
манастиру св. Пантелејмона.22 До сада се у науци претпостављало да је реч о
цркви Св. Николе у селу Рамаћи у подножију планине Рудник.23 Сходно томе
прављени су и закључци о томе које су личности осликане на западном зиду
овог храма. Према једном мишљењу тамо су представљени Никола Зојић и
17

Константин Филозоф 1875, 266; Шуица 2011, 124.
Несагласност око датовања ове повеље проистиче из чињенице да су сачувана два
њена примерка, од којих је на првом (можда оригиналу) забалежен као датум издвања
8. јун, док је година нечитљива,али се претпоставља да је реч о 6903 тј. 1395. години.
На другом је пак као време издавања означена 6908 (1399/1400). што је податак који се
по Сими Ћирковићу не може одбацити. Више о томе код: Lemerle–Dargon–Ćirković,
1982, 186–187; Младеновић 2007, 293, 296. За наше излагање то питање није од великог
значаја.
19
Шуица 2011, 36–39, 41–43 ; Шуица 2000, 106–107.
20
Младеновић, 295; Шуица 1997, 14.
21
Шуица 1997, 14; Шуица 2000, 15.
22
Младеновић 2007, 295.
23
Михаиловић 1956, 153–154; Кнежевић 1968, 156; Кнежевић 2001, 27, 32–33; Бабић–
Ђорђевић 1979, 168–176, се не изјашњава чија је задужбина била црква Св. Николе у
Рамаћи.
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његова супруга Видослава, наспрам кнеза Стефана на другој страни.24 Био би
то још један показатељ изузетног угледа Николе Зојића, мада доиста у времену
након 1389. године. Коначно ваља имати у виду да је недавно оспорено да је
поменута црква у Рамаћи идентична са оном која се помиње у повељи Св.
Пантелејмону. Истом приликом негирано је поистовећивање војводе Николе
са Николом Зојићем.25
Личност Новака Белоцрквића мање нам је позната. Зна се да су му
имања лежала у топличком крају и у Хвосну. Припадао је очито старој
властелинској породици, пошто се каже да је црква Св. Јована Претече у
Црколезу коју је поклонио светогорском манастиру Св. Пантелејмона
дарована са поседима које је имала у време цара Стефана Душана.26
Захављујући сачуваној мраморној плочи у храму могло би се претпоставити
да је ктитор цркве био извесни челник Радослав, чије је монашко име било
Јован.27 Следећи податак из повеље Св. Пантелејмону опрезно се сме
претпоставити да је он живео у време владавине цара Стефана Душана.28
Повезаност Новака са челником Радославом, чини се извесном ако се узме у
обзир да је у једном од гробова у цркви сахрањена Видослава, која је свакако
идентична особа са његовом женом управо тог имена.29 Извесно је дакле
сродство војводе Новака са ктитором цркве у Црколезу, само није сигурно да
ли је он било директно или преко супруге Видославе. Попут Зојића и он је
властелин уз кога је забележено презиме. Обично се сматра да је оно настало
по називу његовог баштинског поседа у Топлици.30 Све набројане чињенице
упућују нас на закључак да је војвода Новак био потомак властелиснке
породице, чији су корени сезали сасвим сигруно до времена цара Душана.
Могуће је да је и он, попут Николе Зојића, био раније зависан од великог
жупана Николе Алтомановића. Наиме синовац Војислава Војиновића је
највероватније 1372. запосео Звечан, утврђени град који је био најближи
Белоцрквићевом поседу у Црколези.31
Уз већ поменуте, извори нас обавештавају о још једном броју
значајних властелина потчињених кнезу Лазару. На првом месту бисмо
истакли монаха Доротеја, чије световно име нам остаје непознато. Судећи
24
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према великим поседима које је, заједно са сином јеромонахом Данилом,
приложио својој задужбини Дренчи, реч је о о особи великог угледа.32 Центар
баштинских поседа ове породице налазио се у области реке Расине. У
Наупару су имали двор са придворном црквом.33 Посебан значај Доротејевог
дара огледа се и у чињеници да је повеља састављена у Жичи пред
патријархом Спиридоном и Сабором Велике цркве.34 Текст једног записа
сведочи о смрти извесног деспота, чије је монашко име било Доротеј. Доцније
је примивши велику схимну узео име Јован Каливит. 35 Био би то необичан
случај да је један властелин настањен у старим српским земљама носио ово
високо царско достојанство. Владимир Петковић је пак претпостављао да је
Доротеј у ствари деспот Иваниш, а да је његов син Данило у световно животу
носио име Душман.36 То је искључено, ако знамо да је Иваниш имао сина
Алтомана, о чему ће ниже бити речи. Са наше стране напомињемо да је, у делу
повеље који је посвећен уређењу манастира, наглашено да се у њему не сме
сахранити ниједна жена осим „ caricé ili ktñtoricé“.37 Такав исказ може
указати да је један од ктитора заиста као световњак носи деспотску титулу.
Добро је познато да у ово време није било особе са титулом цара, а самим тим
ни царице. Како знамо да су овај епитет могле носити и супруге деспота,
отварало би то могућност да се мисли на супругу ктитора. Међутим, онда је
нејасно зашто се посебно наводи ктиторица. Важно је истаћи да је Доротеј
имао поседе и у Браничеву, које је могао добити након 1379. када је кнез Лазар
заузео област Радича Бранковића. Тек након тога се и могао замонашити.38
Ова повеља наговештава да је можда ктитор Дренче имао и војничких заслуга
за овај кнежев успех. Одређено је да се манастиру даје сваке године и 50
литара сребра из Новог Брда,39 што може указати да је Доротеј био укључен и
у уносне послове са рударством. Занимљиво је и да се оснивачка повеља данас
чува у светогорском манастиру Св. Пантелејмона. То указује да је неко од
ктитора тамо завршио свој живот, мада је повељом изричито било забрањено
да Дренча буде потчињена неком другом манастиру.40 Изгледа да се са
Данилом и угасила једна утицајна великашка породица. Изнета је и
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претпоставка да је управо Доротејев син био каснији патријарх Данило.41
Поново можемо рећи да је реч о старој властеоској породици, чији су се
представници истицали већ под влашћу Немањића.
Захваљујући једном натпису познат нам је још један властелин који је
био рођак кнеза Лазара. Реч је о Иванишу, сину Алтомана, а унуку деспота
Иваниша, који је сахрањен у манастиру Дечани. Натпис на његовом гробу
казује и да је био кнежев анепсеј.42 Према Ђури Даничићу тај израз је
означавао синовца.43 Милош Благојевић је пак сматрао да у поменутом
случају употребљен да означи сестрића кнеза Лазара.44 Логична би била само
друга варијанта у случају Иваниша, те би то значило да је његов отац Алтоман
био ожењен сестром кнеза Лазара, која нам није позната из извора. Тако би по
степену сродства са кнезом, Алтоман био у истој равни као и челник Муса.
Зна се опет да је деспот Иваниш био у родбинским односима са царем
Стефаном Душаном, који га је називао својим родитељем.45 Врста родбинских
односа између Иванишеве породице и Немањића није утврђена.46 Део
Иванишеве баштине се свакако налазио у Топлици, што се закључује на
основу чињенице да је тамошње село Тудорче поклонио манастиру св.
Арханђела код Призрена.47 Сем поменутог натписа нема других података о
његовим потомцима. Извесним се чини да је Алтоман задржао део очевог
угледа, услед чега је кнезу Лазару било од користи да се родбински повеже са
њим.48 Међутим, као да се опажа постепено опадање моћи ове породице, с
обзиром да Алтоман и његов син изгледа нису носили никакву титулу. Треба
и ту ипак бити опрезан, имајући у виду да ни Мусини синови нису забележни
са неким одређеним звањем. Када је реч о млађем Иванишу, може се
претпоставити да је умро релативно млад. Чињеница да је сахрањен у
Дечанима сведочила би да је уживао ктиторска права у знаменитом храму.
Исто тако не би се смела искључити могућност да је у његовој близини имао
одређене поседе. То би додатно увећавало његов значај, јер је на том подручју
власт имао Вук Бранковић.49
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Значајнији траг у изворима оставио је кнежев крајишки властелин
Цреп. Тако знамо да је његов отац био Вукослав,50 који је цара Душана добио у
баштину Петруско властелинство.51 Управо на њему је заједно са са својим
синовима Црепом и Држманом подигао Богородичину цркву у селу Лештју,
коју је 1360. подарио манастиру Хиландару.52 Сматрамо да на овом месту није
потребно поново описивати поступак којим су браћа Цреп и Држман, који је
као монах добио име Дионисије, успели да поврате власнисштво над својом
задужбином.53 За нашу тему значајнија је чињеница да кнез Лазар ословљава
Црепа са епитетом брат повељама лаври Св. Атанасија из 1375/1376. и акту
поводом судског спора око цркве у Летшју из 1379/1380. године.54 Овакав
начин обраћања, како је већ примећено у науци, није нужно морао означавати
родбинске односе две особе.55 Тиме, међутим, није дат прецизнији одговора
на питање зашто је кнез Лазар означио Црепа Вукославића као брата. На
подручју Византијског царстава тај израз је коришћен и да означи односе
побратимства или кумства.56 Могло би се, дакле, поћи у том смеру ради
осветљавања односа поменутог господара и његовог властелина. Одмах се
мора напоменути да не знамо пуно о кумству и побратимству на подручју
српске средњовековне државе. Познати су конкретни примери за ову појаву,
али они сведоче да се кумови нису међусобно ословаљали као браћа.57
Потребно је нагласити да је оно такође било врста политичког средства, као и
начин да се измире крвни непријатељи.58 Стварање побратимстава у српској
средини углавном је познато путем прописа канонског права које је
забрањивало ову појаву.59 Без обзира на то, побратимство се као и у Византији
склапало црквеним обредом, чије две верзије налазимо описане у старим
српским рукописима.60 Примери из Ромејског царства јасно показују велику
50
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друштвену улогу побратимстава. Путем њих су стварана савезништва,
превазилажена непријатељства, обезбеђивано напредовање на социјалној
лествици. Формирање оваквих веза обавезивало је обе стране да једна другу
помажу, што се понекада преносило и на њихове наследнике.61 Због тога
сматрамо да се и кнез Лазар могао користити склапањем побратимства као
политичким средством. Најчвршће су свакако биле брачне везе, али њихов
број био је условљен породичним приликама сваког господара и властелина.
Са порастом опасности од Турака, Цреп је као крајишник био од изузетног
значаја за кнеза Лазара. То је и показао када је заједно са Витомиром
1380/1381. поразио Османлије на Дубравници код Параћина.62 Занимљиво је
приметити да је Црепов наследник монах Венедикт био у одличним односима
са Стефаном Лазаревићем. У повељи Хиландару из 1411. деспот Стефан је
истакао да је вратио Лештије његовом ктитору Венедикту Цреповићу, пошто
се посаветовао са сабором.63 Попут оца, и Венедикт је успео да поврати
породичну задужбину. Несумњиво ова одлука се мора посматрати и из
контекста ранијих веза кнеза Лазара и Црепа Вукославића.
Захваљујући повељама које се чувају у манастиру Хиландару, могуће је
нешто више рећи и о пореклу кнежевог властелина Обрадa Драгосаљића,
Драгослалића или Декиндића. Није могуће разјаснити зашто је у актима
забележен са чак три различита презимена. Потврђујући 1388. поседе које је
Обрад дао својој задужбини цркви св. Ваведења у селу Кукањ, Лазар је истакао
да је видео повеље светих краљева, којима су дарована места била записана
као баштина оцу и деди његовог властелина.64 Самим тим то значи да је
његова породица већ у три генерације држала ту баштину. Како се помињу
свети краљеви, свакако да је његов деда баштину уживао још за владавине
Стефана Дечанског, а можда и у време краља Милутина. Ови поседи налазили
су се у жупи Брвеник, која је од 1363. припадала челнику Муси. Зато постоји
могућност да је Обрад преко Мусића био потчињен кнезу Лазару, мада то
директно не налазимо у изворима. Познат је податак да је јануара 1388. у
Дубровнику као посланик Стефана Мусића боравио извесни Обрад, који би
могао бити идентичан са властелином истог имена о коме овде говоримо.65
Таква индетификација би нас водила закључку да, иако је био угледног
порекла, Обрад није спадао у ред најзначајнијих кнежевих властелина. Са
друге стране у повељи патријарха Спиридона, који је такође потврдио његове

61

Rapp 1997, 302–319.
Стојановић 214, бр. 589; Михаљчић, 19892, 113.
63
Младеновић 2007, 193.
64
Младеновић 2003, 203, 210.
65
Милојевић 1986, 14–15; Шуица 2000, 111–112.
62

84

Милош Ивановић

дарове цркви у Кукњу наводи се са титулом војводе.66 Нејасно је зашто се са
њом не јавља и у другим повељама. Носиоци овог звања су како смо већ
уочили представљали најмоћније великаше у држави кнеза Лазара, што би
онда искључивало могућност да је био потчињен Мусићима. Након 1389.
изневерио је Лазаревиће, те му је црква са читавим метохом била одузета и
предата Хиландару, коме је и пре тога обећао даривање своје задужбине.67
Сматра се да је можда у времену после Косовске битке ослонац нашао у Вуку
Бранковићу чија му је област била у суседству.68 У извесном смислу и то би
говорило о његовом значају. Колико је заиста Обрад био моћан и утицајан
није могуће разрешити услед чињенице да није познато да ли је имао још
баштинских поседа, сем оних које је даровао цркви у Кукњу.
Поред Црепа Вукославића у области кнеза Лазара знамо за деловање
још једног угледног крајишког властелина. Податаке о томе пружају
надгробни натписи из цркве Богородице Пречисте у Ждрелу, који сведоче да
су у њој сахрањени представници две властеоске породице, које су вероватно
биле у родбинским односима. Кнежев човек је сасвим извесно био велики
војвода Стефана и Вука Лазаревића, Угљеша Десислалић, за кога надгробни
натпис бележи да је преминуо 20. октобра 1394. као монах Сава.69 Његови
потомци, син Вук и унук Стефан Угљешић сахрањени су у другој гробници
заједно са Стефаном Куветом.70 Угљеша Десислалић је можда био и у сродству
са првим ктиторима цркве, супружницима Илијом и Теодором, за које се
сматра да су преминули средином XIV века.71 Прихватимо ли ту хипотезу,
опет имамо пример властелина чији су преци били значајни властелини и у
доба Немањића. Сасвим је извесно да су све овде поменуте особе сахрањене у
цркви на основу ктиторског права. Породица Десислалић је врло вероватно
имала поседе на подручју Млаве и Хомоља.72 Теже је разјаснити по ком основу
је у цркви сахрањен Стефан Кувет, мада није искључено да је по женској
линији био повезан са Десислалићима.73 Не сме се искључити могућност да су
и Кувети на територији Хомоља имали поседе. Наследници крајишког
властелина Угљеше, Стефан и Вук су у првој половини XV века очито
наставили да делују на том подручју.
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Црква св. Николе у Ражањској Браљини која се спомиње у Раваничкој повељи
Групи угледних властелина кнеза Лазара по свој прилици треба
придодати и Детоша. Подаци о њему потичу углавном са краја XIV века, када
већ више није био у животу. Најпре се помиње 1392. у повељи краља
Жигмунда, која нас обавештава да је његове некадашње поседе држао
мачвански бан Никола Горјански Млађи. Тада је знаменити угарски великаш
решио да их замени за одговарајућа добра у самој Угарској. Ти поседи који су
наведени као „Dettosfelde“ (Детошева земља) лежали су јужно од реке Саве у
на пограничном делу српске територије у суседсву мачванског баната. У
њихов састав између осталог улазило је три града.74 Спорно је међутим да ли
су „дисктрикти“ које се помињу у повељи, у ствари означавали старе српске
жупе,75 или пак потесе који су били међаши Детошевог властелинства.76 Овом
приликом је за нас значајније питање ко је био Детош, од обима и карактера
његових поседа. Особа тог имена помиње се и у повељи Лазаревића из
1395/96. или 1400. манастиру Св. Пантелејмона. Тамо се наводи да је логотет
74
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Лука поменутом светогроском храму приложио Богродичину цркву у
Драгобиљи са свим оним што је „држала при Детошу“.77 Поистовећујући овог
Детоша са оним из угарске повеље Гордана Томовић је додала да је дар
логотета Луке треба идентификовати са једнобродним храмом који је
откривен у селу Дићи, јужно од Љига на реци Драгобиљ.78 Саму цркву у
Дићима подигао је челник Вукдраг, који је у њој и сахрањен 1327. године.79
Сходно томе изнета је претпоставка да је након 1327. када се и Вукдрагова
супруга замонашила, црква прешла у руке Детоша на основу сродничких веза
или других заслуга.80 Значило би то да је и он био веома угледног порекла.
Веза између ова два властелина ипак није сасвим сигурна. Наиме, треба имати
у виду да се Вукдраг, под претпоставком да је био челник краља Драгутина,
замонашио након смрти свог господара под притиском краља Милутина, који
је ушао у сукоб са Угрима.81 Тада је подручје на коме се налазила и сам црква
могло бити додељено и некоме ко није био Вукдрагов рођак. Додајмо да су у
наосу и припарати цркве нађени гробови више личности сахрањених током
XIV века.82 Остаје нејасно у ком је периоду Детош деловао, пошто би се он, на
основу постојећих података, могао само шире омеђети у време између 1327. и
1392. године. Надаље, поставља се питање како су његова добра прешла у руке
Николе Горјанског, са једне, и логотета Луке, са друге стране. Угарски
великаш их је, по Сими Ћирковићу, могао добити директно од кнеза Лазара,
као свог таста.83 То би опет даље значило да Детош не само да није имао деце,
већ можда ни блиских рођака. Подсетимо се да је Душанов законик предвиђао
наслеђе све до трећег братучеда, што означава осми степен сродства.84 Самим
тим не сме се искључити могућност његових сродничких односа са кнезом
Лазаром или Николом Горјанским. Од самог кнеза или његовог сина је имања
могао лично добити и логотет Лука. Наиме, повеља Лазаревића Св.
Пантелејмону не помиње његово евентуално сродство са Детошем.85 Коначно
не сме се искључити могућност да је Детош изгубио поседе, услед издајства
које је починио према кнезу. Вероватно да је и он некада, попут Николе
Зојића, био потчињен великом жупану Николи Алтомановићу. Положај
његовог властелинства у граничном подручју давао му је специфичну тежину.
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Прихватимо ли хипотезу да је био рођак челника Вукдрага и њега би требало
сврстати међу властелине, који су свој положај и моћ дуговали високом
пореклу.
Неупоредиво мање података имамо о властели везаној за двор кнеза
Лазара. Према истраживањима Милоша Благојевића, највише место у
дворској хијерархији припадало је логотету. Свакако је то у вези са
чињеницом да су они, сходно Душановом законику, имали извесне
компетенције над црквеним пословима.86 Поуздано се ништа не може рећи о
логотету Новаку, који је само забележен у повељи кнеза Лазара из 1381. за
манастир Лавру св. Атанасија.87 Први на листи милосника у повељи коју је
кнез Лазар издао Дубровчанима јануара 1387. био логотет Ненада.88
Претпоставља се да је он истоветна личност са Ненадом сином казнаца
Богдана, који је 1372. подигао град Копријан код Ниша.89 Занимљиво је истаћи
да је његов отац држао 1363. део једног села у брвеничкој жупи,90 те податак из
1372. може указивати на пресељење породице у друго подручје. Изгледа да је
Богдан био казнац нижег ранга, чије је деловање било везано за брвеничку
жупу.91 Отуда би проистицало да је његов син остварио знатан напредак на
друштвеној лествици. Прецизније се то не може утврдити услед недостатка
вести о логотету Ненади.
Када је реч о звању протовестијара, њега такође срећемо у области
кнеза Лазара. Знамо да је кнежев протовестијар 1377. био Грубац из Новог
Брда, града који је био од изузетног значаја за финансије овог владара.92 Без
успеха су остали покушаји да се одреди порекло Групца и самим тим допуни
његова биографија.93 Ништа се више не може рећи ни о челнику Михи, кога
срећмо само 1387. као милосника у повељи кнеза Лазара Дубровчанима.94
Тешко је нешто више рећи о надлежностима жупана у овом периоду. Познат
нам је само жупан Петар, властелин кнеза Лазара, за кога се претпоставља да
је био обласни управник.95
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Питање проније у држави кнеза Лазара не можемо осветлити на прави
начин услед недостатка извора. Из тог разлога не увиђамо да ли је дошло до
њеног евентуалног ширења као, на пример, у Византији тог доба, услед све
јачег турског притиска.96 Само један помен из каснијег периода се односи на
пронију у држави кнеза Лазара. Деспот Стефан је 1404/5. даровао монахињи
Јевпраксији (удовици деспота Угљеше) село Јабучије у левачкој жупи, које је
за време кнеза Лазара држао као пронију извесни Младен Псисин.97 Поменути
пронијар се не спомиње у другим изворима, а у самој повељи није наглашено
ко је држао његов некадшњи посед пре него што је додељен деспотици
Јевпраксији.98 Пронијари су готово извесно били властелини, који нису имали
угледних предака иза себе. Појачана турска опасност могла је довести до
повећања њиховог броја и у области кнеза Лазара, о чему се за сада може само
нагађати.
Наш покушај да осветлимо структуру властеског слоја у држави кнеза
Лазара услед очуваности извора свакако онемогућава да се донесу сасвим
поуздани и коначни закључци. Зато резултате до којих смо дошли износимо
са дозом опреза. Чини се да су на врху хијерархијске лествице стајали
властелини угледног порекла са којима је кнез Лазар настојао на различите
начине да се повеже и тако учврсти своју моћ. Поједини од њих су
располагали великим баштинама, те су након 1389. имали снаге и да угрозе
централну власт Лазаревића. Вероватно није сасвим случајно, што најмање
података имамо о дворским службеницима кнеза Лазара. Изгледа да бар један
број њих није потицао из старих утицајних породица, те су свој успон градили
на блиским везама са владарем. Својеврсна подвојенсот између старе и нове
властеле посебно ће доћи до изражаја у доба кнеза и деспота Стефана
Лазаревића. Тешком муком он ће успети да сузбије моћ крупне властеле и
тиме знатно ојача централну власт 99.
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THE STRUCTURE OF NOBILITY IN THE STATE OF PRINCE LAZAR

Research of the structure of the noble class in the state of Prince Lazar was
an unrewarding task for us, due to the scarcity of the sources at our disposal.
Hence, all results in the field are presented cautiously, without desire to proclaim
them final. Our primary objective was to determine the origin of the nobility in the
prince’s domains. For a number of prominent noblemen we have either reliable
data, or at least well-founded indications that their status and power was due to
their distinguished ancestors. For Nikola Zojić and Novak Belocrkvić, the fact that
they are recorded with family names is the indicator by itself. Dorotheus, founder
of Drenča monastery, might have had a title of despot in his secular life. Prince’s
nephew Ivaniš was the grandson of the namesake despot. Father of Crep
Vukoslavić received wasteland of Petrus from the emperor Stephen Dušan, while
Obrad Dragoslalić gave the possessions held by his grandfather to his foundation. A
certain exception is the case of Musa, the prince’s brother-in-law, whose origin
remain mysterious to us, but still, he can hardly be regarded as an upstart.
Insufficiently well-known are the personalities of Uglješa Desislalić and Detoš,
whose possessions were situated in the borderlands of prince Lazar’s state. Given
that they endowed the temples previously built, it is possible that they inherited
influence from their parents. Much less information is available with respect to
nobility tied to prince Lazar by their service. Among them, only logothete Nenada,
as far as it is known, was of a very reputable origin. That's why we put forward the
assumption that their rise was a consequence of their close ties with the ruler, as
their ancestors did not stand high in the hierarchy. The least known to us is the
lower class of prince’s nobility, small landowners and pronoiars, in whose ranks
were accepted even those with a modest background. One might expect that due to
the Ottoman threat at the time, the number of pronoias increased, but this is only a
speculation. Eventually, prince Lazar's son, despot Stephen, managed to break the
power of the old prominent nobility, while at the same time he elevated to the
higher status the people of lower origin.
Keywords: nobility, Prince Lazar, patrimony, founder, origin, relative, court

Др Марија Копривица
Научни сарадник
Центар за историјску географију и историјску демографију
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
marijakoprivica81@gmail.com

УСПОН И МОЋ ВЛАСТЕОСКЕ ПОРОДИЦЕ МУСИЋ*
Апстракт: Мусићи су једна од најмоћнијих властеоских породица
свога времена. Поново би требало указати на неке проблеме у досадашњим
истарживањима, и прецизније утврдити њихово место у феудалном друштву
друге половине 14. века. У овом раду указано је на неке проблеме односа
Мусића према кнезу Лазару. Изнета су и нека разматрања о утврђивању
територија којима су господарили Мусићи.
Кључне речи: Мусићи, властела, челник Муса, Стефан Мусић, кнез
Лазар, Нова Павлица
О властеоској породици Мусић постоје бројна запажања и
истраживања у историографији.1 Мало је тема из српског средњег века о
којима су изнети тако супротстављени ставови као о положају Мусића у
феудалном ситему. Сами изворни подаци су контрадикторни и различито
тумачени. Многа питања о њима су ипак остала нерешена.
Мусићи су деловали у периоду смене две велике генерације моћне
властеле и обласних господара, када је и Српско царство престало да постоји.
Успели су да остану при врху лествице моћи обласних господара у обе
генерације, дуже од 30 година. Пре свега захваљујући мудрој политици и
приклањању јачем они су једна од ретких властеоских породица која је успела
да током дужег периода опстане на својој територији и на политичкој сцени.
*

Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије Насеља и становништво српских земаља у
позном средњем веку (14 – 15. в), ев. бр. 177010.
1
Најзначајнији радови о Мусићима: Милојевић 1986, 5-35, са старијом литературом;
Михаљчић 1975, 40, 73 и по регистру; Шуица 2000, 97-98, 101-102, 114-116, и по
регистру; ССА 2 (2003), 143-166 (М. Шуица).
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Моћнији обласни господари нису могли, а вероватно ни желели, да потпуно
потисну Мусиће из политичких дешавања. Мусићи не спадају у ред нове
властеле која се уздигла после пропасти Царства и која је нижег порекла. Они
су део оног властеоског слоја који је своје позиције стекао у доба Немањића.
Родоначелник ове породице, челник Муса, избио је у ред моћније
властеле за време владавине цара Уроша. Свакако је потицао из једне од
значајнијих властеоских породица из доба Немањића. О имену или надимку
Мусе већ је расправљано, и закључено да се ради о хипокористику неког
имена са сличним кореном.2 Незаобилазан податак из Мусине биографије је
његов брак са Драганом, сестром кнеза Лазара. У традицији се потпуно
усталио, а делимично и у историографији, став да се о Муси говори као о зету
кнеза Лазара. Ипак, у овом случају би се њихов родбински однос могао
посматрати из другог угла, да би се расветлили односи између Мусе и Лазара
на самом почетку њихових каријера. Брак између Мусе и Драгане склопљен је
најкасније 1355. године, а вероватно и нешто раније.3 У приближно исто
време склопљен је и брак Лазара са Милицом, око 1353. године.4 До сада је
утврђено да успон Лазара највероватније почиње за време владавине цара
Уроша. Лазар није био ставилац на двору цара Душана, већ само на
Урошевом, у пероду 1360 -1365.5 Муса почиње нешто раније да се истиче међу
српском властелом. Разлог за то можда треба потражити у томе да је Муса
потицао из моћније породице, као и да је вероватно био нешто старији од
Лазара. Могуће је да се истакао својим способностима већ на двору цара
Душана, па је добио у службу војно заповедништво над значајном тврђавом.
Није позната титула коју је Муса носио у време своје женидбе. Може
се претпоставити да је његова породица била моћнија од Лазареве. Тако да је
склапање брака између Мусе и Драгане ишло у корист Хребељановића. У исти
контекст би се могао ставити и брак друге Лазареве сестре која је удата за
2

У српским изворима се ово име пише Мльса. Новаковић 1912, 316; ССА 2 (2003),
144-145 (М. Шуица). У дубровачким документима сусреће се презиме у варијантама:
Mulsich, Molsich, Mosich i Musich. Динић 1964, 415, 429, 450, 504. У делу Мавра
Орбина помиње се Stefano Molsich. Орбин 1960, 61. У народној епској поезији
устаљено је презиме Мусић. Више о овом питању видети: Милојевић 1986, 6; Шуица
2000, 101-102.
3
Милојевић 1986, 24. До тог закључка дошло се на основу података о старости
њихових синова пре свега најмлађег Јована који се око 1388. године помиње као
митрополит, што значи да је у том тренутку морао имати више од 30 година. Пошто је
то трећи син, разложно је закључити да је брак морао бити склопљен 1355.године, или
вероватније још раније.
4
Благојевић 2008, 6.
5
Исто, 7.
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Алтомана, сина деспота Иваниша.6 Овај царски рођак био је угледнији и
моћнији. Вероватно је овај брак највише допринео уздизању Лазареве
породице међу властелом и на самом двору. Дакле, бракови у којима су
Лазареве сестре удате за моћну властелу као и брак Лазара са Милицом били
су усмерени његовом уздизању на хијерархијској лествици и у многоме су
допринели касније његовом јачању и избијању у први план. Тако да је на
почетку Лазареве каријере на двору он вероватно био познат као шурак
челника Мусе и Алтомана Иванишевића. Када је Лазар успео да стекне
примат над својим зетовима и како је дошло до тога да они њега признају за
„старијег“?7
*
Лазар се као ставилац цара Уроша помиње 1363. године, управо у
повељи којом је извршена замена поседа између челника Мусе и кнеза
Војислава Војиновића.8 У том тренутку Муса је имао вишу титулу челника док
је Лазар имао скромну титулу ставиоца.9 У поменутој повељи Лазар се
појављује као милосник, односно јемац који гарантује у Мусино име. Постоје
мишљења да је већ тада 1363. године Муса признавао Лазара за „старијег“, и
да је његов утицај био велики без обзира на скромну титулу.10
Муса се помиње као челник Звечана, што подразумева војно
заповедништво над веома важном трврђавом. Највероватније је под његовом
влашћу била и жупа подчињена овом граду, а поред тога можда и неки други
поседи поред својих баштинских. Не може се поуздано утврдити када је Муса
постављен за челника Звечана. Могло би се претпоставити да је на том месту
био дуже време, на основу начина на који је извршена замена поседа.
Неоспорно је да је замена више одговарала моћном кнезу. Ипак у повељи се
наводи да је извршена на захтев челника Мусе: „и замени царство ми челнику
Муси по његовој вољи град за град, Звечан за Брвеник и жупу за жупу.“11
Остаје чињеница да је најмоћнији властелин свога доба Војислав Воиновић,
као човек чија се моћ може упоређивати једино са царском, извршио замену
поседа и то по систему „град за град и жупу за жупу“. О моћи Воиновића не

6

Шуица 2000, 95-96; Благојевић 2004, 287; исти, 2008, 8.
Не постоје поуздани подаци који указују да су Алтоман Иванишевић и његов син
Иваниш Алтомановић признавали власт кнеза Лазара, али чињеница да је кнез Лазар
у оквиру своје државе имао Топлицу, баштенски посед ове деспотске породице,
указује на то да су они морали бити почињени Лазаревој власти.
8
Новаковић1912, 316; Соловјев 1926, 166-167; ССА 2 (2003), 143-159 (М. Шуица).
9
Благојевић1997, 208–216.
10
Благојевић 2008, 8.
11
ССА 2 (2003), 143, 145. (М. Шуица).
7
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треба расправљати и може се са разлогом претпоставити да је он могао Звечан
добити и на други начин, освојити га или просто изнудити. Познато је да је
подчињавањем ситне властеле и освајањима успео да загосподари великом
територијом и чак угрози права владара присвајањем Дубровачких трибута.12
Зато треба указати на још неке чињенице у вези са овом повељом. Издата је
1363. године у последњој години живота кнеза Војислава. Годину дана пре
тога завршен је сукоб између Воиновића и Дубровника, после интервенције
цара Уроша. Моћни кнез се вероватно после склопљеног мира примирио и
формално признавао власт цара. Не желећи да нарушава крхки мир цар Урош
је поступио у складу са жељом кнеза Војислава да добије Звечан. Челник Муса
је у истом контексту очувања мира морао добити и одговарајуће обештећење.
Брвеник са великом жупом могао би се сматрати одговарајућом надокнадом.13
И поред наведених политичких околности у којима је дошло до замене
поседа, моћ челника Мусе те 1363. године не треба занемарити.
Специфично је и питање милосника у овој повељи и није у складу са
уобичајеним принципима познатим у српској дипломатици.14 Поред Лазара
који је јемац за Мусу, милосник је и Војислав Воиновић који гарантује сам за
себе. Овај податак упућује на моћ Воиновића, али и на чињеницу да је
извршене замена њему ишла у корист. Могло би се још и рећи да он нема
милосника јер никога не признаје за старијег од себе. Чињеница да је моћни
кнез сам себи гарант умањује улогу Лазара као јемца за Мусу. Поред тога
сасвим је извесно да Муса није био страна која би могла, или желела, угрозити
овај уговор. Могло би се закључити да питање старешинства између Лазара и
Мусе 1363. године не може бити поуздано разрешено само на основу
поменуте повеље.15 Лазар се као милосник могао појавити и само на основу
тога што је рођак челника Мусе, и неко ко је на двору могао гарантовати за
њега. Треба нагласити и да је сачувана повеља примерак за челника Мусу, па
су наведени само поседи које је он добио. Тако се не може прецизно говорити
о размерама извршене замене, јер није позната територија жупе града
Звечана.
*

12

О кнезу Воиславу Воиновићу в: Динић 1932, 3–6; Михаљчић 1975, 46–56, 73; ИСН I
(1994), 573–583 (Михаљчић), ССА 2 (2003), 147-148 (М. Шуица).
13
Михаљчић 1975, 73; ССА 2 (2003), 155-158. (М. Шуица); Лексикон градова и тргова
2010, 56, 112-115. (С. Мишић).
14
О милосницима в: Благојевић1997, 99-156.
15
Р. Михаљчић поступа опрезно и не изводи закључке о вазалном односу Мусе и
Лазара на основу ове повеље. Михаљчић 2001, 26-27.
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Посебан проблем при истраживању места и улоге Мусића и
средњовековној Србији је одређивање територије којом су управљали. Ако се
до сада и успео одредити њен обим, питање начина на који су држали извесне
поседе изазвало је велике недоумице.16 Најспорније питање: одређивање
баштинских поседа Мусића, остало је нерешено.
Мусићи су на врхунцу своје моћи управљали релативно великом
територијом која је обухватала: средњи ток Ибра, доњи и средњи ток реке
Рашке, као и горњи и средњи ток реке Лаб. У њиховом поседу налазили су се и
јужни обронци Копаоника са рудницима Копориће и Остриће, као град
Брвеник.17 У поседима Мусића издвајају се две веће целине, она у долини
Ибра са градом и жупом Брвеником и копаоничким крајем, и поседи у жупи
Лаб. Највероватније су ове две велике групе поседа биле међусобно повезане.
Треба подсетити на неке проблеме око идентификације поседа
Мусића, да би се узели у обзир и старији ставови и остаци сачувани у
народној традицији. Постоје два Брвеника и оба се доводе у везу са
Мусићима. Један је Брвеник на Ибру18 за који је поуздано потврђено да је са
жупом дат челнику Муси 1363. године. Други Брвеник је на Лабу, налази се у
близини Подујева, а народу тог краја познат је као „Мусин град“.19 Познато је
да су Мусићи имали поседе и у жупи Лаб, па се највероватније и овај Брвеник
налазио под њиховом влашћу. Анализом података из народне епске поезије
долази се до закључка да је Стефан Мусић у Косовску битку пошао из поседа
на Лабу вероватно из овог Бравеника.20 Треба нагласити да је Брвеник на Лабу
рудник сребра и да је зато представљао значајан извор матријалне моћи
Мусића.21
Да би се сагледао проблем територије којом су Мусићи управљали
мора се пратити и хронологија добијања поседа. Већ је наведено да је челник
Муса држао Звечан до 1363. године, када га је предао Воиновићу. Сасвим је
извесно да су после те године Мусићи господарили градом Брвеником и
16

Соловјев 1928, 25-41; Милојевић 1986, 7-15; Шуица 2000, 130; ССА 2 (2003), 156-159
(М. Шуица).
17
Милојевић 1986, 12; Шуица 2000, 130.
18
Више о Брвенику на Ибру: Булић 2011, 67-97. Лексикон градова и тргова 2010, 56.
(Мишић).
19
У старијој литератури се могу пронађи мишљења да је Брвеник код Подујева
матични посед Мусића. О томе са литературом Милојевић 1986, 7.
20
Песма Мусић Стефан, Вук II 47.
http://www.monumentaserbica.com/epp/jednaPesma.php?id=97&nasl=Мусић Стефан.
21
Јиричек 1959, 267. Брвеник на Ибру није рудник, али у литератури то није довољно
наглашено. У неким случајевима долази до мешања два Брвeника, када се говори о
рудном богатству области Мусића. Милојевић 1986, 7-9.
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његовом жупом. 22 Градска жупа обухватала је тридесетак села која су била
потчињена граду и од чијих се прихода издржавала градска посада.23 Не треба
занемарити ни стратешки значај овог подручја на трговачким путевима.
Овде се мора поставити питање да ли је Муса добио Брвеник само на
управу? Већина истраживача се слаже да је поседе у долини Ибра добио од
цара Уроша у „државу“.24 Градови су били под директном царском влашћу и
давaни су само на управу. Треба нагласити још један детаљ из повеље о замени
поседа, а који се често изоставља у историографији. У повељи се каже: „И
замени царство ми и кнез Војислав ова села челнику Муси, да их има довека.
И о овај запис царства ми нико да се не оглуши и да га не прекрши. И тако му
их замени царство ми, да му их нико не узме нити замени без његове воље.“25
Нигде се не наводи да су поседи дати у „државу“ или за војну службу; нити да
се Муса именује за челника Брвеника, већ да набројане поседе има „до века“.
Са друге стране није присутна ни уобичајена формулација када се записује
некоме баштина и када се наводи да се поседи могу продати и наследити.
Мало је вероватно да је цар предао Муси ове поседе трајно, зато остајемо при
раније усвојеном становишту да је Муса Брвеником управљао као челник, а да
су подчињена села служила за издржавање војне посаде у граду.26
После смрти цара Уроша, пошто је нестало централне власти, Мусићи
су задржали територију коју су до тада држали, а вероватно је и проширили.
Највероватније се ради о рудницим у Копаоничком басену Копориће и
Остриће.27 Ови рудници су се налазили под директном царском управом, када
је нестало централне власти локални господари су присвајали такве поседе, па
је вероватно да је Муса присвојио руднике у свом суседству. Уз то не постоје
подаци који би указивали да је ове поседе добио неки други обласни господар.
22

Нема потребе поново набрајати села наведена у повељи. Више пута до сада су
наведена и убицирана. Видети карту: Историјски атлас 1999, 48 II; за убикацију
насеља: Соловјев 1928, 25-41; Динић 1978, 71; Милојевић 1986, 7-15.
23
О поседима у жупи Бравеник још и: ССА 2(2003), 156-161 (М. Шуица), са табелама; а
сада и: Катић – Гарић Петровић 2011, 157-190. Нахија Брвеник пописана 1477. године
обухватала је много већу област са 178 села. Простирала се са десне стране Ибра до
Копаоника, затим простором између Брвеничке реке и Студенице. Српска
средњовековна жупа је обухватала и села у долини реке Рашке и са обе стране Ибра,
што нахија није обухватала. Тако се може закључити да се нахија Брвеник није
подударала са средњовековном жупом.
24
Михаљчић 1975, 248-249; Благојевић 2004, 99.
25
ССА 2 (2003), 146 (М. Шуица).
26
Благојевић1992, 67-84.
27
Милојевић 1986, 8-9; о овим рудницима; Ћук 1989, 23-38; Ћирковић, КовачевићКојић, Ћук 2002, 36-38.
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Тако су Брвеник, и поседи на Ибру, постали језгро области Мусића. О томе
говори чињеница да су ту подигли своју задужбину манастир Св. Ваведења,
познатији као Нова Павлица.28 Од већег је значаја је што је ово гробна црква
породице Мусић. У њој су сахрањени Драгана, тј. монахиња Теодосија, као и
њени синови Стефан и Лазар Мусић.29 Дакле, своју најзначајнију задужбину
нису подигли на баштинском поседу као што је уобичајено. То у многоме
отежава идентификацију првобитних поседа Мусића.
Мусићи су имали поседе и у жупи Лаб. Повељом манастиру Св.
Пантелејмона на Светој Гори (1380-81. године) коју је издао кнез Лазар
дозвољава се челнику Муси да поклони овом манастиру неке поседе у Лабу.30
Ове поседе Муса је добио на управу од кнеза Лазара, што се у повељи
изричито наглашава: „молише ме да преда од своје државе...“.31 Да су ови
поседи дати Мусићима привремено и да се не ради о њиховој баштини указују
подаци из повеље коју је кнегиња Милица (1393/95.) потврдила повељу
манастиру Св. Пантелејмона.32 Она наводи поменута села, али не и то да су
она поклон Мусића, већ да их је даровао кнез Лазар. Мишљења да су поседи у
Лабу баштина Мусића нису наишла на одобравања.33
На основу познатих података о области Бранковића може се донекле
одредити граница између поседа Мусића и Бранковића. Она је ишла између
села Закут са једне стране и села Вранин Дол и Трнава, која су била у области
Бранковића.34 Граница је даље ишла преко Копаоника и избијала на долину
Ибра. Веза између поседа Мусића на Ибру и на Лабу је вероватно постојала,
мада изворни подаци не дају материјал за њихово одређивање. Између ове две
целине налазила се жупа око града Звечан. Поставља се питање да ли су
Мусићи поново држали Звечан после 1373. године. Познато је да су овај град
држали пре 1363. године. Кнез Војислав Воиновић га је држао кратко (свега
28

О овом манастиру: Станић, 1975; Михаиловић – Ковачевић 1989; Јуришић 1991;
Живковић, 1993.
29
Трифуновић 1968, 60-61; Микић 1988, 45-47.
30
Наведени су следећи поседи :„села Уљара или Горњи Закут, са засеоком Трнава,
црква Св. Николе са засеоком и заселак са оне стране Лаба Горњи Луковак“.
Новаковић 1912, 516.
31
Исто, 516.
32
Исто, 518-519.
33
Милојевић је изнео овакав став и покушао да га докаже. Милојевић 1986, 10, 17.
Међутим, већ следеће године Благојевић је оштро оспорио његове закључке. Он се
чврсто ослонио на изворне податке и закључио да се реди о поседима који су
„држава“, а не баштина. Благојевић 2004, 169-170. Ове закључке Благојевић је
поновио и у неколико својих каснијих радова. Благојевић 2008, 13; исти 2009, 27-28.
34
Динић 1978, 156-158.
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неколико месеци) јер је исте године умро. Цар Урош је затим за управника
Звечанске тврђаве поставио Милоша Повића. Њега је убрзо заробио Никола
Алтомановић и пустио тек уз откуп, а град задржао.35 Већ је наглашено да су
Мусићи имали значајну улогу у савезу против Николе Алтомановића. Тешко
је веровати да су за своје учешће у овом походу остали ускраћени у деоби
његових територија, ипак поседи које су евентуално добили нису познати. У
исто време, а можда и раније Мусићи признају власт Лазара. Тешко је
одредити које су поседе Мусићи добили као део плена после пропасти
Алтомановића, а које само на управу од новог сениора. Може се прихватити
да су поседе у Лабу добили из дела Лазареве земље, јер овом облашћу
вероватно није управљао поражени жупан. Ако се прихвати да су Мусићи
поново држали Звечан, онда би се овај град могао сматрати поседом
добијеним за заслуге у претходном рату. Тако је територија Мусића вероватно
1373. године заокружена у ширу географску целину од Ибра преко Копаоника
до долине Лаба.
Питање баштинских поседа Мусића на основу расположивих извора
не може бити потпуно разрешено. Могла би да се уведе нова претпоставка: да
су Мусићи остали без своје баштине познатом заменом. За одређивање
првобитних поседа треба се вратити на почетак, и баштину тражити у оним
поседима које је Муса држао пре 1363. године. Једино што се поуздано може
рећи је да је држао Звечанску жупу. Ако је неки посед у жупи Звечан, био
баштина Мусића, а они су морали да га предају најјачем властелину свог доба,
онда су те нове територије добијене од цара „до века“ могли да сматрају
својим. Тако су могли да подигну задужбину на поседу добијеном касније. За
подизање таквог манастира морали су да имају одобрење и црквених и
световних власти, што им свакако није било ускраћено.
Треба указати још један ситнији податак који открива ко је управљао
Звечаном нешто пре челника Мусе. Познато је да је овим градом, вероватно у
време Душанове владавине, управљао Дмитар син властелинке Данице,
ктиторке манастира Љуботен.36 Свакако се ради о угледној властеоској
породици, али се ништа више осим ових података из ктиторског натписа не
може рећи. О вези између ове властеоске породице и Мусића само би се
могло нагађати. Ако су баштински поседи челника Мусе били у Звечану онда
се може говорити и о моћи његових предака и вероватно блиским везама са
владарском породицом. Ипак питање баштине Мусића не може бити
поуздано решено на основу расположивих извора.
35

Динић 1932, 23-24; Михаљчић 1975, 216; Лексикон градова и тргова 2010, 112-115.
(С. Мишић)
36
Томовић 1974, 56; Ђорђевић 1994, 36.
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*
Питање независности тј. потчињености у феудалном систему веома је
сложено. Да ли су извесно време Мусићи самостално управљали својом
облашћу као обласни господари? Челник Муса је до 1371. године, до краја
живота цара Уроша, био његов одани властелин.37 Већ је речено да на почетку
каријера ове двојице царских властелина Муса предњачио. Ипак после 1365.
године моћ Лазара расте, он добија титулу земаљског кнеза и знатну
територију. За то време слаби положај Мусе који је одстрањен из важне
Звечанске тврђаве. Не може се поуздано рећи да ли је Муса признавао власт
свог шурака до пропасти Српског царства. Вероватно од краја 1371. године
није формално ступао у вазални однос према другим господарима. О
самосталној управи Мусића над територијом којом су држали после 1371.
године нема података. До неке консолидације и прерасподеле снага је морало
доћи, да би већ 1373. године распоред снага био такав да је морало доћи до
сукоба. Мусићи, у родбинским везама са Лазаром, били су му природни
савезници, али значајније је што су имали заједничког непријатеља Николу
Алтомановића.38 Познато је да су већ 1373. године били део савеза који је кнез
Лазар предводио против моћног жупана. Овакав савез заснован на
родбинским везама имао је карактер вазалног односа у коме су сродници
признавали моћнијег Лазара за старијег.
Стефан Мусић је имао запажену улогу у „расапу“ Николе
Алтомановића.39 Непријатељство ове две породице датирало је од раније, а
можда је подстакнуто и познатом заменом поседа из 1363. године. Према
наводу Мавра Орбина: „заробљеник је био предан на чување некој властели
смртним његовим непријатељима. Њихов поглавица био је Стефан Мусић,
који му је по тајном одобрењу кнеза Лазара, дао ископати очи“.40 Стефан, иако
млад, вероватно пунолетан, командовао је војском.41 Кнез Лазар је из овог
рата изашао као потпуни победник. Мусићи као део савеза су вероватно
добили део плена територије пораженог жупана. После тога као блиским
рођацима, заслужним и оданим властелинима, припало им је и веома високо
место у хијерархији властеле Моравске Србије.
Централна власт у држави кнеза Лазара није била на тако високом
нивоу као у држави Немањића. Захваљујући родбинским и савезничним
37

Михаљчић 2001, 27.
Михаљчић 1975, 229-234; Милојевић 1986, 28.
39
Динић 1932, 31-32; Михаљчић 1975, 232-235.
40
Орбин 1968, 61.
41
Милојевић 1986, 28; Шуица 2000, 114.
38
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везама створена је шира коалиција око Лазара. Моћ кнеза Лазара је нагло
порасла 1375. године када је добио подршку Цркве. После тога је и негов
однос са потчињеном властелом попримио више одлика вазално-сениорске
корелације. О подчињености Мусића говори податак да су они морали
тражити дозволу свог сениора да би извесне поседе поклонили манастиру Св.
Пантелејмона на Светој Гори. Мусићи су били у самом врху лествице крупне
властеле, па се могу сматрати и најмоћнијом властеоском породицом или
сместити у онај ред моћних коме су припадали Вук Бранковић или Цреп
Вукославић.
Као главни доказ веће самосталне власти Мусића наводи се податак да
уз име Стефана Мусића стоји „господин“. Међутим, занемаривана је
чињеница да се епитет „господин“ наводи једино у ктиторском натпису и то
уз имена обојице браће.42 То није довољно наглашено у досадашњој
литератури, па се стиче утисак да се они са овом титулом појављују кроз цео
период деловања.43 Прихваћено је да је назив „господин“ подразумевао
известан степен самосталне власти. Највећи број обласних господара се
назива само господом, тј. нису носили високе титуле.44 Познато је да је храм
Ваведења у Новој Павлици живописан после Косовске битке и да су тада
обојица браће Мусић били мртви. Тако да епитет „господин“ у овом случају
не означава реалну власт. Дакле, у држави кнеза Лазара Мусићи се не називају
господом и вероватно немају атрибуте самосталне власти. У овај контекст би
се могао ставити и податак да се Вук Бранковић никад пре Косовске битке не
назива господином.45
У прилог моћи Мусића иде и податак да су ковали новац. Сачувани
новац са натписом „conte Stefan“, приписује се Стефану Мусићу.46
Највероватније се ради о ограниченој и контролисаној серији новца.47 С
обзиром да су Мусићи у својој области имали и руднике и развијену трговину
са Дубровником имали су услова и могућности за ковање новца.

42

Уз портрет Стефана стоји текст: „Господин Стефан, син челника Мусе и госпође
Драгане, сестре великог и самодрживог господина Србљем и Подунављу светог кнеза
Лазара“. Уз портрет млађег Мусића стоји само „господин Лазар, брат господина
Стефана“. Петковић 1923, 42; Трифуновић 1968, 60.
43
Милојевић наводи да се Стефан „у изворима редовно помиње са епитетом
господин“. Милојевић 1986, 28. Ни у осталим радовима није наглашено када се
Мусићи називају господом.
44
Михаљчић 1994, 29-35.
45
Благојевић 2009, 13-14.
46
Милојевић 1986, 30; Иванишевић 2001, 171, 283.
47
Шуица 2000, 158.
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Стефан Мусић се 80-их година XIV века помиње у документима
Дубровачке републике.48 Добре везе са Дубровником условљене су
географским положајем областима које су држали. Брвеник је свакако био
занимљив Дубровчанима, али и рудници и тргови у оквиру њихове области.
Због тога се Стефану Мусићу обраћају са поштовањем и пријатељски. Узроке
моћи Мусића можда треба потражити и у њиховом богатству.49
Велика територија којом су управљали Мусићи је један, можда и
најјачи основ њихове моћи. Свакако су на тој територији имали потчињене
ситније властелине и властеличиће. Устаљено је мишљење да је Обрад
Драгосаљић био властелин Мусића.50 Његови поседи обухватали су села
Кукањ са засеоцима Чајетина, Шитачно и Ново Село, а вероватно и још нека
насеља, као и рудник на локалитету Суво Рудиште. Ова места завештао је
својој задужбини цркви Св. Ваведења коју је подигао у селу Кукањ. Своје
баштенске поседе овај властелин доказао је повељама које су „свети краљеви“
издали његовим прецима. Ипак Обрадову вољу морао је да потврди посебном
повељом кнез Лазар (1388. године) као његов сениор, што се у повељи
напомиње изразом „властелин господства ми“.51 Да ли је Обрад био
истовремено и вазал Мусића и кнеза Лазара? Вазални однос Обрада према
Мусићима доказује се на основу једног Дубровачког документа из јануара
1388. године где се овај помиње као посланик Стефана Мусића. Том
приликом Дубровчани су Обраду даровали 10, а Стефану 20 перпера.52 Овај
документ је из времена када су и Мусићи и Обрад већ увелико признавали
власт кнеза Лазара. Они су могли заједно да наступају према Дубровнику, због
заједничких интереса у погледу трговине. Дакле, Обрад није морао бити вазал
Мусића, већ су могли бити само у пријатељству, а свакако су имали
заједничког сениора, кнеза Лазара. Овај властелин је преживео Косовску
48

У документима Дубровачке републике Стефан Мусић се помиње неколико пута:
1387. године у вези са заложеним појасом. Затим у две повезане вести из 1388. Године
где се ради о неком посланству, а Мало веће доноси одлуку да преда поклон од 20
перпера. Велико веће је 1388. године одлучило да Стефану и Лазару Мусићу упути
поклон поводом свадбе у њиховој кући. И на крају 1389. године упућена им је војна
опрема из Дубровника. Динић1964, 415, 429, 450. О поменима Мусића у дубровачким
документима већ је расправљано: Милојевић 1986, 6; Шуица 2000, 113-114.
49
На богатсвo Мусића може указивати монументалност њихове задужбине и вредан
реликвијар који су браћа наручила и приложила гробу своје мајке Драгане. О томе:
Грујић 1941, 79-81. Милојевић 1986, 28-29.
50
О Обраду : Милојевић 1986, 14- 15; Шуица 2000, 110-112; ССА 3(2004), 119-120 (М.
Шуица).
51
Новаковић 1912,775-776.
52
Динић 1964, 450.
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битку, али је после тога разбаштињен због невере. Стефан Лазаревић је 1392.
године, (или најкасније 1395. године) на захтев светогорских монаха цркву Св.
Ваведења у селу Кукањ, са поседима дао Хиландару, али као свој дар, а не
властелина Обрада.53 Сличну субдину вероватно су доживели и Мусићи, али о
њиховој невери нема конкретних података, већ се само наслућује на основу
развоја догађаја.
Претензије Мусића да ојачају своје позиције огледају се и у тежњама
да свој утицај остваре и на црквене прилике. Најмлађи син челника Мусе,
Јован, забележен је као Топлички митрополит.54 У српском средњем веку није
непозната појава да чланови владарских породица или крупне властеле
постају високи црквени достојанственици. То је свакако чињено са намером и
унапред одређеним циљем. О митрополиту Јовану сачуван је само један запис
на реликвијару браће Мусић.55 Није могуће прецизније утврдити до када је
Јован управљао овом значајном митрополијом. Остали подаци о овој
епархији и њеним поглаварима нису временски блиски па се не могу утврдити
прецизније Јованови непосредни претходници и следбеници. Почетак
обављања ове функције вероватно треба сместити ближе 1388. години. На
основу осталих података о породици Мусић, као и канонских прописа, може
се закључити да је тада морао имати више од тридесет година. На тој
функцији се највероватније налазио и у време Косовске битке, а могло би се
очекивати да је дуже време био на митрополитској столици.56
*
Посебан проблем у истраживању положаја Мусића представља њихов
ктиторски портрет у Новој Павлици.57 Наиме, они су представљени са
владарским атрибутима у ктиторској композицији у којој нема представе
кнеза Лазара као њиховог сениора. Тиме се одступа од уобичајене праксе да
владар у име своје властеле посредује између ктитора и свеца и предаје модел
цркви. Изостављање кнеза Лазара из сликарског програма у Новој Павлици
53

ССА 3 (2004), 107–123 (М. Шуица).
Милојевић 1986, 32-33; Јанковић 2000, 35-36; Шуица 2000, 97-98.
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Стојановић 1902, 56.
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Следећи податак о Топличкој митрополији потиче из 1444. године из турског
пописа области Крушевац, Дубочица и Топлица. Тада је овом епархијом управљао
Силојан „пашин рођак“. Зиројевић-Ерен 1968, 401.
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Уочљиво је да су лица на портретима браће Мусић накнадно урађена, али се већина
историчара уметности слаже да је та исправка извршена у исто време када је рађен и
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потврћено је да на њему нема накнадних интервенција и да је настао када и сами
портрети и остале фреске. Ђурић 1968, 14; Цветковић 2003-2004, 81, са старијом
литературом.
54
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може се образложити временом настанка живописа. Потврђено је да је храм
осликан после Косовске битке и после 1390. године. Дакле, кнез Лазар тада
није био жив, па ни његова власт над сестрићима није исказана. Ктиторство
браће Мусић над храмом који је за њиховог живота завршен само не и
живописан морало је бити приказано на уобичајеном ктиторском портрету.58
Довршетак радова на храму, али и управљање поседима вероватно је преузела
удовица једног од браће.
Прихваћено је становиште да су браћа Стефан и Лазар Мусић
погинули у Косовској бици. Данило III у свом делу наводи да је тело кнеза
Лазара приликом преноса из Приштине у Раваницу преноћило у Новој
Павлици у којој су били сахрањени његова сестра и оба сестрића.59 Овај
податак из Слова о кнезу Лазару често је супротсрављан ктиторском потрету
као извору. Ипак дело патријарха Данила III и поред чињенице да се ради о
спису којим је започело стварање култа светог кнеза Лазара, може се сматрати
поузданим извором за догађаје у вези са преносом моштију кнеза Лазара. По
свему судећи патријарх је и сам учествовао у поворци од Приштине до
Раванице и у делу је веродостојно пренео маршруту којом се ишло. Данило III
наводи да је у Новој Павлици црква била „прекрасна и божанствена“, што би
могло указивати да је била потпуно завршена.60 Чињеница да је монахиња
Теодосија (Драгана) сахрањена у Новој Павлици пре 1388. године неоспорно
указује да је изградња манастира до тада била завршена, а живопис је урађен
касније. Археолошка и антрополошка истраживања потврдила су да су
обојица браће Мусић и њихова мајка сахрањени у Новој Павлици. 61
*
Поузданих података о невери Мусића нема. Само на основу каснијег
развоја догађаја може се претпоставити да се ради о издаји.62 Могло би се и

58

Б. Цветковић износи став да Лазар Мусић није учествовао у Косовској бици да је
надживео свог брата и самостално управљао поседима. Он га сматра ктитором храма
у Новој Павлици. На тај начин објашњава приказ браће Мусић на портрету са
владарским атрибутима. Овај аутор потпуно занемарује навод Данила III да су
обојица браће била сахрањена у Новој Павлоци када је извршен пренос моштију
кнеза Лазара. Овако значајан писани извор, за који је потврђено да је поуздан, не сме
бити занемарен.
59
Ћоровић 1929, 96; Радојичић 1940, 47-53; Tрифуновић 1968, 59.
60
Ћоровић 1929, 96; Tрифуновић 1968, 59; Милојевић 1986, 21.
61
Микић 1988, 45-47; Јуришић 1991, 105-117.
62
Милојевић заступа становиште да су Мусићи починили неверу и да су због тога
разбаштињени. Милојевић 1986,18-19. Благојевић оспорава становишта о издаји, и
наводи да ту издају није имао ко да почини јер су обојица браће погинули у Косовској
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претпоставити да се ради приклањању Вуку Бранковићу. Време када је
почињено неверство такође се само може претпоставити. Извесније је позната
невера Обрада Драгослалића блиског Мусићима. Овај властелин је
разбаштињен највероватније 1392. године, (а свакако пре 1395).63 Константин
Филозоф помиње „међусобне борбе“ које су избиле између Лазаревића и оних
који су им „били подручни и других који су били као самостални“.64 Можда
међу овима који су били као самостални треба потражити Мусиће. Невера и
обрачун Лазаревића са Мусићима могла би да се доведе у приближно време
када и разбаштињење Обрада Драгослалића.65 Могуће да је невера почињена и
нашто касније, свакако пре 1400. године. На основу повеље коју је монахиња
Евгенија (Милица) са синовима издала 1400. године манастиру Св.
Пантелејмона види се да су поседима који су раније припадали Мусићима
сада располагали Лазаревићи. Овом светогорском манастиру дати су поред
осталог трг Копориће, село Остраће, Љешак и Стржине.66 Познато је да су
овим поседима раније господарили Мусићи. У овој повељи не помиње ни дар
који је челник Муса дао манстиру 1381. године, док су забележени прилози
неких других властелина.67 Ово неоспорно показује да су Мусићи до тада били
потпуно потиснути из државе Стефана Лазаревића.
Неки чланови породице Мусић преживели су сукоб са Лазаревићима
и склонили се у Дубровник. Боравак чланова ове породице у овом
традиционалном уточишту пргогнане српске властеле, може указивати да су
Мусићи заиста разбаштињени због невере. У документима из 1402. и 1403.
године помиње се Стефан Мусић са мајком Јеленом.68 Вероватно се ради о
Лазаревом сину, који је тада био још увек малолетан. Чланови ове породице се
помињу у одлуци о исплати кирије за кућу у којој су годину дана становали.
Ипак о дужуни боравка Стефана и његове мајке у Дубровнику, као ни времену
када су тамо стигли не може се поуздано говорити. 69
О деловању наследника породице Мусић током XV века нема
података. Нису успели да се врате на политичку сцену ојачале државе
бици. Благојевић 2004, 169-170. Сматрамо да питање невере Мусића треба поново
размотрити.
63
Новаковић 1912, 458-459, Милојевић 1986, 15.
64
Константин Филозоф 1989, 88.
65
Милојевић 1986, 18-19.
66
Новаковић 1912, 517-520; Младеновић 2007, 299-314.
67
Милојевић 1986, 17-18.
68
Јиричек 1952, 382.
69
Милојевић наводи могућност да су ови чланови породице Мусић у Дубровнику
подржавали Бранковиће у познатом сукобу са Лазаревићима непосредно после
Ангорске битке. Милојевић 1986, 18-19, 33.
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Стефана Лазаревића. Међутим, њихова задужбина доживела је нови процват
у време када се на простору српске државе мало шта могло похвалити
обновом. Храм Ваведења у Новој Павлици обновљен је 1464. године,
залагањем једне моћне личности, познате из догађаја са самог краја деловања
српске средњовековне државе. Реч је о Михаилу Анђеловићу. У ктиторском
натпису у припрати наводи се да је храм обновљен а при томе је вероватно
дозидана припрата: “наредбом господина Михаила Анђеловића а трудом
многогрешног и смерног митрополита рашког Јоаникија, године 1464.“70
Ктитори су представљени на фресци на источном зиду припрате, како
митрополит Јоаникије држи модел припрате y десној руци. Археолошка
истраживања су потврдила да у припрати постоје гробови њених ктитора.71
Ова сазнања неоспорно показују да изградња православних храмова није
потпуно замрла после пропасти српске средњовековне државе. Моћна
личност и брат румелијског беглербега, Михаило Анђеловић могао је добити
дозволу да обнови храм. Разлоге зашто се определио да своје ктиторство
оствари управо у Новој Павлици можда треба потражити у некој повезаности
са претходним ктиторима Мусићима. Иако нема поузданих доказа може се
претпоставити да је Михаило Анђеловић био у родбинским везама са
породицом Мусић, и то вероватније по женској линији.
Може се закључити да су Мусићи представљали једну од најмоћнијих
породица друге половине XIV века и да су оставили траг свог деловања у
политичким приликама свог времена и у уметности средњег века.

70
71

Петровић 1983, 243-248.
Микић 1988, 47-48; Јуришић 1991, 117.
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Marija Koprivica
THE RISE AND POWER OF THE NOBLE FAMILY MUSIĆ

The noble family Musić began its rise with the founder of the family –
„čelnik“ Musa, during the rule of Tsar Dušan, from whom he obtained the
rulership over the town of Zvečan. In the year 1363. a property changeover was
carried out so that Musa got the town of Brvenik with its zhupa, while he gave
Zvečan to a much more powerfull count Voislav Voinović. After the fall of the
Serbian Empire, the Musićes managed to bring the mines in Kopaonik basin under
their control. The property of this family was located in the valley of Lab river. It is
known that the founder Musa was married to Dragana, prince Lazar’s sister. The
relationship of the two noble families, at the time of concluding this marriage, was
more useful to Lazar’s family and had an aim of bringing Lazar up in the hierarchy
of Serbian nobility. Musićes aknowledged prince Lazar for their senior only after
1371.
Brothers Musić got killed in the Kosovo Battle, together with their uncle.
The brothers were burried in their faundation – the monastery of Nova Pavlica.
The only heir of this family, underage Stefan, most probably the son of Lazar, was
deprived of his authority after 1392.
Keywords: Musić family, nobility, čelnik Musa, Stephen Musić, prince Lazar,
Nova Pavlica
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ВЛАСТЕОСКЕ САХРАНЕ
У МОРАВСКОЈ СРБИЈИ
Апстракт: Аутори дају резултате које су досадашња археолошка
истраживања изнедрила у погледу проучавања проблематике властеоске
сахране у Моравској Србији. Кроз конкретне примере указује се на
материјалне остатке гробних целина у задужбинама које је подигла властела,
како велможе највишег ранга познате из писаних извора или по очуваним
портретима и натписима, тако и скромнији ктитори чија имена до данас
остају непозната.
Кључне речи: Моравска Србија, манастир, црква, властела, ктиторски
гроб
Археолошки аспект владарске сахране у средњовековној Србији, као и
ктиторске сахране генерално узевши, већ је био предмет посебних
истраживања.1 Међутим, када је реч о властеоској сахрани, још увек недостаје
целовита студија. Циљ нашег прилога је да укаже на конкретне резултате које
је у том погледу археологија изнедрила на простору Моравске Србије, у
хронолошком оквиру истакнутом у имену овог научног скупа. Потребно је
већ на почетку напоменути да он не пружа синтезу у општијем смислу речи,
већ да разматра збир појединачних случајева на основу досадашњих резултата
и познатих чињеница, било да се ради о резултатима скоријих археолошких
ископавања или новим интерпретацијама већ одавно познатих налаза. Кроз
1

Поповић Д. 1992; Поповић М. 2007, 15-45.
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конкретне примере покушаћемо да укажемо на материјалне остатке гробних
целина у задужбинама које је подигла властела, како велможе највишег ранга
знане по имену на основу писаних извора или по очуваним портретима и
натписима, тако и скромнији ктитори чија имена по правилу до данас остају
непозната.
Задужбине високог племства и представника највише црквене
хијерархије познате су од почетка 14. века, да би се потом ктиторство
проширило и на представнике ниже властеле и свештенства.2 Преглед
задужбина које након 1371. године у тадашњим српским земљама подиже
виша и нижа властела, припадници свештеничког сталежа, нове велможе, као
и данас непознати феудалци, показују да је слој ктитора у доба Лазаревића –
Бранковића био бројнији и разнороднији него икада раније.3 Њихову
социјалну структуру, различит друштвени положај и углед, управо
одсликавају задужбине, од монументалних храмова, новоподигнутих или
дограђених, до мањих цркви скромније градње. Све их повезује идеја о
индивидуалном спасењу путем материјалног прилога који је подразумевао
изградњу, опремање и украшавање цркве, уз обезбеђивање поседа и прихода у
зависности од статуса и могућности дародавца. У многим од тих храмова
ктитори и њихови потомци припремили су себи гробно место, будући да су
ктиторска права подразумевала и право на сахрану у храму ктиторије. Брига
за спас душе пресудно је утицала на начин припремања места вечног покоја за
себе и ближње, као и обезбеђивање ктиторске представе, годишњег помена и
других богослужења над гробом. Иста права уживали су и чланови породице
ктитора, наследници ктиторског права, али и каснији обновитељи, као „нови“
ктитори.4
Преглед почињемо групом цркава територијално блиских престоном
Крушевцу. Цркву Ваведења у Велућу подигла је непозната властеоска
породица блиска породици кнеза Лазара. Манастир Велуће се налази код
истоименог места, недалеко од Трстеника, на левој обали речице Сребренице.5
Велика сличност цркве са Лазарицом и Раваницом је резултат рада исте групе
мајстора, због чега је подигнута после Раванице (1376/1377—1380/1381).6
Поред непознатог властелина и његове супруге, као главни сезарен у
цркви је представљен лик кнеза Лазара и књегиње Милице. У припрати су
2

Ђорђевић 1994, 13-47.
Бабић 1972, 143-153; ИСН II, 166-189 (Бабић-Ђорђевић и Ђурић); Стародубцев 2010,
39-60.
4
Поповић Д. 1992, 165-167; Поповић М. 2007, 16-20; Стародубцев 2010, 39, са старијом
литературом..
5
О архитектури цркве са старијом литературом: Ристић, 1996.
6
Бошковић 1955, 74.
3
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представљени ликови млађе властеле, вероватно синови ктиторке: Оливер,
Дејан, Братан и Константин(?). Истраживањем живописа утврђено је да су
представе изведене док су били живи, а непосредно након њиховог
завршетка, представе су прерађене, тако што су рукама њихових фигура
досликани крстови. Ова драстична промена навела је истраживаче на
закључак да је живопис насликан, највероватније 1389. године, а да су
представе прерађене након њихове погибије, вероватно у боју на Косову.7
Археолошка ископавања обављена су 1973. године у склопу
конзерваторских радова. Њихови резултати нису публиковани у потпуности,
а у кратком извештају објављеном у Археолошком прегледу забележено је да су
„у цркви и нартексу нађени само неколики гробови, очигледно ктитора и
његове породице" (Т. 1/1).8 Три гроба су откривена у западном делу наоса,
испод ктиторских портрета, а четири у припрати, с тим да није истраживан
простор испред западних улазних врата. Нажалост, прецизнији детаљи о
изгледу ових гробова нису познати. Они у наосу раније су отварани и
поремећени, као и гроб у јужном делу нартекса. Делимично је био поремећен
и један гроб у јужном делу нартекса. Једине налазе представљале су нити
златотканих хаљина нађене у непоремећеним гробовима у припрати. Пошто
није дошло до накнадних сахрањивања у цркви и нартексу, претпостављено је
да је црква срушена убрзо после настанка, или да је одузета од властелинске
породице којој је припадала, најпре због неверства.9
На пет километара од Александровца, налази се манастир Дренча са
црквом посвећеном Ваведењу Богородице.10 Ктитор манастира је монах
Доротеј, како се претпоставља некадашњи хиландарски игуман, са сином,
јеромонахом Данилом, потоњим патријархом Данилом III. О оснивању
Манастира, његовом духовном и економском утемељењу сведочи оснивачка
Повеља монаха Доротеја, која је издата у Жичи 1382. године, с допуштењем
„превисокога самодршца господара кнеза Лазара“ и уз благослов „пресветога
патријарха господина Спиридона.“ Ова повеља која се чува у манастиру Св.
Пантелејмон на Светој Гори, Дренчу сврстава у ред ставропигијских
манастира.11 Ктитор Дренче је приложио значајне поседе манастиру у Расини
и Браничеву, чиме је економски утемељио манастирско властелинство.12

7

Бабић 1975, 71-73.
Ljubinković 1973, 122-123.
9
Lјubinković 1973, 123.
10
О архитектури Дренче: Ристић 1996.
11
О повељи са старијом литературом видети: Младеновић 2003, 177-199.
12
О манстирском властелинству видети: Благојевић 1972, 37-39; Крстић 2006, 123-144.
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Значајни поседи у близини Крушевца, указују на присне везе ктитора са
кнезом Лазаром.

Прва археолошка истраживања обављена су 1983. године, а након њих
је уследила дуга пауза, све до пред крај 2001. године када су обновљени радови

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ВЛАСТЕОСКЕ САХРАНЕ У МОРАВСКОЈ СРБИЈИ

117

на архитектури, а потом и 2002. и на археолошким ископавања. Истраживања
су настављена и током наредних година (2004-2008) до потпуне обнове
манастира и конака са западне стране (Т. 1/2).
Радовима који су обухватила унутрашњост цркве у њеном
југозападном углу истражен је и ктиторски гроб. Сахрана је обављена у
пажљиво припремљеној гробници направљеној од водоравно зиданих редова
модрог шкриљца већим делом омалтерисаним. Дно није зидано, већ га је
чинила земља. Гробница је била покривена са четири клесане камене плоче
пешчара дебљине око 0,20 м, међусобно везане малтером. Све плоче су биле
неукрашене осим најисточније која је била једноставно профилисана (квадрат
изражен гребеном) и све плоче имају на доњој страни трагове обраде длетом.
Потпуно заптивање гробнице изведено је употребом свежег малтера који је у
слоју од око 2 цм нанет на горњу површину гробнице на коју су постављене
камене плоче. Услед упада воде у гробницу, делимично су дислоцирала
поједине кости, а читава површине је била покривена танким слојем
најфиније глине.13 У гробници је откривен скелет мушкарца, за кога је
антрополошком анализом установљено да је преминуо у старосној доби око
60. године. Гроб је у складу са монашким начелима сахрањивања био без
прилога.14
Северно од ктиторског гроба био је сахрањен покојник који је
слободно укопан у земљу, за кога је, с обзиром на место сахрањивања,
претпостављено да је, такође, могла бити значајна личност (Г07/02). Услед
природе земље са доста песка кости су у јако лошем стању, односно очуване су
само оне највеће, док ребра, већи део кичменог стуба и фаланге прстију
недостају. Лева рука је положена на трбух, а десна на груди. Никаквих
прилога није било, нити гробне конструкције.
Антрополошком анализом је установљено да је ова особа умрла у
истој старосној доби као ктитор. Покушај да се утврде сроднички односи
између ова два покојника путем ДНК анализе остао је без успеха. У западном
травеју цркве констатоване су још четири сахране у једноставним гробним
ракама без гробних конструкција и прилога. У централном делу травеја лежао
је скелет одрасле особе положене на леђа у врло трошном стању (Г17/02).
Лобања је смрскана и део калоте недостаје; руке су положене на трбуху, док
недостају кости грудног коша. У горњем делу скелета пронађени су трагови
тканине, а изнад главе и испод ногу констатовани су већи кованици
вероватно од сандука. Поред њега лежао је још један скелет одрасле особе

13
14

Тошић-Булић 2003, 74-76; Тошић-Булић 2006, 45-65.
Антрополошку експертизу обавио је проф. др Живко Микић.
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смрскане лобање и руке положене на трбуху, док недостају кости грудног
коша (Г18/02).
У северозападном углу припрате, 1983. године откривен је скелет
старије особе мушког пола, укопан у интактну здравицу, без гробне
конструкције и без ковчега (Г 4/83). Покојник је био опружен на леђима, са
рукама постављеним у пределу појаса, без гробних прилога.
Коначно у профилу некадашње сонде 2/83 уочено је постојање још
једног гроба који читавом својом ширином улази у простор поменуте сонде.
Очигледно гроб, због веће релативне дубине укопавања није регистрован,
самим тим ни истражен.
Поред монаха Доротеја, у западном травеју су могли бити сахрањени
чланови његове обитељи, али најпре припадници манастирског братства.
Покушаји идентификације световне личности монаха Доротеја,
остали су у домену хипотеза и крећу се од поистовећења са властелином
Иванишем,15 до изједначавања са деспотом Јованом Оливером.16 Ипак,
антрополошком анализом ктиторског гроба поуздано је утврђено да је монах
Доротеј умро у старосној доби од 60 година, што значи да је у време
последњих година живота цара Душана имао око 30-так година, због чега
предложена идентификација са деспотом Иванишом не долази у обзир. Са
монахом Доротејем може се пoвезати недатирани натпис, према коме је
месеца јануара, умро велики деспот, по замонашењу Доротеј, који је као
великосхимник добио име Јован Каливит.17 За сада остаје непознат деспот,
који је своју титулу могао добити од цара Уроша.
Манастир Руденицу подигли су властелин Вукашин и његова супруга
Вукосава, крајем XIV и почетком XV века.18 Живопис цркве, чији је аутор
сликар Теодор, настао је између 1402. и 1405. године. Сачувани су ктиторски
портрети, уз које су насликани тадашњи владари Србије, браћа Стефан и Вук
Лазаревић.19
Током конзерваторско-рестаураторских радова 1995. године,
обављена су и мања археолошка истраживања која су обухватила
унутрашњост цркве (Т. 2/1-2). Приликом тих радова у сонди постављеној
испод ктиторске композиције у југозападном делу цркве констатовани су
гробови који су припадали некрополи старијој од цркве. У припрати су
откривена још три гроба, од којих су у два, захваљујући траговима дрвета и

15

Петковић 1951, 57-58.
Грујић 1932, 233-237.
17
Стојановић 1903, 466, бр. 4602.
18
Ристић 1996, 228.
19
Споменичко наслеђе Србије, 2007, 337 (Зарић, Радојка - Џамић, Владимир).
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кованицима, потврђене сахране у дрвеним сандуцима. У погледу ових сахрана
у литератури је изнето мишљење да су то места покојишта ктитора и чланова
његове породице, пошто сахрана нема испод портрета у југозападном делу
храма, где су се налазили гробови старији од цркве.20
Придворица непознате властеоске породице у Липовцу постала је
манастирска црква 1398/9. године, што знамо захваљујући ктиторском
фреско-натпису који је сачуван на надвратнику западног портала.21 Током
археолошких истраживања која су вршена 1972, а потом настављена 19741976. године истражена је и унутрашњост цркве са припратом.22
Унутар првобитног храма укупно је истражено 12 гробова, од чега
четири припадају старијој некрополи, будући да су оштећени градњом цркве,
док се за још један то претпоставља (Т. 2/3). Осталих седам гробова
приписани су ктиторској породици. Све сахране су обављене полагањем тела
у земљу без посебно грађене гробне конструкције. У западном травеју био је
сахрањен ктитор, у златотканој одећи, уз раније укопан скелет жене
преминуле током порођаја, очигледно његове супруге. Гробови четворо деце
старости између 5 и 10 година, откривени у средишњем делу храма,
протумачени су као потврда трагичног краја ове породице. Један од тих
покојника, који је у тренутку смрти имао око 6 година, био је сахрањен са
властеоским појасом, што је узето као потврда да је у питању наследник и
последњи потомак властелина – ктитора. Укоп ктитора био је међу
последњима, након чега је о цркви наставио да се стара монах Герман
захваљујући коме је стари придворни храм обновљен и претворен у
манастирску цркву. од девет гробова откривених у припрати, од којих неки
припадају старијој некрополи, а бар четири су из времена након подизања
припрате. Један од њих, укопан уз јужни зид припрате могао би бити гроб
монаха Германа. За два гроба уз зидове припрате, у којима су такође
откривени покојници сахрањених у златотканој одећи, претпостављено је да
припадају властеоском сталежу, али је у сфери нагађања, јесу ли сродници
ктитора, или чланови породице која је касније била приложник манастира.23
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Тошић 1996, 113.
Ристић 1996, 220; Цветковић 1999, 79-100.
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Наредна група споменика налази се у долини Ибра. Црква посвећена
Светом Николи подно града Брвеника археолошки је истраживана 1966.
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године.24 Истраживањем испод гробних плоча пронађене су разбацане кости
више покојника. Уз јужни зид западног травеја је гроб са полуобрађеним
каменом у коме су кости биле поремећене са земљом која је садржавала
комаде малтера и живописа.25 Поремећене кости су сигуран доказ
прекопавања цркве.
Од неколико пронађених надгробних споменика, свакако је
најважнија плоча кнеза Дабисе - у монаштву Николе, пронађена на
средишњем делу западног травеја, која потиче из друге половине 14. века.
Претпостављено је да би црква у Брвенику по решењу куполе била претеча
објеката моравског стила, те да се може сматрати задужбином кнеза Дабисе у
монаштву Николе - непознате историјске личности - нарочито због циклуса
светог Николе који је био патрон ктитор. Она је датована у време Војислава
Војиновића или Мусино време.26 Због краткоће владавине Војислава од свега
два месеца над жупом Брвеник, логичнијом се чини друга претпоставка.
Занимљиве примере за наша разматрања пружају још две цркве у
долини Ибра. Прва је црква у Шумнику, посвећена Св. Николи, недалеко од
Рашке (Т. 4/2). По својим стилским одликама блиска је црквама у Брвенику,
Баљевцу и Радошићу.27 На основу живописа и најновије анализе археолошког
материјала датује се у време око половине 14. столећа.28 Археолошка
истраживања вршена су током 1986. и 1987. године и том приликом су у
унутрашњости цркве откривена два гроба.29 Гроб бр. 7 се налазио у
југозападном углу цркве и вероватно се ради о гробу ктитора. Лобања није
пронађена, кости руку нису идентификовани, као ни лева половина карлице.
Само у траговима пронађене су кости кичменог стуба, док су ноге у
анатомском положају. Покојник је сахрањен у дрвеном ковчегу, правоугаоног
облика са очуваним гвозденим кованицима и остацима дрвета (in situ 6
кованика и још један дислоциран). Гроб је накнадно отваран, тако да је скелет
затечен у веома лошем стању.
Насупрот њему у северозападном углу цркве откривен је још један
гроб са сахраном такође обављеном у дрвеном сандуку. Остаци даске су
констатовани у пределу ногу, док су два ексера, пронађени у угловима гробне
раке на западној страни. Лобања је смрскана, доња вилица дислоцирана; руке

24

О изгледу и аналогијама цркве, са старијом литературом: Чанак-Медић, 2006, 229240.
25
Станић - Вукадин 1969, 153.
26
Ђорђевић 1994, 166-7; Станић - Вукадин 1969, 147-8.
27
Станић, 1970, 102 - 109; Чанак-Медић 2006, 156-174.
28
Булић 2013 (у штампи).
29
Тошић 1992, 31-32
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савијена у лакту и положене у пределу грудног коша. Затечена ситуација и
налази грумења малтера и живописа, указује да се ради о пљачканом гробу.
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У групу цркава из околине Рашке истог типа треба уврстити још увек
необјављену цркву у Радошићу, данас посвећену св. Петки, што
највероватније није било тако у средњем веку. Црква је идентификована као
манастир Тушимља.30 Компаративном анализом основе, фрагмената
живописа и према пронађеном археолошком материјалу, неоспорно је
датовање у 14. столеће.31
Приликом археолошких ископавања унутрашњости цркве 1997.
године, у југозападном делу није констатовано сахрањивање. Међутим, у
северозападном делу откривен је гроб са остацима скелета који је припадао
одраслој особи (Т. 4/1). Сахрана је обављена у сандуку направљеном од дасака
- чији је траг констатован само код десне карлице - повезаних гвозденим
кованицима дужине 12 цм, којих је укупно било девет. Гроб је био без икаквих
прилога.
У оближњој Новој Павлици своју задужбину су подигли Мусићи. Као
ктитор цркве посвећене Ваведењу Богородице, на живопису је означен
Стефан Мусић, син челника Мусе и Драгане, сестре кнеза Лазара.32 Црква је
подигнута у осмој деценији 14. столећа, између 1381. и 1386. године, а наредне
1387. је живописана. 33
Испред западног зида наоса, испод ктиторске композиције, налазила
се двојна гробница у којој су били сахрањени Стефан и Лазар Мусић испод
својих представа (Т. 3/2). Због пљачке гробнице осим подколеница, готово све
остале кости недостају од Лазара, док Стефану недостају грудне кости, делови
руку од лаката и шаке. Према налазу гвоздених клинова, оба Мусића била су
положена у дрвеним сандуцима.34
Нова Павлица је пружила редак пример двојних гробних комора
одвојених преградним зидом. Гробница је формирана са три стране
насатично постављеним правоугаоним мермерним плочама висине око 0,7м и
дебљине 8 цм, док четврту страну гробнице чини северни зид цркве. Истим
плочама изведена је преграда, која је делила гробницу на два дела, од којих се
очувала само једна, док је од недостајајуће три остао траг у малтеру. Плоче су
са унутрашње стране благо полиране. Једна од плоча је била надгробна плоча
која се овде нашла у секундарној употреби. Подница гробнице изведена је у
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Кнежевић 1993, 255-269.
Стевановић - Лукић - Живковић 2010, 98-104; Булић, 2008.
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Милојевић 1986, 17.
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кречном малтеру, док су поклопнице чиниле танке шкриљасте плоче. Северни
темељ цркве био је дерсован дебелим слојем малтера. 35

35

Јуришић 1991, 27-28.
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Променом првобитног пода, онемогућена је спознаја о изгледу
простора над гробницом и у нивоу пода. У сваком случају, приликом
истраживања цркве и манастирског насеља, нису пронађени никакви
надгробни споменици, који би се могли приписати гробним обележјима
ктитора.
Уз јужни зид наоса налазила се још једна гробница која је накнадним
укопавањем оштећена. Од првобитне сахране остале су само потколенице на
малтерној подлози. У растреситој земљи нађена је и једна правоугаона
мермерна плоча слична оним у гробници Мусића, због чега је претпостављено
да је и овде била оплаћена гробна јама.36 Према положају овај гроб такође
припада ктиторској сахрани, па је логично претпостављено да је ту била
сахрањена мајка браће Мусића, монахиња Теодора за коју се зна да се
упокојила пре синова.
Следећи примери потичу из области средњовековног Рудника.
Приликом истраживања у селу Мајдану, 1983. године истражена је црква у
засеоку Красојевци, позната у народу и као црква у Саставцима, унутар које су
откривене три надгробне плоче - две у западној половини и једна у
централном делу (Т. 5/1). Испод плоче у југозападном углу цркве откривени
су скелет једног покојника и дислоциране дуге кости друге индивидуе, па је
закључено да је у овом гробу обављено сукцесивно сахрањивање два
покојника. На десној страни другосахрањеног покојника, у пределу груди,
уочени су слабо сачувани трагови одеће - траке свилене тканине проткане
сребрном жицом, а код ногу, карлице и лобање пет гвоздених клинова, што је
узето као несумњива потврда сахране у дрвеном сандуку.37 Најзначајнији
налаз потиче из земље која је испуњавала гробну јаму. Ради се о масивном
сребрном прстену – печатњаку, на коме је урезан монограм који је показивао
име власника. По свој прилици био је власништво првоукопаног покојника,
па је при сахрани друге индивидуе вероватно са ископаном земљом избачен
на површину и потом нехотично или намерно враћен у гроб. Богато је
декорисан техником ливења и нијела, а према својим стилским одликама
датован је у XIV век (Т. 5/2). На основу овог налаза изнето је мишљења да се
ради сахранама у ктиторском гробу, угледног властелина, власника прстена,
чије је име било Никола, а презиме је протумачено као Косјер. Тако
протумачено презиме доведено је у везу са личношћу Оливера Косјера, који је
обављао функцију кнеза Рудника средином XV века. Никола, забележен на
прстену, могао је бити члан исте породице. Претпостаљено је и да су у
36
37
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красојевачкој цркви могли бити сахрањени баш Никола и Оливер Косјер, од
којих би власник прстена Никола могао бити и родоначелник ове очигледно
угледне рудничке породице.38
Из историјских извора познат је још један Никола Косијер који је на
Цетињу у дому Ивана Црнојевића (1465-1490) преписао један часослов 1486.
године. Две године касније дијак Никола је у Петници код Ваљева, преписао
псалтир са часословом, што је могла бити иста особа.39 Недалеко од исте
цркве пронађен је 1953. бронзани печат из 14. века са натписом „Lodomeri
episcopi S. Tome“.40
Током последњих пет година на Руднику су настављена археолошка
ископавања и том приликом су - на једном од локалитета који се налазе
непосредно изнад истоимене варошице - истражени остаци мање
средњовековне цркве приписане раздобљу 14-15. века.41 Западни део цркве
коришћен је за сахрањивање (Т. 5/3). Откривено је шест гробних места у
којима је сахрањено најмање осам особа. Осим дечијег скелета откривеног у
гробу бр. 6, остали скелети припадали су одраслим особама. Сахране су
обављане у ракама укопаним у распаднуту стену, делимично ограђеним
ломљеним каменом средње величине. Гробна места у југозападном углу цркве
обележена су са три мермерне плоче и једном плочом израђеном од пешчара.
Све плоче карактерише веома добра обрада спољних површина. Од гробних
налаза који се могу довести у везу са сахрањенима, на лобањи покојнице
сахрањене у једном од гробова нађени су делови тканине проткане златном
срмом, док је у другом гробу нађен прстен који припада тзв. прстењу за
одапињање лука (Т.5/4). Затечена ситуација наводи на закључак да се
највероватније ради о припадницима исте породице који су унутар цркве
сахрањени по ктиторском праву.
Кад је реч о сахранама особа вишег друштвеног сталежа у најближем
окружењу Рудника, још увек изузетан пример без правих аналогија,
представља гробни параклис призидан уз цркву у Славковици, где су око
десетак центиметара испод нивоа за који је претпостављено да одговара коти
пода, археолошки потврђене сахране у каменим саркофазима (Т. 6/1).42
Оквирно се могу датовати у прву половину 15. века. У два саркофага
монолитних рецепијената и масивних, посебно клесаних поклопаца,
констатоване су сахране мушкарца старости maturus и жене старости senilis I.
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Мушки скелет је откривен у секундарном положају, док је покојница
сахрањена на леђима, у испруженом положају, са рукама прекрштеним
на грудима. У десној руци се налазила иконица са ликом Св. Николе.
Трећи „саркофаг“ се разликовао од прва два. Направљен је од седам
масивних камених плоча постављених насатице у земљу. Дно су чиниле
две водоравно положене плоче, док се поклопац састојао од каменог
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монолита. Унутар конструкције је нађен само доњи део скелета за који је
закључено да припада мушкој особи старости senilis. Код оба стопала нађени
су поткови за обућу у којој је покојник сахрањен.
Као занимљив пример из северних делова Моравске Србије наводимо
цркву Богородице Пречисте, испод града Ждрела, у Горњачкој клисури, где
су археолошким истраживањима потврђене сахране особа високог рода у
раздобљу између средине 14. и средине 15. столећа.43 Приликом заштитних
ископавања 1979/80. године у северозападном делу ове мале, једнобродне
цркве (7,4 х 6,5 м), „наспрам западног зида на коме су ce одржали делови
ктиторске композиције“, откривене су две надгробне плоче са натписима који
су сведочили да су ту сахрањени мушкарац и жена са монашким именима
Илија и Теодора (Т. 6/2). На основу карактеристика натписа плоче су
опредељене у средину 14. века.44 Ископавањем испод њих, осим скелета две
одрасле особе откривена су и два дечија скелета. Сви покојници су сахрањени
у једноставним ракама. Гроб бр. 1 je био укопан само 5 цм испод доње коте
надгробне плоче, тако да je ова готово налегла на покојниково тело. Трагови
гробне јаме нису уочени, а у гробу je откривен средње очуван скелет одраслог
мушкарца старосне доби senilis I. Покојник je сахрањен на леђима, у
испруженом положају. Лева рука је савијена, са шаком положеном на кључну
кост десног рамена, a десна, положена je преко груди. Гробних налаза није
било.
Гроб бр. 2 je лоциран јужно и незнатно источније од гроба бр. 1.
Обрис гробне јаме такође није утврђен. Скелет je пронађен на само 7 цм испод
доње коте надгробне плоче. У гробу je откривен лоше очуван скелет жене
старосне доби maturus. Покојница je сахрањена на леђима, y испруженом
положају, са рукама благо савијеним и положеним на карлицу. Лево од
лобање и горњег дела груди скелета пронађена су три камена у низу, за које се
наводи да није сигурно да ли представљају део ритуала сахрањивања или само
функционални ослонац надгробној плочи. Поред лобање су нађена два већа
гвоздена кованика. Са десне стране покојнице, у пределу кука, откривена су
још два скелета која су припадала деци узраста 6–8 година и 10–12 година
(гробови бр. 3 и 4). Поред лобање млађег детета нађено je неколико гвоздених
кованика и један атипични гвоздени предмет. Затечена ситуација навела је
истраживаче на закључак да су y југозападном делу цркве сахрањени
вероватно супружници: Илија, Теодора и њихове двоје малолетне деце,
односно властеоска породица која je подигла цркву маузолејног карактера.
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Њихове сахране су уследиле једна за другом, a редослед сахрањивања није
могуће прецизно одредити.45
Насупрот овим гробовима, у југозападном углу цркве откривене су
joш две надгробне плоче испод којих су истражена два гроба са више
сахрањених особа. Натпис на првој плочи сведочи да се ту налази гроб монаха
Саве, раније великог војводе Угљеше Десисалића, који је највероватније као
„други ктитор“ или „нови ктитор“ ту сахрањен 20. октобра 1394. године.46
Приликом ископавања гроба констатовано је да се скелет налазио 0,33 м
испод доње коте надгробне плоче. Обрис гробне јаме није утврђен, a у гробу
се налазио средње очуван скелет мушкарца старосне доби senilis. Покојник je
сахрањен опружен на леђима. Лева рука je савијена y лакту и положена преко
доњег дела груди, док је десна рука положена нешто ниже, на карлични део.
Налаза у гробу није било.
Откриће суседне надгробне плоче показало је да су у истој цркви
сахрањени и Угљешини потомци у два наредна колена. У гробу су нађени
остаци скелета три особе сукцесивно сахрањене на истом месту. Свако ново
сахрањивање проузроковало je померање костију раније сахрањеног
покојника, тако да је само скелет последње сахрањеног непоремећен.
Припадао је мушкарцу нејасног узраста y тренутку смрти. Покојник je
сахрањен на леђима, y испруженом положају. Лева рука je постављена ниско
нa карлици, a десна положена преко груди. Испод лобање и ногу налазила се
по једна опека, док је у висини рамена, лево и десно, нађен по један гвоздени
кованик. Трећи кованик је пронађен у висини левог лакта, што је
истраживаче навело на претпоставку да је сахрана могла бити обављена у
дрвеном сандуку.47
Према натписима на надгробној плочи сазнајемо да је првосахрањени
у овом гробу био Стефан Кувет, син великог челника деспотова Вука Кувета.48
Његов споменик једини није поуздано датиран, тако да време смрти остаје и
даље непознато.49 У Стефановом гробу сахрањена су још два мушкарца y
различитим временским периодима. Опет према натписима на истој плочи
закључује се да је августа 1438. године ту сахрањен Вук Угљешић, син
поменутог Угљеше Десисалића, да би на крају 1452. године у исти гроб било
положено и тело Стефана Угљешића, сина Вука Угљешића. Остало је нејасно
зашто су два припадника породице Десисалића сахрањена у Стефанов гроб, а
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не у гроб свог претка. Није искључена могућност да су ове особе могле бити
родбински повезане.50

50
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Из области Вука Бранковића, потиче црква Св. Николе (Никољац),
данас на градском гробљу у предграђу Бијелог Поља. Свој данашњи облик
тробродне базилике црква је добила је у првим деценијама XVI века,
Првобитни архитектонски склоп, настао је у у другој половини 14. столећа,
како су показали резултати систематских археолошких истраживања
унутрашњости цркве.51
Археолошким радовима крајем 2009. и почетком 2010. године
ископана је 51 гробна целина у коју нису урачунате групације, односно
појединачне дислоциране кости покојника. Једина зидана гробница у
унутрашњости цркве припадала је, највероватније првобитном ктитору (Т.
3/1). Гробница, која се налазила у средишњем травеју, уз јужни зид цркве,
претрпела је значајна оштећења приликом каснијег подизања мале капеле –
скривнице у јужном броду цркве. Сачуван је северни зид гробнице у дужини
од 1,40 м, као и њена основа у виду хоризонтално оклесане стене. Зидови су
рађени од делимично притесаног и необрађеног камена који је слаган у
хоризонталне редове ојачане кречним малтером. Унутрашњост гробнице била
је омалтерисана кречним малтером и фино обрађена. У оквиру дислоцираног
скелета откривена су 22 српска средњовековна динара.52 У питању је прилог
који чине ковања кнеза Лазара (8 динара), Вука Бранковића (4 новчића) и
Јакова (10 динара). На основу анализа емисија новца, могуће је оквирно
датовати сахрану ктитора цркве Св. Николе (Никољца) у осамдесете године
14. века.53
***
На крају неколико општих запажања у вези са обрађеном темом. У
сталешки подељеном свету средњег века место, начин и ритуал сахране
појединца били су у непосредној зависности од његовог друштвеног положаја.
Посебан вид репрезентативне сахране уочава се код представника световне
елите. Њихова гробна места по правилу су у црквама, где су положени у
посебно припремљене гробнице, обележене често репрезентативним
споменицима у виду надгробне плоче. Кад је реч о положају гроба у простору
храма властеоских задужбина очигледно је да је сакрални прототип,
успостављен са ктиторским гробом Стефана Немање у Студеници, остао на
снази током читавог средњег века и доследно подражаван.54 Мада има
примера да се сахране обављају и у северозападном углу, гроб у југозападном
углу главног брода или припрате готово увек припада главном ктитору, око
51
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кога се потом сахрањују и чланови његове породице. Изузетак представљају
гробница у Никољцу, подигнута у средњем травеју цркве и сахрана "нових"
ктитора у параклису, са западне стране славковичке цркву у подземним
монументалним саркофазима.
Сам гроб представља сложену целину састављену од гроба у ужем
смислу, надгробног споменика и по правилу сликаног портрета изнад њега.55
Сачувани примери указују на различите облике: зидана гробница намењена
сахрани покојника у дрвеном ковчегу или без ковчега, као и скромнији вид
какав се обично среће у мањим властеоским задужбинама који подразмева
полагање тела у земљу без посебно грађене гробне конструкције.56 Гробнице
су заступљене код властеле највишег ранга - Дренча, Нова Павлица, вероватно
је то био и ктитор Никољца - мада није у питању материјални моменат, јер су
гробнице изузетно скромне и захтевају минималне издатке у поређењу са
црквеном задужбином. Узрок томе би се можда могао тражити у строгој
сталешкој хијерархији.
За разлику од псеудосаркофага код владара и највиших црквених
великодостојника, скромнији и најчешћи вид обележавања ктиторског гроба
властеле представљале су надгробне плоче, често дислоциране па их је тешко
повезати са ктиторским гробовима и првобитним местом. Обично су
издуженог правоугаоног облика - често са благо заобљеним ужим странама и
ретко орнаментисане. На некима су сачувани натписи, где се понекад истиче
ктиторство.57
Археолошки налази у властеоским гробовима, судећи према
интактним гробним целинама, веома су ретки и већином се своде на делове
одеће – фрагменте текстила са златовезом и дугмета. Веома су ретке налази
личног накита или предмети који указују на социјални статус покојника печатњак из Мајдана и прстен за одапињање лука са Рудника. И новац је у
посматраном периоду изузетно редак прилог. Једино је ктитор Никољца
сахрањен са 22 денара. Нешто касније ова пракса ће се поновити са 199
примерака новца Сигисмунда Луксембуршког у гробу 3, у Манастирку, који се
каснијим доградњама нашао унутар припрате.58 Случајеви у Славковици и
Липовцу где су покојници сахрањени са породичном реликвијом и
властеоским појасом, престављају последње изданке једне породице и сведоче
о њиховом злосрећном крају.
55
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Општа хришћанска начела сахране и обичај монашења у позним
годинама живота, утицали су на скромност сахране и одсуство прилога уз
покојнике, који су лишени свега материјалног излазили пред "лице Господа".
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Дејан Радичевић, Дејан Булић
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ВЛАСТЕОСКЕ САХРАНЕ
У МОРАВСКОЈ СРБИЈИ
Гробна места српске средњовековне властеле налазе се у црквама које
су као своје задужбине подигли или обновили управо с циљем да у њима буду
и сахрањени. Кад је реч о положају гроба у простору храма, очигледно је
доследно подражаван прототип успостављен са ктиторским гробом Стефана
Немање у Студеници. Гроб у југозападном углу главног брода или припрате
по правилу припада главном ктитору, око кога се сахрањују и чланови његове
породице, мада има примера да се сахране обављају и у северозападном углу
цркве (Радошић, Нова Павлица). Изузетке представљају гробница у средњем
травеју цркве Св. Николе код Бијелог Поља и сахрана "нових" ктитора у
дозиданом параклису са западне стране цркве у Славковици.
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Сам гроб представља сложену целину састављену од гроба у ужем
смислу, надгробног споменика и по правилу сликаног портрета изнад њега.
Сачувани примери указују на различите облике: зидана гробница намењена
сахрани покојника у дрвеном ковчегу или без ковчега, као и скромнији вид,
какав се обично среће у мањим властеоским задужбинама, који подразмева
полагање тела у земљу без икакве гробне конструкције. Зидане гробнице су
заступљене код властеле највишег ранга – Дренча, Нова Павлица, вероватно је
то био и ктитор Никољца. Поставља се питање колико је приликом израде
гробнице био пресудан материјални моменат, будући да се ради о скромним
конструкцијама које, у поређењу са читавом задужбином, захтевају
минимналан издатак. Узрок томе би се можда могао тражити у строгој
сталешкој хијерархији средњовековног друштва.
Најчешћи вид обележавања ктиторског гроба властеле представљале
су надгробне плоче, често дислоциране па их је тешко повезати са ктиторским
гробовима и првобитним местом (Св. Никола –Брвеник). Обично су
издуженог правоугаоног облика – често са благо заобљеним ужим странама
(Рудник) и ретко орнаментисане. На некима су сачувани натписи, где се
понекад истиче ктиторство (Богородица Пречисте испод града Ждрела, у
Горњачкој клисури)
Археолошки налази у властеоским гробовима, судећи према
интактним гробним целинама, веома су ретки и већином се своде на делове
одеће – фрагменте текстила са златовезом и дугмета. Веома су ретки налази
личног накита или предмети који указују на друштвени статус покојника –
печатњак из Мајдана и прстен за одапињање лука са Рудника. И новац је у
посматраном периоду изузетно редак прилог. Једино је ктитор Никољца
сахрањен са 22 денара, осамдесетих година 14. века. Нешто касније ова пракса
ће се поновити са 199 примерака новца Сигисмунда Луксембуршког у гробу 3,
у Манастирку, који се каснијим доградњама нашао унутар припрате.
Случајеви у Славковици и Липовцу, где су покојници сахрањени са
породичном реликвијом и властеоским појасом, престављају последње
изднаке једне породице и сведоче о њиховом злосрећном крају. Општа
хришћанска начела сахране и обичај монашења у позним годинама живота,
утицали су на скромност сахране и одсуство прилога уз покојнике, који су
лишени свега материјалног излазили пред "лице Господа".
Кључне речи: Моравска Србија, манастиру, цркве, племство,
оснивачев гроб
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СРПСКА ЦРКВА И ТРАНЗИЦИЈА МОЋИ
ОД 1355. ДО 1402. ГОДИНЕ*
Апстракт: Рад се бави улогом Српске цркве у транзицији политичке
моћи у постнемањићкој Србији до 1402. године. До појаве кнеза Лазара
вођство Цркве је балансирало између завађених властеоских фракција. Од
времена патријарха Спиридона Црква је одлучно прешла на страну кнеза
Лазара и његових наслединка.
Кључне речи: Српска православна црква, Србија, транзиција моћи,
властела, патријарх Калист, исихазам
Смрт цара Стефана Душана 20. децембра 1355. била је тренутак од
којег почиње флуктуација политичке и друштвене моћи у тек основаном
Српском царству. Јака политичка фигура првог српског цара надкриљавала је
све амбиције властеле пространог царства, чак и оног њеног дела чије
претензије је заступао када је 1331. дошао на престо. Његов одлазак са
политичке сцене отворио је центрифугалним силама простор за деловање.
Дуго прикривани сукобљени интереси појачани су чињеницом да је Србија
постала држава више народа, чије властеле су се надметале за поседе и
привилегије. Антагонизам владајуће класе је постепено јачао, уводећи државу
у стање све видљивије пометње. На самом крају овог процеса, довео је у
питање и државно јединство.1
Српска православна црква није била спремна за искушења која су
дошла после Душанове смрти. Међу проблемима који су је оптерећивали
налазила се на првом месту тзв. „Калистова анатема“, односно одлучење које
*

Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије Насеља и становништво српских земаља у
позном средњем веку (14 – 15. в), ев. бр. 177010.
1
Преглед догађаја и старије литературе Михаљчић 1989.
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је васељенски патријарх Калист објавио иза 1350. и које се односило на цара
Душана, патријарха Јоаникија и њихове помагаче.2 У науци је дуго времена
овај потез патријарха Калиста био различито оцењиван, при чему се најчешће
настоји да се његов значај минимализује.3 Ипак, каснији развој догађаја је
показао да је престанак канонског општења са Васељенском патријаршијом
веома тешко погодило Српску цркву. Посебно тешко је било на југу Царства,
у „грчким“ пределима, где је постојала вековна традиција црквеног живота
под јурисдикцијом Цариграда. Епицентар незадовољства је чинила Света
Гора, премда је Душан својевремено учинио све што је било у његовој моћи да
обезбеди подршку ове монашке заједнице за уздизање Србије на ниво
царства. Отишао је толико далеко да је пристао да се име византијског цара
помиње на литургији пре његовог.4 Ово и засипање привилегијама и поседима
већ пребогатих манастира могло је да његовом пројекту обезбеди тек хладну
вербалну сагласност, уз духовне резерве.5 Колико је ова сагласност била
невољна, показало се ускоро после Душанове смрти. Евентуалну опозицију
својим плановима Душан је бескомпромисно гушио, протеравши грчке
архијереје са њихових катедара.6 Сагласност за уздизање Пећке
архиепископије на ниво патријаршије, Душан је добио само од трновског
патријарха и охридског архиепископа.7 Калистова анатема је највероватније
значила и прекид канонског општења са источним патријаршијама, што је
Српској цркви са етаблираним везама са Александријом и Јерусалимом, могло
само додатно тешко да падне.
Забележено је неколико покушаја да се раскол превазиђе и успостави
канонско јединство. Анонимни настављач „Живота краљева и архиепископа
српских“ је забележио да је сам цар Душан покушао да се споразуме са
Васељенском патријаршијом, али да у томе није успео „због сана и градова“.8
У науци су се ове речи различито тумачиле, као да је Византија тиме покушала
да врати градове које је Душан заузео.9 Каснији развој догађаја показаће да се
радило о митрополијама из којих је Душан протерао грчке митрополите.
Следећи корак је учинила сама Византија. Васељенски патријарх
Калист који је одлучио српски државни врх, дошао је 1364. у Сер код царице
2

Хронологија догађаја, датирање и преглед старије литературе ИСН, I, 530. (М.
Благојевић)
3
ИСН I, 530-531 (М. Благојевић).
4
Соловјев-Мошин 1936, 32-33; ИСН, I, 527 (М. Благојевић).
5
Динић 2003, 197.
6
Острогорски 1970, 594.
7
ИСН, I, 527 (М. Благојевић).
8
Данило 1866, 381; Мирковић 1935, 289.
9
Михаљчић 1989, 171.
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Јелене, где је свечано дочекан. То што је одлучење које је лично прогласио
обухватало и царицу Јелену, није спречило патријарха Калиста да са њом
почне преговоре.10 У току тих преговора Калист је умро, тако да је византијско
– српско помирење имало да сачека неко друго време.
Није извесно ко је при следећем покушају начинио први корак.
Деспот Угљеша који је из Сера потиснуо остарелу царицу, послао је у марту
месецу 1368. посланство у Цариград са предлогом за помирење. Угљешин
интерес је био јасан: желео је да окупи све расположиве снаге за предстојећу
борбу против Турака, али и да отклањањем раскола учврсти положај
Мрњавчевића у ономе што је остало од Српског царства. Иако је Угљешин
интерес сасвим видан, Пурковић се довијао да је можда сам Јован Кантакузин
преко Свете Горе, иницирао преговоре. Како год било, најпре је Угљешино
посланство отишло у Цариград, на шта је патријарх Филотеј послао своје у
Сер које је водио титуларни никејски митрополит.11 Није познато како су
преговори вођени, али се зна њихов резултат. У марту 1368. Угљеша је издао
повељу којом је вратио Васељенској патријаршији њена права. У повељи се
најоштрије осуђују цар Душан и његова освајања, незаконито проглашење
патријаршије и протеривање грчких митрополита. Приликом набрајања
последње је посебно истакнуто, тако да се намеће утисак да је управо то био
разлог због којег је Калист одлучио српски државни и црквени врх. Премда је
Угљеша дао све што се од њега тражило, Цариград је оклевао да објави томос
о уједињењу. О разлозима за ово оклевање се много нагађало. Постоји
мишљење да се са објавом измирења чекало због тога што је у Цариграду
преовладала „латинофилска“ струја која је чекала стварну војну помоћ са
Запада.12 Јиречек је претпоставио да се чекао повратак цара Јована V са пута
по Западној Европи.13 Острогорски је овоме додао да су се паралелно водили
преговори са тадашњим српским патријархом Савом IV који нису текли тако
глатко као са Угљешом и који су се завршили неуспехом.14 Изгледа да би
овоме требало додати и пажљивију анализу Угљешиног документа. После
реторског увода и набрајања грехова цара Душана, следи повратак свих
цркава и митрополија под јурисдикцију Васељенског патријарха. Једино што
овој повељи недостаје јесте прецизно навођење: којих? Нема сумње да је
повеља настала у кругу митрополита Никеје и егзарха Битиније, уколико је
наведени није лично писао. Да би остварио јединство православних хришћана

10

Пурковић 1976, 75-76.
Miklosich-Müller 1860, 560-564; Соловјев-Мошин 260-267; Пурковић 1976, 76-77.
12
ИСН, I, 597 (Р. Михаљчић).
13
Јиречек, I, 1984, 247.
14
Острогорски 1970, 602.
11
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пред коначни обрачун са Турцима, Угљеша је дозволио Грцима да оштре
реторска пера о лик и дело покојног цара. Шта више, пристао је на све услове
и у уступцима је отишао толико далеко, да се може рећи да је дао све што се од
њега тражило. Његови уступци су били толико широки и свеобухватни да
њима заправо није дао ништа. Није поменут ниједан сакрални објект, ни једна
митрополија, чак ни приход са неког појединачног имања које би био враћен
Цариграду. Осим тога, из повеље није јасно у чије име је Угљеша иступио. Зна
се да је Угљеша, премда апсолутни господар Серске области, своју државу
сматрао делом Српског царства. Уколико би покушао да води некакву
другојачију политику, тиме би поткопао позиције свог брата, краља Вукашина
који је важио као Урошев савладар и могући наследник. Серски деспот је ово
подвукао и на симболичком пољу. Ова повеља је једина сачувана његова која
има ћирилички потпис, све остале је потписивао грчки. Према томе, овај
често критикован и оспораван потез деспота Угљеше је био само један у низу
потеза који су Мрњавчевићи повлачили у борби за моћ. Угљешина повеља о
помирењу више представља декларацију о намерама, него акт којим се
записује нека правна радња. Да је тако, може да се види из акта о помирењу
који је Васељенска патријаршија издала 1371. године. Тек тада је патријарх
одредио митрополита Драме као свог егзарха у Угљешиној држави. Одбијање
патријарха Саве да се прикључи споразуму довело је до суштинског неуспеха
преговора, односно ограничавања његовог дејства само на Серску област.
Време непосредно после Маричке битке није било погодно за
преговоре. На земље Мрњавчевића је јуришала околна властела, а
Византинци су покушали да заузму Сер. Патријарх Сава IV је умро крајем
априла 1375. године, а подељени Архијерејски сабор, сазван на позив кнеза
Лазара и Ђурђа Балшића није могао да се сложи око његовог наследника јер
су политичке снаге оба властеоска блока биле практично изједначене. Према
речима Даниловог настављача у Српској цркви је завладало среброљубље,
самољубље и није се водило рачуна о Божијем суду, а неки су затражили “да
разбојнички и са нападајем уграбе свети престо”. Због овога је “настала велика
беда”.15 У ствари, Данилов настављач је рефлектовао стање не само у Цркви,
него и у држави. У транзицији моћи није се налазила само Црква, него и
држава. После више од пола века састао се сабор да изабере поглавара Цркве.
Ранији сабори су само потврђивали личности које су именовали владари:
Стефан Душан је поставио Јоаникија 1338. најпре за архиепископа, потом за
патријарха. Душанова воља је била пресудна и за долазак Саве IV на престо
1354. године.16 У наведеним и многим другим случајевима из претходног
15
16

Данило 1866, 384; Мирковић 1935, 292.
Пурковић 1976, 18-19.
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периода, сабор који се састаје на позив владара је само потврђивао његову
одлуку. У јесен 1375. сабор су сазвала двојица најмоћнијих људи Србије који
су практично делили политичку и друштвену моћ између себе. Зато њихови
кандидати нису могли да добију потребну сагласност сабора, што је
појачавало утисак обезглављености и хаоса.
После великог колебања сабор је донео наизглед компромисну одлуку.
За патријарха је изабран пустињак бугарског порекла Јефрем. Као странац он
није припадао ни једној од завађених страна, а имао је и бројне предности.
Већ у одмаклој старости (рођ. 1312), Јефрем је био искусан монах – исихаст
који се подвизавао у Бугарској, Светој Гори и Србији. Лично је познавао
најистакнутије поборнике исихастичког монашког правца, међу њима и
патријарха Саву, и у њиховој заједници је био веома цењен. Најдуже је
боравио у Србији на Косову. Вест о избору га је затекла у испосници на
Ждрелу на Косову.17
Извори не нуде обавештење ко је и са каквим мотивима почео нов
круг преговора. Пећки епископ Марко, писац житија патријарха Јефрема, је
тврдио да је иза покретања новог круга преговора са Цариградом стајао кнез
Лазар.18 Константин Филозоф је такође иницијативу приписао кнезу Лазару.19
Са своје стране, анонимно житије старца Исаије управо њему приписује ову
иницијативу.20 Премда није немогуће да је иза иницијативе стајао васељенски
патријарх Филотеј и неки политички кругови око њега,21 кнез Лазар је имао
највише мотива да покрене преговоре. Успех у преговорима и обнова
црквеног јединства са малаксалим, али још увек угледним Цариградом, донела
би српском кнезу политички углед без премца и обезбедила предност пред
конкурентима за моћ. Кнез Лазар је 1374. покренуо иницијативу за помирење
Цркава, али је наишао на известан отпор патријарха Саве.22 Патријархови
мотиви нису познати и могу да се крећу од интимних до дубоког увида у
потребе да Црква коју је водио очува позиције стицане од св. Саве па надаље,
коначно и оне из 1346. када је створена патријаршија.23 Тек после одлучног
притиска кнеза Лазара патријарх је дао сагласност која је предочена и српском
државном сабору. Пада у очи да су светогорски посланици заобишли Пећ који
се налазио под влашћу Балшића и запутили се право код Лазара. Када су
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коначно добили пристанак патријарха Саве, посланици су се вратили кнезу
Лазару да би од њега добили ствари потребне за мисију у Цариграду. Ово
значи да је управо кнез Лазар био личност од пресудне важности за
иницијативу о помирењу. Лазарев углед у Србији је само јачао после
уништења Николе Алтомановића. У његовим повељама је видно повезивање
са немањићким традицијама, а посебно се истиче подвлачење самодржавља. У
његовој титули се налази појам „самодржац“, на печату се налази лик св.
Стефана, заштитника Немањића, а аренге повеља садрже исказе о томе како је
власт добио од Бога.24 У науци се озбиљно помишљало на неки црквени обред
којим је постављен за владара, али карактер тог обреда ни до данас није
откривен. Одређену индикацију може да пружи „Повесно слово о кнезу
Лазару“ у којем се тврди да је Стефан Лазаревић, поставши пунолетан,
„примио очев скиптар благословом, молитвама и рукоположењем
патријарха“.25 У сваком случају, за обнављање немањићких традиција и тим
самим концентрацију моћи Лазару је била потребна сагласност и помоћ
Цркве. Њу је најлакше могао да добије ако би помогао да се раскол превазиђе.
Резултати Лазаревог рада убрзо су се показали. Премда је патријарх
Сава IV умро 29. априла 1375. године, Преговори са Васељенском
патријаршијом су се успешно окончали током лета и српска делегација се
вратила у Србију са византијским посланством које је имало задатак да
обнародује „синђелију“ о помирењу. Сабор сазван у октобру је изабрао
патријарха Јефрема коме су својеврсно признање дали и византијски
посланици путем заједничке службе. Од тог времена политичка моћ кнеза
Лазара ће само да јача, али то никако не значи да је била ослобођена изазова
или оспоравања. Најтежи су долазили од властеле, а неки од тих изазова могу
да се назру и у крилу Цркве. Највероватније 1379. Лазар је из Браничева
избацио Радича Растислалића, иако је овај био вазал угарског краља и његове
земље је прикључио Србији.26 Напад на Голубац и Београд који је уследио
после вести о смрти моћног угарског краља, није био успешан, али је на
територијама које је контролисао Лазар успоставио релативно јаку власт и
ауторитет. Осврћући се на Лазареве аквизиције у Подунављу, Мавро Орбин је
записао да је своје успехе у односу на властелу постизао на три начина, неке је
затворио, неке отерао а са некима се договорио.27 Међу онима са којима се
договорио налазили су се руднички војвода Никола Зојић и топлички војвода
Новак Белоцрквић. Договор са њима је постигнут после побуне чији детаљи
24
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нису познати.28 Договор са овом двојицом је посебно значајан, зато што је
Новак Белоцрквић имао крупне поседе у Метохији, око села Црколеза код
Пећи.29 Према томе, бар за део поседа, а можда и за баштину, био је везан за
главне Лазареве супарнике – Бранковиће. Ово би указивало да Лазар, чак ни
на врхунцу моћи, није смео да наруши баланс моћи у Србији.
Изазови у крилу Цркве су мање директни и јавни. Премда је уживао
огроман углед у Цркви у друштву, Јефрем није био човек кнеза Лазара. Док су
претходни архипастири долазили на чело Српске цркве вољом владара,
Јефрем је изабран на сабору као компромисно решење. Тим самим је био
ослобођен политичког дуга према суверену. У ствари, његов однос према два
властеоским коалицијама не може да буде до краја осветљен због недостатка
извора. Премда је управљао Црквом из сагласност кнеза Лазара, водио је
рачуна и о интересима других претендената на моћ, пре свих Балшића и
Бранковића. Осетљиво балансирање између центара моћи може да се назре из
недатиране повеље којом је Црепу Вукославићу потврђено поседовање цркве
св. Богородице у селу Лешју код Параћина. Својевремено је Црепов отац,
жупан Вукослав дао ову цркву Хиландару, али су касније његови синови, под
изговором да се Хиландар о њој лоше стара, цркву и имање вратили под своје
окриље. У непознатом тренутку цар Урош је потврдио овај чин, али када је он
умро, Хиландарци су се надали да би ново суђење и евентуална пресуда могла
да буде у њихову корист и у Србију су упутили посланство у којем је
најуглденији члан био монах Герасим, брат Вука Бранковића. Кнез Лазар је
одбио да се меша и препустио је суђење патријарху Јефрему. Пошто је
пажљиво размотрио спор и после саветовања са угледним црквеним
чиниоцима, патријарх је потврдио акт цара Уроша. Пресуду је касније
потврдио и Јефремов наследник, патријарх Спиридон.30 По свему судећи,
непосредно иза овога, патријарх Јефрем се повукао са престола у ман. Св.
Арханђела на Бистрици код Призрена. Тај крај је после смрти Ђурђа Балшића
припао Вуку Бранковићу и савремена наука његову абдикацију доводи у везу
са том чињеницом.31
Ситуација из 1380. се разликовала од оне из 1375. године. Јефрем је
поднео оставку на сабору који је водио кнез Лазар. Нови патријарх, иако је
имао Јефремове препоруке, јесте био личност од поверења кнеза Лазара.32 Да
је тако, може да се наслути из необичне хладноће епископа Марка, писца
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Јефремовог житија према новом патријарху. О блискости патријарха
Спиридона и кнеза Лазара можда може да сведочи и необичан назив који му
је дала једна збирка формула васељенске патријаршије. Ту је он назван
„трисепископос“ – троструки епископ.33 Зато се помишљало да је он пребацио
своје седиште из Пећи у Жичу, задржавајући у формалној титулатури и бивше
седиште.34
Патријарх Спиридон је надживео косовску катастрофу и смрт кнеза
Лазара свега два месеца. Умро је 11. августа 1389. године, а због опште
пометње у земљи сабор који би бирао новог патријарха није могао да се
састане. Мољен од многих, бивши патријарх Јефрем се прихватио да поново
предводи Цркву.35 Дужности се прихватио само до сазивања сабора и избора
новог патријарха. С јесени 1390. или најкасније у пролеће 1391. састао се сабор
који је изабрао Данила III за патријарха. Савремена наука углавном поклања
поверење Пурковићевим конструкцијама о његовом властеоском пореклу.36
Уколико су оне тачне, породица будућег патријарха је припадала властеоској
коалицији која је била одана кнезу Лазару. Можда је то и био један од разлога
због којих је релативно млад човек (четрдесетак година) дошао на чело Цркве.
Сабор је највероватније одржан у Жичи, дакле територији под контролом
намесништва кнезу Стефану Лазаревићу који га је формално сазвао. И према
њему је епископ Марко био уздржан, записао је да је Стефан сазвао сабор и
„да су поставили кир Данила за патријарха“.37 Уздржаност је са тачке
гледишта оног дела Цркве који се налазио под контролом Бранковића, била
оправдана. Убрзо после крунисања, Данило III је учествовао у преносу тела
кнеза Лазара из Приштине у Раваницу, потом и у његовој канонизацији.38
Овим је постављен темељ за нову светородну династију и основни предуслов
за концентрацију моћи у рукама Лазаревића. Одговор Бранковића није
требало дуго чекати. Седме године после смрти, патријарх Јефрем је почео да
се јавља епископу Марку и он је издејствовао његову канонизацију.39 Чин је
обавио патријарх Сава V највероватније 1407. године.40
Осим учешћа у канонизацији кнеза Лазара, патријарх Данило је и на
други начин показао своју лојалност Стефану. Под данас непознатим
околностима, Обрад Драгослалић се побунио и патријарх се сагласио да му
33
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кнез Стефан одузме баштину. У њој се налазила црква св. Богородице у селу
Кукњу код Брвеника. Обрад се нешто раније спремао да је завешта Хиландару,
чак је о томе припремљена и повеља, али је у том тренутку (1391) оптужен за
неверу и разбаштињен. Црква у Кукњу је предата Хиландару и патријарх
Данило се са тиме сложио.41
Знатно опаснија од завере Обрада Драгослалића била је завера
властеоске коалиције која је 1398. настојала да уз помоћ Турака издејствује
положај обласних господара. На челу завере су стајали Никола Зојић и Новак
Белоцрквић. Енергичном акцијом која није личила на понашање његовог оца
у сличној прилици, кнез Стефан је предупредио заверу.42 Изгледа да ни
последица није била слична: Лазар је сачувао баланс моћи, Стефан га је
нарушио. Почела је епоха отвореног сукоба Лазаревића и Бранковића која је
могла да доведе у питање јединство саме Цркве.43 Катастрофа ширих размера
је избегнута захваљујући државничкој мудрости кнеза и деспота Стефана, али
у унутрашњим силама Српске цркве. Њен духовни живот је ојачан приливом
монаха – исихаста са целог Балкана. Само у околини Сталаћа исихасти су
настанили 25 цркава и манастира. После ослобођења Браничева 1379. један од
најугледнијих међу њима – Григорије Синаит Млађи дошао је групом монаха
у Горњак и шири идеје покрета до Дунава.44 Тако је Србија доживела не само
духовну и културну обнову, него је постала и један од центара монашког
покрета који је обједињавао скоро све православне народе. У Србији је
исихазам, поред карактеристика које су свим православним народима
заједничке, имао и једну ендемску: представљао је чинилац сабирања
унутрашњих духовних снага, чиме се супротставио страху, очајању и безнађу
после Марице и Косова. Окренут Царству Небеском дао је предуслов за
опстанак пред огромним искушењима која су чекала српски народ и његову
Цркву у наредном времену.

41

Новаковић 1912, 458; Пурковић 1976, 130.
ИСН, II, 62 (С. Ћирковић); Пурковић 1978, 47-50.
43
Јагић 1875, 304; Богдановић 1989, 113; Пурковић 1976, 137.
44
Поповић 2011, 217-256.
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Miloš Antonović

SERBIAN CHURCH AND THE TRANSITION OF POWER FROM 1355 TO 1402
Serbian Church was not prepared for turbulent period after the death of
the Emperor Dušan in 1355. The Church was beset by internal problems, and the
most serious problems included the dependence in choosing superiors and bending
under the pressure of nobility in some parts of the Empire. Consequently the
Church was not only an observer of feudal anarchy but also its unwilling
participant. This is best seen in the case of those parts of the Empire ruled by the
Mrnjavčević brothers. Proceeding from their own interests, the Mrnjavčevićs have
commenced separate negotiations on the reconciliation with the Ecumenical
Patriarchate. Although Despot Jovan Uglješa successfully brought the negotiations
to an end, the agreement was worth little because it was not accepted by the
leadership of the Serbian Church.
The reversal occurred after the death of the Mrnjavčević brothers and
Emperor Uroš in 1371. The initiative for reconciliation of Churches most likely
came from Prince Lazar and it was crowned with the settlement in 1375. Although
the reputation of Prince Lazar significantly increased thereby, the synod which
elects new patriarch could not agree on a candidate, so Ephrem, Bulgarian
hesychast with a great reputation in Serbia came to the throne of St. Sava. He tried
to maintain a balance between the conflicting nobility fractions, so when this
became very difficult, he resigned, perhaps under pressure. Prince Lazar's trusted
Patriarch Spyridon became head of the Serbian Church. The tendency of the
Church to defer to the Hrebeljanović - Lazarević family could not be disturbed
even by the Kosovo tragedy. The Church has most closely cooperated with Prince
Stefan in establishing the cult of Prince Lazar and in reviving the Nemanjics'
tradition in Serbia.
Keywords: Serbian Orthodox Church, Serbia, transition of power, nobility,
Patriarch Kallistos, hesychasm
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ОТ ПАРОРИЯ И ТЪРНОВО ДО ПЕЧ И РАВАНИЦА
(За връзките между българските
и сръбските исихасти през ХIV в.)
Абстракт: Темата за ролята на монасите исихасти във Византия,
България, Сърбия и православния свят се радва на традиционен интерес в
българската и сръбската историческа и литературна медиевистика, особено с
оглед на протичащите през ХIV в. духовни и културни процеси. В тази малка
студия ще се опитаме да покажем някои характерни примери на българосръбски контакти, както и пътищата и местата, свързани с това
сътрудничество. Те закономерно ни довеждат до времето на княз Лазар и
изградената от него Моравска Сърбия, която в разгара на османските
завоевания се превръща в убежище за изявени български исихасти и техни
сръбски събратя, ученици и последователи.
Ключови думи: Исихазъм, Парория, Търново, Кефаларево, Печ,
Раваница, България, Византия, Света гора, Сърбия, св. Григорий Синаит, св.
Теодосий Търновски, св. патриарх Ефрем, св. Ромил, цар Иван Александър,
цар Стефан Душан, деспот Йоан Асен Комнин, св. княз Лазар, св. патриарх
Калист, Григорий Доброписец
За две съседни страни, близки по език и етнокултурна природа на
населението, страни като България и Сърбия, влезли в лоното на
християнската вяра още през втората половина на IX в., духовните и
църковно-религиозни връзки са нещо естествено. До времето на св. Сава и
създаването на автокефалната Сръбска православна църква населените със
сърби земи влизат в диоцеза на Охридската архиепископия „на Първа
Юстиниана и цяла България”, което предполага тесни връзки още през XI-XII
в., включително в закриляния от династията Неманичи Хилендарски
манастир на Света гора (Атон). И все пак, активността на исихастите
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надхвърля обичайните мащаби на контактите до ХIV в., когато тенденцията
към изграждане на единството в православния свят надхвърля мащабите на
поместните църкви във Византия, България, Сърбия, Влахия, Молдова,
руските княжества.1
Възраждането на древната исихастка практика е олицетворявано в
най-ярка степен от забележителния византийски духовен учител св. Григорий
Синаит (ок. 1275-1280 – 27 ноември 1346 г.).2 След дълъг период на
странстване, той се появява на Света гора около 1311 г., като се установява в
скита „Магула”, принадлежащ на манастира „Филотей”. Синаит е
придружаван от своя събрат и ученик Герасим. Постепенно около него се
събират множество ученици, което му създава проблеми с големите
киновиални манастири, вкл. и с Протата на монашеската „република”.
Наклеветен от свои опоненти, че поучава и събира последователи без да има
разрешението на игумените, той се явява пред Протата заедно с ученика си
Исай, като се защитава успешно. Сред учениците на св. Григорий Синаит на
Света гора, на брой около седемдесет, е имало българи и сърби. Сред тях
изрично е посочен българинът Климент.3 Въпреки че Григорий напуска
„Магула”, следва да отбележим, че манастирът „Филотей” през следващите
десетилетия е сред важните средища на исихасткото учение на Света гора. С
него са свързани и двама видни монаси от български произход, родом от
Костурско (днес в Гърция) – св. Теодосий, негов игумен и бъдещ митрополит
на Трапезунд, и по-малкият му брат св. Дионисий, създателят манастира
„Дионисиат” („Дионисиу”). В случая трябва изрично да се отбележи, че
пребиваването на Синаит в „Магула”, респективно, в ареала на „Филотей”,
очевидно оставя трайни следи в разбиранията и практиките на тамошното
монашеско братство. Св. Теодосий отива на Света гора през 20-те години на
XIV в. и е избран за игумен на „Филотей” към 1328 г., като няма как през тези
години да не се е срещал със св. Григорий Синаит и неговите ученици. Покъсно Теодосий се ползва с подкрепата на патриарх Калист, който през 1351
г. го прави игумен на манастира „Манганон” в Константинопол – същият, в
който през 1354 г. приема монашеството екс-императорът и покровител на
исихастите Йоан VI Кантакузин! През 1370 г., когато патриарх е видният
исихаст св. Филотей Кокинос, Теодосий е хиротонисан за митрополит на
Трапезунд, какъвто остава до края на живота си (11 януари 1388 г.).4
1

Майенодорф 2007, 267-308; Старобълг.лит. 2003, 223-224 (Кл. Иванова); История
2008, 517-519 (А. Ангушева), 665-673 (Н. Гагова); Павлов 2010, 232 и сл.
2
Помяловский 1984; Сырку 1909; Киселков 1929-б; Старобълг.лит. 2003, 128-129
(Кл.Иванова).
3
Помяловский 1894, 26-28; Сырку 1909, 28-30; Киселков 1929-а, 7.
4
Жития 2003, 19, 393-402; Павлов 2008, 172-181.
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Така или иначе, след като напуска скита „Магула”, св. Григорий
Синаит заедно с учениците си пребивава за кратко в манастира „Св. Симеон”,
а след това изгражда своя „килия” в местността Хрентели. Поради
продължаващи несъгласия със свои опоненти в средите на атонското
монашество, той решава да напусне Света гора. Синаит е смятал да отиде
отново в Синай, но първо посещава Константинопол, придружаван от свои
ученици, между които са бъдещите константинополски патриарси Калист и
Исидор. Нестабилната политическа обстановка насочва Синаит към идеята за
създаване на монашеска „колония” на о-в Хиос, по-късно на Лесбос, но става
очевидно, че на егейските острови няма условия за това. По тази причина св.
Григорий се завръща във византийската столица, където, благодарение на
своя събрат Атанасий (създателят на манастирите в Метеора), е имал среща
със самия император Андроник II Палеолог (1282-1328). Въпреки
настояванията на императора да остане в Константинопол, знаменитият
отшелник заедно с учениците си Марк Клазоменски и Калист през 1327 г.
отпътува за Созопол, откъдето поема за Парория.5
За да се насочи към тази „пустиня” в дебрите на планината Странджа
и, въпреки едно кратко пътуване до Света гора, в крайна сметка да остане в
нея, св. Григорий вероятно е имал ученици българи и „ромеи” (гърци) от
района на Южното Черноморие. Известното ни за монасите, последвали или
присъединили се по-късно към към него в Парория, не е малко, но днес знаем
имената само на най-изтъкнатите. Сред тях са Герасим, Исидор, Калист,
Йосиф, Николай, Давид Дисипат, Марк Клазоменски, Яков, Арон, Мойсей,
Лонгин, Исай, споменатият Климент, Дионисий, а вероятно и други.6 За
някои от тях се знае със сигурност, че са гърци, за Климент – че е българин, а
в групата е имало и други българи, както и сърби. Такава възможност се
допуска например за Яков и Аарон, първият от които става епископ на
Сервия.7 Впрочем, славянски (български или сръбски) произход хипотетично
е предлаган и за Калист, бъдещият патриарх. В Парория към учениците на св.
Григорий Синаит се присъединяват още български монаси, този път от
територията на самото Българско царство, като най-ярко изпъква св.
Теодосий Търновски.8 По признание на Калист не някой друг, а именно
Теодосий е най-добрият от учениците на Синаит,9 като пръв получава
разрешение от учителя си да има самостоятелна килия. Малко по-късно, след
едно от пътуванията на Теодосий до българската столица, заедно с него в
5

Киселков 1929-б, 3-10; Николов 2013, 68 и сл.
Николов 2013, 84 и сл.
7
Пак там, 86.
8
Киселков 1929-б; Кенанов 2010; Кой кой е 2012, 665-670 (Й. Андреев).
9
Киселков 1929-б, 8-9.
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Парория пристига св. Роман Търновски.10 Другият известен българин и
бъдещ изявен учител, за когото по-нататък ще говорим по-обстойно, отново
се е казвал Роман, наричан още „Добророман”/”Калороман”, и останал в
историята с приетото от него заедно с великата монашеска схима име
Ромил.11 В Сърбия св. Ромил Видински е наричан най-често Ромил
Раванички, както и Ромил Синаит. Сред българите в Парория е и монахът
Фудул, българин е и Дионисий, най-вероятно идентичен с книжовника и
преводача Дионисий Дивни, последвал по-късно св. Теодосий Търновски в
Кефаларево.12
Създадената от св. Григорий Синаит монашеска общност в Парория
се е ползвала с щедрата помощ и със закрилата на цар Иван Александър
(1331-1371). В същия дух в подкрепа на монасите исихасти действат цар
Стефан Душан (1331-1355) и царица Елена, а по-късно княз Лазар (1371-1389)
и неговият син деспот Стефан Лазаревич (1389-1427). Монашеската общност
в Парория понася тежък удар със смъртта на своя учител (27 ноември 1346
г.). По едни или други причини св. Теодосий Търновски отклонява молбата
на останалите монаси да оглави братството. Голямата част се разпиляват,
което се дължи и нарасналата турска заплаха, притеснения и набези. Найвероятно лаврата на Синаит и останалите три манастира в Парория престават
да съществуват, най-малкото ролята им силно запада след 1355 г.13
Както стана дума, изграждането на монашеската общност на св.
Григорий Синаит в Парория и нейното активно съществуване в продължение
на около три десетилетия привлича ученици от различни места – както от
Византия и България, така и от Света гора Атонска, а вероятно и от Сърбия.
При това, както знаем, някои от известните монаси са се присъединявали покъсно към Синаит, когато той от години е бил в Парория. Макар и
хипотетично, сред тях може да потърсим и други видни личности, играли
важна роля в духовния живот на България, Сърбия, Византия, Влахия… Има
основания да се мисли, че св. Никодим Тисмански, създателят на прочутите
манастири „Тисмана”, „Козя” и „Водица” във Влахия, а преди това на
Вратненския манастир в българското Видинско царство, също е пребивавал в
Парория.14 Както е известно, св. Никодим по произход е българин от Прилеп
в Македония, въпреки че в по-късни монашески предания е представян като
сърбин, дори като близък родственик на княз Лазар. Може да се предполага,
10

Пак там, 10-11; Гонис 1987, 105 и сл.
Сырку 1900, ХХI и сл., Гонис 1987, 107-118; Николов 2013, 92-95; Павлов 2010, 242243.
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Кой кой е 2012, 174-175, 692 (Й.Андреев); Николов 2013, 88, 95.
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Николов 2013, 152-155.
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че и друг известен българин – св. Ефрем, третият по ред печки патриарх, през
1346 г. от Света гора поема към Парория. Заедно с един свой ученик той за
известно време пребивава в Бачковския манастир при Пловдив, като е
„наставник” на тамошните монаси. Предвид турските нападения и вестта за
смъртта на св. Григорий Синаит той заминава за Сърбия.15
Създаденият от св. Григорий Синаит „модел” на монашеска общност в
Парория се пренася първо в България, а заслугата за това е на св. Теодосий
Търновски и цар Иван Александър. Монашеската общност с подкрепата на
царя създава свой център в Кефаларево, при днешното градче Килифарево,
недалече от Велико Търново. Лаврата е тясно единодействие с други
манастири в българската столица и нейните околности, както личи и от
житието на св. Ромил Видински и други паметници. Както е известно, след
като пребивават около две десетилетия в Кефаларево, св. Теодосий и
учениците с помощта на цар Иван Александър преместват своето средище на
дейност в близкия до Търново манастир „Св. Троица” – след отпътуването на
Теодосий за Константинопол и неговата смърт (27 ноември 1363 г.)
исихастката общност и „школа” е оглавена от св. Роман Търновски, а после от
св. Евтимий, бъдещият търновски патриарх и знаменит писател.
В житието на Теодосий, написано от цариградския патриарх Калист,
се казва: „… мълва, от птиците по-бърза, се замълви, облитайки навсякъде –
и не само сред самия български народ, но обхождайки и сърбите, маджарите и
власите, а също така и живеещите около Месембра [Несебър]…”16 За
съжаление, на друго място Калист се спира само на Дионисий Дивни, като
съзнателно пропуска имената на другите монаси, „за да не стане дълго
словото…”17 От контекста се разбира обаче, че учениците на св. Теодосий са
били много, още в началото те са били повече петдесет. С други думи, св.
Теодосий „пренася” в Кефаларево изградения в Парория модел на исихастка
„колония”, като при него идват поне част от разпръсналите се по-рано
парорийски монаси. Прави впечатление, че Сърбия е посочена на първо
място сред околните на България страни – това със сигурност свидетелства,
че не става дума просто за отделни личности, а може би за група от сръбски
монаси. Впрочем, със споменаването на „маджарите”, в случая не като
етноним, а като политоним за обозначаване на Унгарското кралство,
вероятно отново се загатва за монаси сърби и българи. Унгария е католическа
държава, но в нейните владения на юг от Дунав (Мачва, Белград, Браничево) е
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Трифуновић 1967, 67-73; Павлов/Грудков 1999, 55 и сл..; Павлов 2010, 239-242.
Киселков 1929-а, 17-18; Марчевски 1995, 18-19, 42.
17
Киселков 1929-а, 13; Марчевски 1995, 14, 39-40.
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живеело многочислено сръбско и българско население. Така или иначе,
споменаването на Унгария надали е случайно.
Един от показателните примери за мястото на монасите исихасти в
живота на Сръбската православна църква е дейността на св. Патриарх Ефрем,
заемал двукратно патриаршеския престол в Печ през 1375-1380 и 1389-1390
(или 1391/1392 г.). От онова, което знаем за св. Ефрем, който е родом от „от
Българското царство, от Търновската страна”, личат отчетливо връзките
между българските, византийските и сръбските исихасти. След пребиваване в
някоя от обителите около Търново, той отива в Хилендарския манастир. От
по-късните събития знаем за неговите тесни връзки с известния старец Исай
Серски,18 светец и книжовник от знатен сръбски род, със св. Никодим
Тисмански (българин от Прилеп), с дългогодишният игумен на „Хилендар”,
впоследствие печки патриарх Сава IV (1354-1375), който също би могъл да е
от български произход – ако се вярва на по-късни извори, Сава е родом от
Тетово в днешна Македония.19 Още при установяването си в Сръбското
кралство около 1347 г. Ефрем е в тесни връзки с владетелската двойка Стефан
Душан и Елена. Той е „наставник на монасите” в Дечанския манастир, а
патриарх Сава IV му построява „килия” в местността Ждрело до самия Печ.
Сред най-близките ученици на св. Ефрем са неговият житиеписец епископ
Марко Печки, бъдещият патриарх Спиридон и други представители на
сръбското монашество. Енергичната дейност на патриарх Ефрем за
разрешаването на схизмата с Константинопол, неговите усилия на
проповедник, книжовник, борец с ересите и т.н. са дали основание на Марко
Печки да го нарече образно „добрият пастир”, който се отзовава на молбите
на своето паство след злощастната битка на Косово поле. Тогава, макар да е
близо осемдесетгодишен, Ефрем отново поема грижата за духовния живот в
опустошената от турците Сърбия.20 Патриархът българин умира на 15 юни
1400 г., а саркофагът му се пази в храма „Св. Димитър” в Печката
патриаршия.21
През втората половина на ХIV в., благодарение на Ефрем и неговите
съмишленици, Печката патриаршия се превръща в едно от важните средища
на исихазма и сръбско-българските духовни връзки. При това следва да
припомним, че в Душанова Сърбия и наследилите я държави има цели
области, населени с българи, най-вече в Македония, областта на Велбъжд

18

Трифуновић 1980, 74 и сл.; Павлов/Грудков 1999, 32-54.
Павлов 2010, 237-239.
20
Пурковић 1976, 101-115, 123-126; Калић 1994, 27-28, 96-97; Павлов/Грудков 1999, 5573; Павлов 2008, 187-189.
21
Павловић 1965, 126-129.
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(Кюстендил) и др. Личности като св. патриарх Ефрем оставят трайна диря,
вкл. и в книжовния живот. Много е вероятно патриархът да е автор на
последните две глави от текста на т.нар. Продължители на архиепископ
Данило – емблематично произведение на средновековната сръбска
литература.22
Поредната илюстрация на тесните връзки между българските и
сръбските исихасти е свързан със св. Ромил Видински, един от найобаятелните представители на българското монашество през ХIV в. По своите
скиталчества в търсене на учител, а после и на уединение за „умна молитва”,
неговият живот напомня изключително много онзи на учителя му св.
Григорий Синаит, на неговия събрат от Парория св. Теодосий Търновски, а и
на св. патриарх Ефрем Печки. Както бе показано от Климентина Иванова и
Предраг Матеич, Ромил е бил талантлив писател и проповедник, въпреки че е
запазено само едно негово поучение. Смята се, че то е писано в Авлона (вж.
по-долу), като е възможно съхраненият текст да е само част от по-голямо
произведение.23 Впрочем, показателни са и онези негови думи и части от
слова, „вградени” в житието му от Григорий Доброписец.24 Нека цитираме
поне едно изречение: „Само човекът е словесен, създаден по образ и подобие
Божие и сам управлява своя живот…”
Няма да се спираме на пътуванията на св. Ромил, но трябва
непременно да отбележим отиването му в най-южните предели на Сръбското
царство – в Авлона/Валона (дн. Вльора), управлявана по волята на цар
Стефан Душан от неговия шурей деспот Йоан Асен Комнин,25 брат на царица
Елена и българския цар Иван Александър. Не е пресилено в това да търсим
както сръбска, така и една „търновска” връзка. Отиването на Ромил с
неговите ученици в Авлона най-вероятно това става през 50-те години на XIV
в. Колко е продължило пребиваването му там е неизвестно, но със сигурност
св. Ромил живее в околностите на Авлона и след като Йоан Комнин умира
(около 1359-1360 г.), наследен от сина си Йоан Александър Комнин (загинал
през 1371 г. в битката при Черномен), а след 1371 г. – от сестра му, известна
само с фамилното си име Комнина.26
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Дан.наст. 1989, 129-133; Павлов/Грудков 1999, 96-103.
Ivanova/Mateic 1993, 3-15; Старобълг.лит. 2003, 435 (Кл. Иванова).
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Сырку 1900, 24-26; Halkin 1961, 127-144; Life, 24 sq.; Колев 1975, 163-164.
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Божилов 1985, 178-184; Кой кой е 2012, 328-329 (Й. Андреев); Николов-Зиков 2012,
90-97.
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Николов-Зиков 2012, 98-101.
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Григорије Палама
Нейде в тези години на несигурност св. Ромил с учениците си напуска
Авлона и албанските земи, търсейки убежище в Моравска Сърбия на княз
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Лазар. Според славянския текст на житието Бог на сън дава знак на светеца, а
според гръцката му версия той е посъветван да направи това от някакъв
неизвестен по име „старец” от Константинопол след размяна на писма. В
славянския текст е казано: „Напусна Авлона и отиде в Сръбската земя заедно
със своите ученици в мястото, наречено Раваница… и създаде селение…”27
Манастирът „Свето Възнесение Господне” е изграден от княз Лазар
като негова задужбина за няколко години, като е завършен през 1381 г. По
същото време патриарх на Печ и сръбските земи е българинът Ефрем, като не
е изключено св. Ромил и неговите ученици да са се установили в Раваница по
негова препоръка. Впрочем, тези връзка между св. Ромил и Сърбия може да е
била установена още при патриарх Сава IV, който също подкрепя исихазма и
неговите последователи. От познатите ни извори не става ясно дали строежът
на манастира предхожда идването на св. Ромил или обратно. Според нас си
заслужава да се помисли дали създаването на княжеската обител не е в пряка
връзка с пристигането на голямата група монаси исихасти, водени от прочут
учител като св. Ромил. Така или иначе, бъдещият светец е възприеман като
авторитетен духовен водач още на Света Гора през петдесетте-шестдесетте
години на XIV в. Това личи от неговото житие, както и от една приписка
върху Славянския кодекс Nr. 8, съхраняван в Националната библиотека в
Париж – показателно е, че неговият ученик Дионисий го нарича „… нашият
отец и господар кир Ромил старец…”28 По време на пребиваването на св.
Ромил в Авлона при него идват мнозина атонски монаси, независимо от
отдалечеността на мястото. С други думи, княз Лазар оценява пристигането
на учител от ранга на св. Ромил по достойнство. Съвсем естествено той следва
примера на предишното поколение български и сръбски владетели - цар
Иван Александър, цар Стефан Душан и деспот Йоан Асен Комнин.
Св. Ромил Видински умира на 16 януари, но за годината на неговата
смърт между учените съществуват различия. Това със сигурност става след
1381, най-вероятно към 1385 г.29 Пещерата, в която е пребивавал светецът, е
съществувала до ново време. Гробът му е в притвора на манастирския храм,30
в който през 1390/1391 г. са пренесени мощите на самия св. княз Лазар.31
Раваница се превръща в поредно място за контакти и общност между
български и сръбски монаси исихасти. Ние не знаем колко са били учениците
на св. Ромил, но сред тях очевидно е Григорий Доброписец, смятан от редица
изследователи за грък от Константинопол, за което има известни индикации
27

Сырку 1900, с. 33; Halkin 1961, 141-144; Life 1982, 45-47.
Гонис 1987, 109-110.
29
Кой кой е 2012, 580 (Й. Андреев); Старобълг.лит. 2003, 435 (Кл. Иванова).
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Павловић 1965, 116-117
31
Пак там, 195-196.
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в написаното от него житие. В сръбската традиция този монах и книжовник е
наричан „Григорий Синаит Млади” и е възприеман като създател на
манастира „Горняк”, където според преданието се пазят неговите мощи.32
Възможно е обаче това да е монашеска легенда, създадена значително покъсно. Все пак се налага да припомним, че в самия надслов на житието, на
което с основание обръща внимание още П. Сирку, Григорий Доброписец е
написал творбата си на Света гора, в „мястото Мелана”.33 Възможна връзка с
Ромил и неговите ученици се приема и за загадъчния светец Роман (известен
и като Роман Синаит), чиито мощи се пазят в манастира при с. Джунис,
недалече от Крушевац.34 Друг ученик на св. Ромил със сигурност е т.нар.
„Първи Непознат Раваничанин”, автор на синаксарното житие на светия княз
Лазар, едно от най-ранните произведения за прочутия владетел на Моравска
Сърбия.35
Така или иначе, Синаитовият „модел” на монашеска общност от
категорично исихастки тип, създаден на българо-византийската граница в
Парория, е пренесен от св. Ромил Видински и неговите български, сръбски, а
вероятно и византийски ученици, в Моравска Сърбия. Това става с
категоричната подкрепа на княз Лазар и тогавашният печки патриарх Ефрем.
В по-късната сръбска традиция се появява голяма група светци, които в
паметници от ХVII в. нататък са известни – и поотделно, и като общност, с
името „Синаити”. Първият от тях неизменно е самият св. Ромил Видински,
наричан, както стана дума, и св. Ромил Синаит. Как е възникнало това
прозвище няма ясен отговор, още повече че св. Ромил никога не е ходил на
Синай, а и никъде в неговото житие – и в гръцкия, и в славянския текст, не е
наричан с такова прозвище. Знае се, че на Синай, в прочутия манастир „Св.
Екатерина” през XIV в. е имало български и сръбски монаси,36 но надали
можем да смятаме, че братството в Раваница има пряка връзка с това
присъствие. Прави впечатление, че в известния „Атонски патерик”, издаден
през 1896 г. като обобщение на гръцки, български, сръбски, руски и други
агиографски паметници, светецът изрично е представен като „…
преподобният Ромил, ученикът на Свети Григорий Синаит…”37 Ако такава
практика е имало и в по-ранни текстове, например от XVII в., обяснението за
появата на термина „Синаити” става ясно – както самият св. Ромил, така и
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неговите ученици са възприемани като последователи на св. Григорий
Синаит.
Известни са имената на редица „Синаити” (споменатите Григорий
Синаит Млади и Роман, както и Данило, Мартирий, Нестор, Сисой, Зосим,
Андрей, Йов, Йоша), като има и трима, чиито лични имена остават
неизвестни. Знаят се и местата, където се пазят техните мощи – църкви и
манастирски храмове, свързани по един или друг начин с манастира при
Раваница.38 Сръбската писмена традиция, както и местните предания, не
оставят съмнение, че в голямата си част, ако не и като цяло, въпросните
„Синаити” са ученици на св. Ромил. Това показва, че общността в Раваница е
била значима и е оставила следи, които определено са много по-трайни от
онези за Парория и Кефаларево. Това обстоятелство задължава
историческата и археологическа наука в България и Сърбия да проучи още
по-задълбочено наследството на великия исихастки учител св. Ромил
Видински.
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FROM PARORIA AND TARNOVO TO PEĆ AND RAVANICA
(Relations between Bulgarian and Serbian Hesychasts in the 14th Century)

In this article, typical examples of contacts and collaboration between
Bulgarian and Serbian monks during the 14th century are examined. There were
Bulgarians and Serbs among the students of the famous cleric St. Gregory of Sinai
in Mount Athos. When, in 1328 Gregory established his own monk comunity in
Paroria (Strandja Mountain). Bulgarian and Serbian monks took part in it. Among
them were future famous "teachers" St. Theodosius of Tarnovo and St. Romylos of
Vidin. Monks from Serbia also took part in the Monastery of Kilifarevo
(Kephalarevo), founded by St. Theodosius near Tarnovo, medieval capital of
Bulgaria. The confraternity in the monastery Ravanica in Serbia, founded by the
Bulgarian monk Romylos, proved to be even more durable. It was supported by
Serbian Prince Lazar and Patriarch Ephraim, who was Bulgarian from ”the land of
Tarnovo”.
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ВЛАСТЕЛА КНЕЗА ЛАЗАРА У ЕПСКОЈ ПОЕЗИЈИ
Апстракт: У овом раду даћемо приказ властеле која је чинила близак
круг пријатеља и сарадника кнеза Лазара Хребељановића, и колико
аутентично је тај однос епска поезија пренела кроз песме. Чињеницу да је
породица била стожер кнежеве власти, епика је недвосмислено показала кроз
своју интерпретацију и подударањима са историјским изворима.
Кључне речи: властела, епска поезија, породични клан, средњи век
Епска песма, на свој начин, потврђује поједине историјске чињенице.
Она почива колико на памћењу, толико и на преношењу и модификовању тих
чињеница. Када је усмена традиција постала писана показало се да она зна за
српске средњовековне владаре, од Стефана Немање, до Мрњавчевића, кнеза
Лазара Хребељановића, Вука Бранковића, потом и за српске деспоте. Имена
која се јављају у епици, већином су потврђена у историјским изворима, и кроз
песме се назире значајан део историје српског народа. Међутим, десетерац и
дванаестерац, неретко, опевају дела јунака чије постојање није забележено у
дипломатичкој грађи. Индикативна подударања између историје и поезије,
међу стиховима, испољавају се како у начину песничке интерпретације, тако и
у општој слици историјске епохе.
Историјском сликом косовског круга песама доминирају личности
кнеза Лазара и Милоша Кобилића. Тежиште казивања померено је са
Косовске битке на догађаје пре и после ње, као и у средњовековним култним
списима о кнезу Лазару. Песме које говоре о догађајима пре битке посвећене
су чину опредељивања за бој. Додатну драму доноси чињеница да је
непријатељ многобројнији, те прихватање битке значи слободан избор смрти.
Други кључни моменат косовског епа је опредељење главног јунака Милоша
Кобилића за херојски чин, чије извршење повлачи са собом и његову властиту
смрт. Дакле, Лазар и Милош су главни протагонисти косовске драме.
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Песма О смрти младог цара Уроша око цара на самрти окупља сву
српску господу. Овај епски каталог уводи битну властелу у песме
преткосовског и косовског круга. Јунаци се групишу према асоцијацијама из
традиције где се никад не раздвајају и делују по принципу породичног клана,
или побратимства, или кумства.
Основна типологија носилаца радње карактеристичне за сваку епску
песму јесте подела на добре и зле, да би се, зависно од историјске, друштвене
и религијске ситуације спецификовала у неопходне бинарне опозиције: веран
/ неверан, јак / слаб, сизерен / вазал, правоверник / издајник.1
Предводник велможа и благородних, кнез Лазар Хребељановић, није
имао славне предке, а да ли је био потомак царске лозе, с научне тачке
гледишта, остаје отворено питање, с обзиром да је носио титулу великог кнеза
која се од времена Стефана Немање додељивала владаревим најближим,
крвним сродницима.2 Када је прошла борба о наслеђе Немањића, српска
црква, а затим и епика, пронашла је решење за продужење светородне лозе у
Лазаревој личности. Наводно је, према речима патријарха Данила, цар Душан
прорекао да ће Лазар владати српским земљама.3 Идентична слика заступљена
је и у епици, где цар Душан на основу староставних књига види Лазара као
свог будућег наследника. Женидбом са књегињом Милицом, његов избор за
самодржца Срба оправдан је и решен тако што је његова жена пореклом од
Немањића.
У хагиографској књижевности и народној традицији, он је
представљен као узоран владалац, носилац највиших хришћанских врлина
који је, уз то, доживео мученичку смрт, те је тиме не само преузео улогу
преносиоца благодати са старе на нову династију, већ је сам постао заточеник
нове благодати, новог светородства.
У Косовском циклусу епске поезије, кнез Лазар је представљен као
стари, мудри беседник, старац коме су године донеле искуство увек наглашено
у његовом обраћању властели. Његове речи, на неколико места, допуњује
његова супруга, књегиња Милица, која је представљена као прва до њега,
односно једнака с њим. У већини народних песама, Лазар је титулисан као
кнез, затим као цар или господин. Историјске чињенице огледају се у песми
Женидба кнеза Лазара где се у стиховима назива „слугом“ цара Душана.4
Ослоњена на средњовековно наслеђе, ова песма га је описала као ставилца,
1

Милошевић-Ђорђевић 2011, 102.
Благојевић 2004, 21-50.
3
Ћоровић 1929, 86.
4
Српске народне пјесме, 133-145.
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што он и јесте био, али на двору цара Уроша између 1360. и 1365. године.5
Даље, песник наглашава његов низак друштвени положај у односу на цара
Душана и Немањиће, а његово уздизање, као и култни списи, објашњава
женидбом са Милицом. Ово је једина епска песма у којој је првобитан
друштвени статус Лазара Хребељановића истоветан оном из историјске
стварности, забележене у дипломатици.
Први уз кнежево колено, Вук Бранковић, господар једног дела Косова,
непосредни заповедник десног крила српске војске на Газиместану, Лазарев
зет, човек је на кога се у 19. веку сручио сав очај и немоћ српског народа да се
избори за слободу. Неко је морао бити носиоц проклетства које је
онемогућавало јединство српских војвода, под Карађорђем, у борби против
Турака. Његово име, као синоним за издају, остало је као такво међу Србима
до данашњих дана.
Историјски гледано, господин Вук потицао је од великих и славних,
што упућује на његово сродство са немањићким владарима.6 Његово
господство осликавају и народне песме. У једној реткој песми о Вуковој
женидби са Маром, Лазаревом кћери, сам Лазар о њему каже да је „рода
господскога“, да у њему тече крв Немањића, „господар је земље и градова“,
господар Дренице.7 Интересантно је да Лазар њега хоће за зета, како би му се
овај у невољи нашао, али је против тога књегиња Милица, која мужу
пребацује да је Вука изнад свих уздигао и како ће једног дана пожелети да буде
владар Србије.
У науци се сматра да је кнез Лазар био заслужан за Вуков успон, а о
њиховом савезу, љубави и пријатељству сведочи и запис из 1386/1387. године.8
У епским песмама, Вук је Лазару први уз колено, десна рука, први саветник,
неко ко увек зна одговор на кнежева питање и недоумице; на фигуративан
начин Вук је представљен као кнежев наследник.
Током своје политичке каријере, Вук се понашао као и све велможе
тог времена. За српску духовну елиту његово понашање после 1389 није било
издаја Лазаревог дела. Вук никад није издао основну кнежеву идеју, бар не ону
изречену током ратничког сабора уочи битке, није се приклонио Турцима, за
разлику од самих Лазаревића. Чак и када је натеран на такав корак, он им је
пружао отпор. Косовску битку господин Вук није напустио у одсудном часу,
већ је крило којим је он командовао начинило најснажнији пробој у Муратове

5
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редове. Напослетку, када је центар српске војске попустио и кнез Лазар пао,
Вук Бранковић је наредио повлачење, вероватно, не само своје војске, већ
свих преживелих ратника, с обзиром да је он био следећи, после владара, у
ланцу командовања. Повлачење је била једина паметна одлука у том моменту,
која је у себи садржала и одговорност за животе ратника под Вуковом
командом, и никако је не бисмо смели окарактерисати као одраз кукавичлука
или издаје, већ као рационално решење у безизленој ситуацији, каквом су, до
данашњих дана, прибегавале многе војсковође. Иако се у појединим песмама
сачувала историјска тачност, гуслари-певачи 19. века избрисали су или до њих
није ни стигла истина о родоначелнику Вуковића (Бранковића), већ су
осмислили читав сценарио о издаји, који је као оновремена пропаганда
требао да утиче на ратнике, уопште људе и децу, на њихов морал.
Због судбоносне битке, на дан светог Вида, формиран је каталог
јунака, а најбољи међу њима јесте Милош Кобилић. Јунаци епике, као и они у
хагиографским списима, моћ добијају као награду за врлину. У епској
традицији постоје дубински митски слојеви, али се јасном сликом приказује
делотворност јунакове храбрости, његова физичка, али и морална моћ, па
његови подвизи тако постају видљиви.9
Милошево јуначко дело се први пут помиње у путописном дневнику
ђакона Игњатија.10 У историјским изворима назива се племићем, витезом,
човеком племенитог рода. У епским песмама он је војвода или војвода бојни.
Војвода је највиши војни чин после владара, а припадао је кругу најкрупније
властеле и заповедао одредима пронијарске или баштинске војске.11 Понегде
се Милош назива верним слугом Лазаревим. У средњовековној
терминологији, слуга је чест назив за властелу као поданике и вазале владара.
Овде није реч о титули, већ о верној служби. Сама реч се изједначавала са
племенитим људима.12 На основу података из извора, можемо доћи до
закључка да је Милош Кобилић био господин племенитог рода – властелин, а
витез самим тим што је као оклопљени коњаник јуришао на непријатеља у
Косовској бици.13
Само култни списи о кнезу Лазару не помињу Милоша, или тек
успутно, док је у историјским изворима он централна фигура косовске приче.

9

Милошевић-Ђорђевић 2011, 102, 103.
Русский Времянник, 301-302; Браун 2004, 32.
11
ЛССВ, 95. (Р. Михаљчић, А. Веселиновић, А. Фотић)
12
ЛССВ, 674. (Р. Михаљчић).
13
Детаљно о Милошу Кобилићу: Вушковић 2012
10
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У епској поезији он има задатак доказивања верности кнезу Лазару, али и
указивање на неверу Вука Бранковића.
Милошев херојски индивидуални подвиг био је инкомпатибилан са
основном идеолошком и поетском тенденцијом култних, црквених списа.
Убиство страног владара и непријатеља, као најважнији историјски подвиг у
Косовској бици, захтевао је величање починитеља, осветљавање његовог лика,
а то би померило личност кнеза Лазара у искључиво мисаони, не делатни
план, чиме би се угрозила поетика ангажованих списа. Овако остављајући
кнезу атрибуте мученика и будућег свеца, црквени оци успели су да га
прикажу и као ратника.
Муратова смрт је у хагиографији приказана као казна божија,
Милошев подвиг потиснут и тиме постигнута потпуна кохерентност ових
списа. Иако је атентат представљао историјску чињеницу од прворазредног
значаја, истовремено је био идеалан подстицај за епску објективизацију.14
Успомена на Лазаревог сестрића, Стефана Мусића, сачувала се у
свести српског народа и преко епске народне поезије, у којој је приказан као
витез из мајдана чистог сребра који касни у битку, али јуначки гине на
Косову. Народна песма садржи историјски тачне податке о њему, али је према
овом српском великашу емотивно хладна и уздржана. Стефан Мусић био је
угледна личност у Србији кнеза Лазара, делом као близак кнежев рођак, али и
као поуздан и одан властелин са значајном облашћу којом је управљао.15
Епска песма о човеку који је стајао раме уз кнеза на Косову пољу не
осликава придевима нити карактерне особине, нити Стефанов физички
изглед. Она прати његове последње сате пред смрт, преносећи стиховима
његове изјаве, наређења, разговор са слугом, који је с њим био на заклетви
код кнеза, али ни трага ономе дал' је леп, висок, храбар, мрачни јунак, добар,
љутит. У песми га видимо као војводу који из свог града, окруженог
рудницима сребра креће на Косово поље, прелазећи Ситницу. У овом случају
песник га поставља у лабски Брвеник (јер у супротном би морао прво прећи
Ибар), одакле креће са својом војском.
Живот Стефана Мусића пружао је довољно материјала за састављање
и певање песме о њему, почев од расапа Николе Алтомановића, до погибије
на бојном пољу. У Косовском циклусу песма о њему пева као о човеку који, без
великих трагичних речи које би то описале, најмирније одлази у смрт да
испуни кнежеву заклетву.

14
15

Милошевић-Ђорђевић 2011, 191.
О Стефану Мусићу: Милојевић 1986, 5-34.

168

Марија Вушковић

Војвода Влатко Вуковић предводио је савезничку, босанску војску
1389. године, командујући левим крилом. Један део његове војске је погинуо, а
поједина властела допала заробљеништва. Под страховитим Бајазитовим
налетом, Влатко се сигурне смрти спасао бежањем из битке, а не одласком с
поља када је битка била готова.16 Први помен имена босанског војводе
налазимо у великој повељи краља Твртка I из 1387. године.17
У епској поезији, војвода Влатко помиње се под именом Владета, али
га певач када му тепа назива правим именом – Влатко. Творац песама о боју
на Косову зна да је у бици учествовала босанска војска и да је Влатко
преживео, те је приказан као неко ко доноси трагичне вести књегињи
Милици и преноси даље глас о ономе што се за време битке наводно
догодило.18
У Лазарици се јасно каже и инсистира на историјски тачној
чињеници: да је војвода Влатко Вуковић окренуо коња низ Косово, из љутог
се боја уклонио и оставио славног кнеза Лазара.19 Народна традиција није
заборавила истинитост догађаја и остала је исторична највише у песмама са
тла Херцеговине, где су разлике, настале кроз векове певања, видљиве само у
интерпретацији, док су у Вуковим збиркама песме изгубиле готово све од
историчности, избацивањем ликова и догађаја, као и неразумевањем истих.
Иван Косанчић и Милан Топлица у песмама су представљени као
побратими Милоша Кобилића. Ова два одважна јунака, која традиција памти
једног по лепоти, другог по висини, именом се не помињу у наративним
изворима савременим Косовској битки, те се сматра да су у косовску легенду
ушли током 17. века.
Као што знамо, кнежева власт почивала је на родбинским везама,
слично клановским породицама на Западу. Удајом женских чланова породице
за моћне великаше, стекао је поуздане пријатеље, одану властелу, али и део
прихода са њихових поседа, као и војску којом је употпуњавао своје редове.
Да би такав савез опстао, поготово у оно време када је настао, вероватно
свестан чињенице да он, ипак, није легитимни наследник немањићког трона,
Лазар је морао чинити својеврсне уступке својој браћи – Мусићима, и сину –
Вуку Бранковићу. У епској пеозији, тај однос осликаван је кроз њихов
дијалог, кроз начин седења за кнежевом трпезом, кроз здравицу.

16

Уп. Тошић 2000, 249.
Ћирковић 1964, 50; Тошић 2000, 243-260.
18
Царица Милица и Владета војвода у: Косово, 66-68
19
Лазарица, 213-214.
17
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Лазареве беседе и одговор ратника вероватно су аутентични одломци
јуначких песама с краја четрнаестог века. Не може се установити да ли оне
представљају искључиво витешко, средњовековно, а не народно певање.
Косовски еп потпуно се разликује од племенско – митолошке усмене поезије.
То је историјски еп, који у себи садржи вербалне формуле, блиске историјској,
средњовековној стварности, и идејно-политички програм кнеза Лазара
Хребељановића.
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NOBILITY OF PRINCE LAZAR IN EPIC POETRY
Prince and his nobles presented in epic poetry reflect the historical reality
of the Middle Ages. In the historical songs, relationship of Prince Lazar and his
noblemen was described like family alliance, with Lazar as the bearer of authority.
The names that appear in the epics are mostly confirmed in the historical sources,
while throughout the songs, significant part of the history of the Serbian people is
looming.
Keywords: nobility, epic poetry, family clan, Middle Ages
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ЈЕВГЕНИЈА МОНАХИЊА КНЕГИЊА
The paper discusses a few issues regarding the role of princess Milica after
the death of her husband, prince Lazar, during the battle of Kosovo. On the first
place, the authors give an insight into her authority as a woman and her role as a
regent and a co ruler. They also identify the circle of men in princess’s service or
close to her, as well as her personal territory and the sources of her income.
Кључне речи: кнегиња Милица, монахинја Јевгенија, средњовековна
Србија, савладар, студије рода и пола
У немирним временима која су наступила након смрти кнеза Лазара,
на челу српске државе нашла се његова удовица, кнегиња Милица, у
традицији упамћена као царица.1 Од Лазареве погибије па све до своје смрти,
краће време је самостално управљала државом да би више од деценије била
савладар (1393-1405). Стога, иако се у историји државе Немањића и Моравске
Србије ни једна жена није званично нашла на престолу, попут Јелене Грубе у
Босни, не може се порећи да је током једног периода поменутим територијама
фактички владала не само мужевна жена, већ и монахиња. У тим одсудним


Рад настао као резултат истраживања на пројектима Министарства просвете и
науке: Средњовековне српске земље (13-15. век): Политички, привредни, друштвени
и правни процеси евиденциони бр. ОИ 177029 и Етногенези Срба у средњем веку:
Упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета
материјалне културе са аспекта аналитичке хемије евиденциони бр. ИИ 47025.
1
Popovich 1994, 87-104. У новије време упоредну анализу историјског и епског лика
кнегиње доноси М. Вушковић. Вушковић 2012, на више места.
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тренуцима, уз њу се налазила рођака по оцу Јефимија, такође замонашена
удовица.2
Ипак и поред значајне улоге и функције кнегиње Милице, како у
сукобима побочних наследника Немањића, којима је и сама припадала, тако и
на спољнополитичкој сцени, њеној личности посвећено је далеко више радова
у оквиру књижевности или историје уметности него у историографији. У
оквиру старије литературе, своје место проналази у делу посвећеном
краљицама и царицама српским Илариона Руварца, а затим и у оквиру
монографије Миодрага Пурковића Принцезе из куће Немањића, који се и даље
цитира као најрелевантија литература о кнегињи. Исти аутор разрешио је и
питање времена њеног замонашења, а поједине податке о њеном месту на
политичкој сцени доноси у својим делима о деспоту Стефану и о кћерима
кнеза Лазара. Фактичку власт Милице, као и њену позицију у оквиру двојног
па и тројног савладарства, приказао је веома детаљно Милош Благојевић. Он
је у свом раду о државној управи донео и низ података о личностима везаним
за Милицу. У новије време, кнегињи је нешто пажње посветила и Зага
Гавриловић у свом раду о женама у српској политици, дипломатији и
уметности са краја 14. и почетка 15 века.3
Током истог периода, далеко више аутора је посветило пажњу анализи
докумената које је Милице издала. Сумњу коју је посејао још Станоје
Станојевић, да су поједина кнегињина акта веома сумњива, те могући
фалсификати, уклонио је својевремено Сима Ћирковић. Своје место Милица
налази и у оквиру разматрања Небојше Порчића о дипломатичким
обрасцима, као и у анализи дубровачких писама као извора за фактичко стање
у периоду 1389-1402 Марка Шуице.4 У новије време, Александар Младеновић
је на једном месту објединио и издао њена акта у оквиру збирке докумената
деспота Стефана.5
Како је ипак део података о Милици не само расут широм литературе
и извора, него обрађиван и са других аспеката, овде ћемо покушати да
укажемо на неколико питања у вези њене власт, попут улоге Милице као жене
на месту регента и савладара. Такође, указаћемо на евентуалне новине у
појединим истраживањима, која би могла да потврде или оспоре досадашња
2

Фостиков 2006; Томин 2011. О Јефимији: Juhas-Georgievska 2002, са ст. литературом.
Руварац 1868, 31-32; Пурковић 1996, 89-97; Пурковић 1996a, на више места;
Пурковић 1978, на више места; Благојевић 2004, 357-378; Благојевић 1997, према
регистру; Gavrilović 2006, 74-78.
4
Ћирковић 1956, 139-152; Шуица 2011, 29-49; Порчић 2011, 270-272, 282-28-7.
5
Младеновић 2007, према садржају. За поједина акта видети и: Фостиков 2012, 123–
133; Фостиков, Исаиловић 2013, Фостиков 2013, Фостиков 2013а.
3
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знања о кнегињи. На крају покушаћемо и да бар делимично омеђимо
територију, која јој је припала а о којој сведоче и поједини извори, као и да
укажемо на изворе њених приходa. У оквиру истог дела указаћемо и на
поједине личности које се јављају као поданици њеног двора.
***
Већ сама чињеница да у средњем веку преовлађује опште схватање да
је жена настала од ребра мушкарца, ограничавала је права жене на наследство
трона или пак њено самостално иступање.6 И поред тога, жена, а посебно
високог порекла и статуса, пред собом је имала неколико функција и
могућности. Најчешће прва улога додељивана јој је у оквиру стварања што
важнијих и јачих породичних савеза, а посебна права и власт стицала би и као
удовица или монахиња. Додатно као супруга владара, жена се могла наћи и на
позицији регента у случају одсуства мужа, или током малолетства будућег
наследника. У појединим случајевима могла је да се нађе и на месту савладара,
а неки пут, мада ретко, и на месту владара. У тим случајевима фактичку власт
имала би, не само до проглашења наследника, који су могли да буду веома
рано истакнути у складу са претензијама, већ и до његовог правог
пунолетства, када би наследник могао и да званично заузме престо. Такође, на
месту регента или савладара могла је да се нађе и жена чија је крвна линија
била уско повезана са лозом династије, те би као женска наследница у случају
изостанка ближих сродника стицала право да јавно и наступи, па чак и да се
фактички натиче за место владара. И тада, уз њу би се по правилу налазио
мушки владар, који је према правилу заправо проглашаван наследником
престола.7 Таква пракса одредила је и живот Милице, од њене удаје до смрти.
Током тог периода јавља се у скоро свим поменутим улогама, као крвна
сродница Немањића, као жена сувереног владара, кнеза Лазара, као кнегиња и
као савладарка, као монахиња, па и као монахиња кнегиња.
У литералним изворима, Милица је забележена и као мужавствена
жена, што је уједно и највећа похвала за жену тог времена. Тај израз којим се
истиче храброст кнегиње, иначе резервисана за мушкарца, заправо сведочи и
о њеном преузимању још једне мушке улоге – улоге владара – браниоца
породице, имања, народа и целокупне традиције. Такође, истицањем

6

Фостиков 2004, 326-328.
Vann 1993; Olsen 1994, списак по именима; Donald 1996, према регистру; Stafford
2001, 398 – 415; Duggan 2002, Earenfight 2005, према регистру; Фостиков 2004, 323-324,
334-336; Bardsley 2007.
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чињенице да је Милица мужавствена, савремени аутори покушавали су да
укажу и на легитимитет саме Милице, те да пренебрегну чињеницу да је она
жена.8
Најранији литерарни опис њеног преузимања власти, ситуације у којој
се нашла држава након Косовске битке, као и претњи у виду Угарске и Турске,
сачуван је у Слову о светом кнезу Лазару, патријарха Данила III: Када
благочастива кнегиња са сином својим Стефаном виде ово, себе и Српску
земљу како безнађем удовствоваше и одасвуд растура непријатељем
који напада и да надошлој беди и жалости не беше помоћника и
утешитеља, онда одложи женску немоћ и прими мушко старање.9 Да ли је
том приликом Милица преузела титулу регента или савладара није познато.
Као потврда једне или друге тезе могле би да послуже новија тумачења
ктиторске фреске Лазаревића у Раваници, али како о истим постоје два
различита става у литератури, без даље проспекције те фреске засноване на
поузданим доказима, није могуће расправљати.10
Милица се први пут спомиње у изворима тек као жена кнеза Лазара, и
то у оквиру родослова и литералних извора, који су имали за циљ да
оправдају претензије Лазаревића, указујући на легитимно порекло њихове
власти, као и да истакну Стефана, као пуноправног наследника. Као
последица оваквог става, улога Милице у актуелним догађајима није до краја
откривана у овој врсти извора.11 Још је М. Благојевић истакао да се на месту
првог и главног субјекта радње у важнијим догађајима везаним за период
после Косовске битке јавља Стефан. Ово је очигледно већ у опису сазивања
државног сабора 1390/91, чију је организацију и проглашење новог
патријарха, у време малолетности Стефана, заправо спровела кнегиња помоћу
својих сарадника. Исти аутор указује и да је Милица фактички суверено и са
свим правима владала и након успостављања Стефана за легитимног
наследника, као и да је имала исти, ако не и већи удео у власти.12
Након Стефановог преузимања власти, Милица се замонашила
узевши име Јевгенија. Као монахиња она и даље заступа своје синове и заједно
са њима издаје јавноправна акта. С друге стране, у појединим случајевима она
наступа и сама, пре свега у актима која су се односила на поједина питања
8

Тако је уздижу Данило III, Григорије Цамблак и Константин Филозоф. Томин 2011,
4-9.
9
Ћоровић 1929, 98; Томин 2011, 4-9.
10
Цветковић 1994, 37-51, уп. Стародубцев 2012, 333–354; Стародубцев 2013, 267-278.
11
Стојановић 1927, на више места; О средњовековним списима посвећеним кнезу
Лазару: Трифуновић 1968; Бојовић 1999.
12
Благојевић 2004, 358, 360.
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везана за однос са Дубровником, дубровачким трговцима и закупцима
царина. Током последње деценије 14. века кнегиња Јевгенија је, заједно са
својим синовима Стефаном и Вуком, издала низ повеља појединим
манастирима.13 Изузетак представља повеља Лаври св. Атанасија од 1. августа
1398. године, коју је она издала током свог боравка у манастиру у Жупањевцу.
У том акту не само да не наводи своје синове, већ потпуно самостално
наступа. Истовремено у интитулацији сама себе назива благоверна госпођа
кнегиња кир Јевгенија монахиња, док је у запису о састављању повеље писар
Руско наводи као госпођу монахињу кир Јевгенију кнегињу. Исту повељу
Милица не само да потписује као Јевгенија монахиња кнегиња већ је и печати
сопственим типаром са легендом истоветном наведеном потпису.14 Како је
ово и једини сачувани пример оваквог иступања и интитулисања кнегиње
Милице током њене фактичке власти, тај њен гест није прошао неопажено у
литератури. Још се Г. Чремошник позабавио у два наврата питањем њеног
печата, закључујући да исти представља потпуно јединствени пример међу
тада савременим јужнословенским обрасцима сигилографије жена, удовица
владара и обласне господе. Оне су по правилу, чак и ако су поседовале
сопствене печате, за јавноправна акта користиле печате својих супруга. У
каснијем опису кнегињиног печата, Чремошник у својој Сигилографији
истиче да овај, као и један печат из групе печата Вука Бранковића,
представљају једина два постојећа чисто именска печата.15 У свим осталим
актима за која су сачувани печати, а која је издала са наследницима, Милица
је користила печат свог покојног супруга. Да ли је неки од Лазаревих печата
или свој сопствени користила и на приватноправним актима, као и у
односима са Дубровником није познато. Да јесте вероватно да би доследни
Руско Христифоровић, дубровачки канцелар, на такав податак скренуо
пажњу, исто онако као што је својевремено истакао употребу новог печата
деспота Стефана.16 Да је пак Руско био обавештен о постојећој титулатури
кнегиње Милице, указује чињеница да је и он сам нешто касније назива
госпођа кнегиња кир Јевгенија. Одступање од интитулације забележене у
13

Младеновић 2007, 19, 29-32, 35-37, 39-41, 155-173, 223-228, 293-313, 391-405, са
пописом старијих издања; Фостиков 2012, 123–133; Фостиков – Исаиловић 2013,
Фостиков 2013, Фостиков 2013а.
14
Младеновић 2007, 229-235, са пописом старијих издања. О Жупањевцу: Лазаревић
2005, 107-115, са пописом ст. литературе. Археолошко истраживање Жупањевца
вршено је 2009, 2011: руководилац истраживања Д. Рашковић, Нарони музеј
Крушевац.
15
Čremošnik 1958, 59-60; Čremošnik 1976, 69.
16
Јиречек 2007, 45-46, № 31; Фостиков 2013.
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повељи Лаври св. Атанасија огледа се само у изостављању речи монахиња, а
како се исто из цитираног и подразумевало, за тим вероватно да није ни било
потребе. Такав податак свакако да би ишао у прилог тези да је таква интитула-
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ција кнегиње доиста и постојала ван поменуте повеље, чак и четири године
касније, односно 1402, или 1404. године.17
Појава да жене наследнице и удовице користе печате супруга
потврђена је, у новије време, и у великом делу западне Европе. Са малим
изузетком, анализа печата краљица регенткиња, указује на то да су поједине
од њих поседовале и сопствене типаре намењене печаћењу властитих и јавних
аката.18 Ипак, било би исувише смело закључити да се у време издавања
поменуте повеље Милица налазила на месту регента, те да је у питању
регентски печат. Такође, за сада може да остане само у домену претпоставке и
питање да ли је Милица поседовала и печат са световним именом у легенди,
налик Вуковом, као и да ли је исти можда по замонашењу преправила.
Поводом овог печата, као и интитулације, отвара се још и питање
термина монахиња, који се јавља у легенди. Чињеница да Милица као
монахиња учествује у власти на први поглед може деловати чудно. Међутим,
приликом разматрања тзв. женске историје, време средњег века, а посебно
позног средњег века, у савременој историографији се често реферише и као
време краљица и опатица. Већ у то време, широм Европе жене високог
статуса и богатства, као монахиње, баве се политиком, било као регенткиње,
саветнице или заштитнице. Истовремено оне истичу и своју улогу у црквеном
животу додајући, уз световну титулу, и реч abbatissa.19
Примере утицајних владарских удовица – монахиња, не треба
тражити далеко. На њих наилазимо и у Србији доба Немањића, те с те стране
посматрано Миличин (Јевгенијин) утицај не долази као потпуна новина у
политичком животу српске средњовековне државе.20 Тако је краљица Јелена,
удовица Уроша I, управљала својом „државом“, у којој је остваривала сва
владарска права – имала свој двор са чиновницима, убирала царине, судила,
издавала повеље ... Ова права она је наставила да остварује и након што је
примила монашки постриг у православној вери у цркви Св. Николе код
Скадра.21 Четири деценије касније, убрзо по смрти цара Стефана Душана,
царска удовица Јелена се замонашила. Истовремено она се осамосталила у
граду Серу, загосподаривши градом и његовом облашћу, тзв. „Серском
државом “. Овом државом, изниклом на рушевинама Српског царства, Јелена,
17

Јиречек 2007, 48-49, № 36; Фостиков 2013.
Bedos-Rezak 1988, 60-82; Danbury 2008, 21.
19
Постоје подаци да су имале своје сопствене печате, а поједине од њих задржавају и
породични грб. Heale 2009, 110 н.40; Shadis 1996, 209; Hamburger – Marti 2008, 26, 34,
65, 69 Видети и изнад нап. бр. 7.
20
Фостиков 2004, 332-333, 336.
21
Бубало 2009, 357-358.
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у монаштву наречена Јелисавета, управљала је све до 1365. године. У једном
запису из 1359. године, серски митрополит Јаков говори о царевању
„благочастивих царева Стефана Уроша и матере његове монахиње
Јелисавете“.22
На крају остаје да укратко укажемо на круг њених поданика и изворе
прихода. Свакако да је првобитно за време регентства Милица боравила у
Крушевцу заједно са децом, али и поред фактичког савладарства вероватно да
је након замонашења поседовала и свој двор, о чему сведочи и постојање
дупле канцеларије Стефана и Милице. Како нас бројна акта обавештавају, њој
блиски су: Петар Боаљадиновић Руднички (кефалија Рудника 1399-1404, а
затим и као челник 1405); челник Витан (челник Рудника још 1404, ако не и
раније 1402), а кога на месту челника наслеђује поменути Петар, и кефалија
Новог Брда – Туба. Такође ту је и Ђерђаш Николић Новобрђанин (Gеorgius de
Nouaberda) који се јавља као цариник и поданик кнегиње Милице марта 1399.
у Новом Брду. Као кнегињин човек записан је и протовестијар Јован 1399, а
као њени дијаци истичу се Тубица и Тоторац (Тодорац), а као заједнички
људи и посланици Стефана и Милице истовремено се јављају и Драгац Тепша,
за кога се претпоставља да припада двору у Крушевцу, као и Ивчин
(Руднички) Ходановић, а на једној заједничкој разрешници деспота и
Милице, записаној у Крушевцу и Радивој двородржица.23
Увек добро обавештен, Руско доноси још бројна и драгоцена
обавештења не само о месту кнегиње у оквиру савладарства, већ и о посебној
вези коју је имала са појединим територијама у оквиру српске државе. Тако
нас канцелар обавештава и да се Милица назива кнегињом Новог Брда, као и
кнегињом Рашке, а њену везу са Новим Брдом потврђује однос који је имала
према цариницима у истом граду и појава кефалије Новог Брда као њеног
поданика. Осим новобрдске царине, у њене дохотке спадао је и део рудничке
царине (1399), а изгледа да се и цела царина Рудника нашла у њеним рукама,
макар након 1402. године, а међу њеним поданицима у се јављају и поменути
Петар, Витан и Туба. Такође, Милица се налазила и у поседу шетоњских
царина, док је приходе од Побрешких, како нас акт из 1405. обавештава,
делила са деспотом Стефаном.24
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JEVGENIJA ABBESS-PRINCESS

After the death of Prince Lazar, Princess Milica spent a decade and a half
on the Serbian throne (1389-1393-1405) as regent and as a co ruler. Her life was
defined by several roles – a descendant of Nemanjić dynasty, a woman of sovereign
ruler, a princess and a regent, a co ruler, an even an abbess-princess. The literal
sources, referred to Milica as masculine (brave) women, the highest praise for a
woman at that time. This also shows her taking another male role - the role of
monarch - the head of family, property, people and the whole tradition. After her
son Stefan takeover the throne, Milica became abbess Jevgenija. As a nun, she
continued to represent her sons, and together with them, issued several documents.
On the other hand, in some cases she acted individually, especially in issues related
to Dubrovnik, its merchants and leaseholders of customs revenues. As Jevgenija
Abbess-Princess, she issued the Charter to Lavra of St. Athanasius in 1398.
Versatility of diplomatic documents, indicate that Milica as abbess-princess had her
own court and a separate office, as was the case with the widow of King Uros I and
the widow of Tsar Stefan Dušan. Like them, Milica had its own territory. In
Ragusan documents, she was entitled the duchess of Novo Brdo and the duchess of
Raška. Her sources of income were customs revenues of Novo Brdo and Šetonja, as
well as parts of customs revenues of Rudnik and Poberežje.
Key words: princess Milica, abbess Jevgenija, medieval Serbia, regent, co
ruler, gender studies
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ПОСЕДИ СВЕТОГОРСКОГ МАНАСТИРА СВЕТОГ
ПАНТЕЛЕЈМОНА У МОРАВСКОЈ СРБИЈИ
Апстракт: У раду је пажња посвећена поседима које је светогорски
Манастир Светог Пантелејмона стекао на подручју Моравске Србије током
приближно две деценије (пре 1380–1395). Процес оснивања метохије овог
манастира одвијао се у две етапе, прва је започета у време кнеза Лазара, пре
1380, а затим настављена 1380/81. године, док је друга уследила 1395. године у
посебним околностима, када се у подухват заједно са владарском породицом
Лазаревић (монахиње Евгенија, кнез Стефан и Вук), укључио и значајан број
утицајне српске властеле.
Кључне речи: посед, метох, село, црква, Манастир Светог Пантелејмона, Света Гора, Моравска Србија, властела, убикација
Иако је о поседима манастира Светог Пантелејмона у науци у више
наврата било речи, а на најцеловитији начин до сада питању се посветио
Радослав Грујић у студији објављеној пре скоро шест деценија,1 становиште
овде и овако профилисане теме отворило је потребу за новим истраживањем
које би проблематику заокружило са једног посебног, унеколико ужег аспекта.
Стварање метохије светогорског манастира Светог Пантелејмона,
званог Руси,2 на подручју Моравске Србије био је процес који је трајао при

Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије: Српско средњовековно друштво у писаним
изворима (ев. бр. 177025).
1
Грујић 1955, 53–77.
2
Само на основу овог другог имена, не би требало доносити закључке о националном
карактеру овог светогорског манастира у позном средњем веку. У новије време у науци је у неколико наврата подвргнуто преиспитивању у литератури распрострањеног
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ближно две деценије. Ово прегнуће се у основи може поделити у две етапе.
Прва је започета у време кнеза Лазара, нешто пре 1380. године, а затим
настављена 1380/81. Друга етапа је уследила тек око деценију и по касније, у
посебним околностима, када се у један широк подухват који покреће
владарска породица Лазаревић укључује значајан број велике и мале властеле.
Однос политичких чинилаца Моравске Србије према овом
светогорском манастиру био је природни наставак бриге коју су српски
владари и други политички чиниоци највишег ранга почев од цара Стефана
Душана, преко деспота Јована Угљеше, и браће Драгаш испољавали у
претходном периоду, својим прилозима помажући манастир.
Неће се претерати ако се каже да су повеље-даровнице Лазаревића
манастиру Светог Пантелејмона, од којих се нарочито издваја хрисовуља
монахиње Евгеније и њених синова, праве ризнице имена српске властеле са
подручја Моравске Србије. Само међу дародавцима среће се 8 властелина. У
три случаја назначена су и имена других чланова породице, код сва три у
питању су супруге властеле дародаваца, а у једном, и синови властеоског пара,
тако да се укупан број представника властеоског слоја приложника
светогорског манастира мора увећати за још пет личности, дакле укупно 13 на
броју. Две властеоске породице дародаваца биле су у сродничким везама са
владарском породицом.
Овде се не исцрпљује списак имена српске властеле. Из топонима,
односно имена појединих дарованих села, и њиховог ближег одређивања,
сазнаје се за још шест властелина, од којих се бар за њих четворицу може рећи
да су деловали у времену којем је поклоњена наша пажња.
О изворима
Извори који говоре о поседима манастира Св. Пантелејмона у
Моравској Србији дају више различитих категорија и поткатегорија података
него што би се то први поглед могло рећи. Топографски подаци остављају
значајне могућности за разматрања, закључке и резултате из домена
историјске географије. Добар део њих је у том смислу већ искоришћен,
међутим, могућности нису до краја исцрпене, а поред тога известан број
закључака проистеклих из погрешне убикације појединих топонима,
потребно је преиспитати и у крајњој линији променити. Када је реч о
просопографским подацима, њихова вредност не заостаје за пређашњим.
мишљења о карактеру односа Русије и манастира Светог Пантелејмона у средњем
веку, видети: Бошков 2000, 35–56; Бошков 2001, 191–196; Бошков 2002, 25–62.
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Један број топонима доноси значајне сазнања о властеоској просопографији,
која су до сада мало коришћена у науци.
Четири сачуване повеље које се налазе у архиву светогорског
манастира Св. Пантелејмона, две кнеза Лазара (1380/81), једна монахиње
Евгеније и њених синова, кнеза Стефана и Вука, као и акт пантелејмонског
игумана Никодима (1395/96), сведоче о поседима које је овај манастир стекао
на подручју Моравске Србије.3 Постојала је још једна повеља кнеза Лазара
која је сведочила о поседима у околини Крушевца које је кнез даровао
светогорском манастиру, о чему се зна на основу података из повеље
монахиње Евгеније и њених синова.
На овом месту неопходно је задржати се на хрисовуљи монахиње
Евгеније и њених синова, и посветити пажњу пре свега њеној хронологији,
односно проблему који је проистекао из различитог датирања документа.
Како је ово у неку руку и „сводна“ повеља, пошто су у њој забележени готово
сви поседи које је до тада стекао овај светогорски манастир у Моравској
Србији – они стари добијени у време кнеза Лазара и они нови које је
владарска породица управо приложила, од велике је важности да се проблему
приступи одмах и на почетку.
Исправа је сачувана у оригиналу или аутентичном препису блиском
времену издања исправе, где је убележен датум 8. јун 1395. (6903) године, и у
једном непотпуном препису који је датиран истим даном и месецом, али 1400.
(6908) годином. Средином ХIХ века постојао је још један, у то време значајно
оштећени препис акта. Податке о њему донео је само Виктор Григорович,
професор Казањског универзитета који је 1844/45. походио Свету Гору и
потом приредио и прво издање хрисовуље.4 Све до пре нешто више од три
деценије у науци је поклањано широко поверење првом датуму.5 Најпре у
чланку објављеном 1981, а потом и у анализи исправе у оквиру париског
издања аката светог Пантелејмона из 1982. године изнето је мишљење према

3

Григорович 1859, 66–71 (Прибавленiя); Архимандрит Леонид 1868, 256–260, 271–283;
Акты 1873, 378–382, 394–406; Новаковић 1912, 515–527; Младеновић 2003, 147–170;
Младеновић 2007, 293–328.
4
Григорович 1877, 71, № 33; Григорович 1859, 60–61 у опису преписа донео је
погрешно читање године (уместо 6908 читао је 6902, услед омашке у читању
последњег слова-цифре у години в=2, и=8); Радојичић 1940, 38–40.
5
У свим дотадашњим издањима документ је датован 1395. годином, коју нису
доводили у питање: Ковачевић 1888, 243; Грујић 1932, 69; Грујић 1955, 64; Пурковић
1996, 91; Динић 1962, 19; Динић 1978, 157–158; Зиројевић 1970, 139.
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коме хрисовуљу треба датовати у 1400. годину.6 У међувремену ово је
мишљење прихваћено и више пута на различитим местима поновљено.7
У науци је већ запажено да хрисовуља о којој је реч стоји у вези са
актом пантелејмонског игумана Никодима датираним 1395/96. (6904) годином
којим су уређени односи Лазаревића и светогорског манастира у погледу
права и обавеза у вези са азилом за владарску породицу.8 Да је издавање
хрисовуље о којој је реч хронолошки претходило акту игумана Никодима,
постоји сасвим довољно показатеља. Навешћемо овом приликом неке од њих
оним редоследом којим се јављају у документима:
– у акту се већ рачуна са дохотком од Копорићког трга, који је
манастиру приложен управо хрисовуљом монахиње Евгеније и синова;
– прилози монахиње Евгеније и њених синова били су унети у акт –
метохије горе записане... метохије које сте нам приложили... али тај део
документа је оштећен;
– у случају да манастир не изврши преузете обавезе, остављена је
слобода монахињи Евгенији, кнезу Стефану, и господину Вуку, ко од њих буде
жив, да могу манастиру одузети све што је приложио не само кнез Лазар, већ
и оно што су и њих троје приложили;
– део прилога монахиње Евгеније и њених синова, који се срећу у
хрисовуљи, исписан је накнадно на крају игумановог акта, са образложењем –
додајемо оно што смо погрешили горе уписати;
– међу властелом дародавцима у хрисовуљи се наводи војвода Новак,
за кога је познато да је због учешћа у завери против кнеза Стефана 1398.
године био погубљен.9
Пошто више нема никакве сумње да је акту пантелејмонског игумана
Никодима претходило обимно даривање манастира од стране владарске
породице, мора се сасвим напустити мишљење по коме се хрисовуља
Лазаревића, као сведочанство у том правном чину хронолошки смешта у 1400.
годину. Уколико би се и даље остало при таквом ставу, како би се два
документа о којима је реч довела у склад, не би било довољно чак ни
оспоравати датирање акта игумана Пантелејмона, за шта не постоје реалне
основе.

6

Ћирковић 1981, 80, нап. 52; Actes 1982, 185–187, № 13.
Милојевић 1986, Мусићи, 17; Ферјанчић 1992, 63; Шуица 1997, 11; Шуица 2000, 96, 99,
104, 108; Шуица 2004, 17.
8
Грујић 1932, 70.
9
Видети Шуица 1997, 7–24.
7
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Имајући наведено у виду, са потпуном сигурношћу може се рећи да је,
у сложеним политичким околностима, како ћемо видети у наставку, 1395.
године владарска породица са најугледнијом властелом богато даривала
манастир, а недуго затим је уследило уздарје које је учинио Манастир Светог
Пантелејмона, при чему свакако остаје места за мишљење да се радило о
једном са обе стране унапред договореном подухвату.
Прилози чланова владарске породице
Даровима чланова владарске породице – кнеза Лазара, монахиње
Евгеније, кнеза Стефана и Вука, на подручју Моравске Србије основано је
укупно 8 или 9 одвојених метоха Манастира Светог Пантелејмона,
распоређени на широком подручју државе. Ове метохе чинило је најмање 22
села, затим 3 засеока, 3 цркве, један трг, један забел, годишња количина соли и
куће у градовима са људима.
Први метох на подручју Моравске Србије манастир Светог
Пантелејмона је изгледа стекао нешто пре 1380. године, нимало случајно, баш
у широј околини Крушевца. О том дару кнеза Лазара није сачувана његова
повеља, али у два каснија акта – хрисовуљи из 1395. и акту пантелејмонског
игумана Никодима из 1395/96. године, на првом месту међу кнежевим
даровима наводи се црква Мати Божја Бучанска, са селима Бучје,
Округлица, Доња Округлица и Јасиковица.10 Сва села су до данас задржала
идентична имена, па стога убикација није представљала већи проблем.
Редослед којим се насеља наводе природно почиње оним у којем се налази
црква, где је заправо и центар метоха, источно су се налазиле две Округлице,
од којих је данас остало једно село под истим именом, док је Јасиковица била
смештена северније од Бучја. Сва четири села су била у суседству,
представљала су заокружену целину метоха Светог Пантелејмона смештеног
на 18 до 24 км западно од Крушевца, односно 7 до 11 км југоисточно од
Трстеника.11
Други метох светогорског манастира кнез Лазар је основао далеко на
југозападу државе, у Хвосну. Према повељи издатој између 1. септембра 1380.

10

Григорович 1859, 66–71; Архимандрит Леонид 1868, 271–276, 277–283; Акты 1873,
394–399, 400–406; Новаковић 1912, 517–520, 521–527; Младеновић 2007, 293–313, 315–
328.
11
Грујић 1955, 63, 75; Благојевић 1972, 40–41. У науци се пре две и по деценије
појавило мишљење да цркву Мати Божју Бучанску треба идентификовати са
оближњим манастиром Велућа. Уп. Тодић 1989, 67–76.
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и 31. августа 1381. манастиру је дарована Спасова црква са свим селима која
су јој припадала.12 Појединачно насеља нису набројана у кнежевој повељи, већ
се дародавац позвао на хрисовуље ранијих српских краљева који су одредили
обим поседа речене цркве. У каснијем препису акта извршена је
интерполација управо у погледу дефинисања међа овог пантелејмонског
метоха,13 али поново без навођења имена дарованих села. Оснивање другог
пантелејмонског метоха у Хвосну од великог је значаја за сагледавање
простирања власти кнеза Лазара у на подручју данашње Метохије.14
Наследници кнеза Лазара – монахиња Евгенија са синовима кнезом
Стефаном и Вуком 1395. године основали су нових 6 или 7 међусобно
одвојених метоха Манастира Светог Пантелејмона.15
Први у низу метоха основан је на југозападним падинама Копаоника,
састојао се од једног трга, четири села као и засеока. На првом месту је
наведен Копорићки трг, који се налазио на подручју данашњег села
Копориће, 6 км североисточно од Лепосавића.16 Уз трг је ишло и оближње
село Јелашци, које се препознаје у данашњем насељу Јелакце, око 9 км
североисточно од Лепосавића, и око 3 км од Копорића, затим село Остраће са
засеоцима, на подручју истоименог села 10 км северозападно од Лепосавића,
потом 2,5 км јужније удаљен Лешак, где се и данас налази насеље истог имена,
и на крају село Стржине, које је било на подручју данашњег засеока Стржин,
удаљеног око 4 км од Копорића и око 3 км од Јелакца.
Копаонички метох основан је на подручју коју се некада држали
Мусићи. Новоосновани манастирски посед био је у суседству старог
горњолапског метоха Мусића, о коме ће бити речи у наставку.
Други метох владарска породица је основала у Топлици, чинило га је 6
села: Јелшаница, чије име се сачувало у данашњој Горњој и Доњој Јошаници,
20 км северозападно од Прокупља,17 затим Сварча, која се препознаје у
Горњем и Доњем Сварчу, одмах јужније од Јошанице, потом две Прецрешње,
очито на подручју данашње Претрешње, која се наслања на Јошаницу са
западне стране, ова два села истог имена су држала два властелина о чему ће

12

Архимандрит Леонид 1868, 256–258; Акты 1873, 378–380; Новаковић 1912, 515;
Младеновић 2003, 147–162.
13
Међници: Пилопак, Дрвени мост, Брдурија, Црвена стена, Хрпта стена, Коритник,
Скокшор, Пискупова глава. Младеновић 2003, 155–161; Грујић 1955, 73.
14
Уп. Благојевић 2007, 5–18.
15
За издања хрисовуље видети нап. 10.
16
О тргу видети Лексикон 2010, 139–140 (С. Мишић, Е. Миљковић).
17
Грујић 1955, 64, 74 погрешно ставља Јелшаницу код Лесковца.

ПОСЕДИ МАНАСТИРА СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА У МОРАВСКОЈ СРБИЈИ

189

бити речи у наставку, затим је нешто јужније село Међухани, данашња
Међухана и на крају Гакице, које није сачували своје име међу селима овог
краја. Како су сва наведена села која била у суседству и чинила заокружену
целину, на 4 до 8 км источно и североисточно од данашњег Блаца, сасвим је
могуће да је и последње, неубицирано село било непосредно укључено у ову
целину.18
Трећи метох који су Лазаревићи основали чинило је само једно село
особеног имена у жупи Дубравници на десној обали горњег тока Велике
Мораве, о чему ће бити речи у наставку излагања.
Четврти метох светогорског манастира био је у жупи Глбочици,
односно Дубочици. Чинила су га три села: Мирошевци, данашње
Мирошевце, око 17 км југозападно од Лесковца, потом Вина, 2,5 км
југозападно од Мирошеваца. Уз ово село је ишао и један забел, што је јасније
ако се има у виду да је за разлику од претходног положајем захватало брдскопланинско подручје. Забел се простирао до реке Сушице и до Радоњинске међе.
И на крају у метох је укључено и село Товрљанци. Данашње село Товрљане,
са којим се до сада у науци обично идентификовало село које је приложено у
метох светогорског манастира,19 налази се на око 45 км северозападно од
Лесковца, односно око 13 км југоисточно од Куршумлије, сасвим далеко од
средњовековне жупе Дубочице која се простирала између Јабланице и
Ветернице. Уколико се заиста радило о том селу, а не о неком у поменутој
жупи, онда би у том случају могло да се говори о једном издвојеном поседу.
Пети метох чинило је село Трнава, више Добрање у жупи Белици.
Топоним је сачувао своје име до данас у непромењеном облику, налази се на 2
км југозападно од Јагодине.20 Оближња Добрања уз помоћ које је ближе
одређен положај дарованог села није оставила траг у топонимима тог краја,
иако је бележена у турским пописима ХVI века.21
Шести метох био је основан у широј новобрдској околини, њега је
чинила црква Мати Божја у Холгошти, село Подграђе са засеоцима и село
Кални Дол. У турском попису области Бранковића из 1455. године у сличном
облику срећу се први и последњи топоним. Холгошта је идентификована са

18

Уп. Грујић 1955, 64, 74–75; Благојевић 1972, 40–41.
Пурковић 1940, 147; Грујић 1955, 65, 75.
20
Пурковић 1940, 149, погрешно претпоставља да се ради о Трнави код Прешева;
Грујић 1955, 65, 75; Грбовић 1998, 384–386.
21
Зиројевић 1970, 139.
19
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данашњим насељем Огоште које је смештено на око 18 км источно од Новог
Брда.22
Данашње село Подграђе налази се на мање од 10 км југоисточно од
Гњилана, односно на око 24 км југоисточно од Новог Брда и око 22 км
југозападно од Огоште. Могуће је да ту треба тражити село које је укључено у
метох, како је то до сада чињено у науци,23 уз напомену да у турском попису
области Бранковића из 1455. године село са таквим именом у том подручју
није забележено нити као насељено нити као опустело. У овом случају, ако би
такво мишљење било исправно радило би се поново о једном издвојеном
поседу.
Када је у питању Кални Дол, питање убикације је нешто сложеније. У
поменутом турском попису срећу се два опустела села сличног имена,
Канидол и Кранидол, а ово последње је имало и манастир Светог Луке.24 Село
Канидол је у међувремену оживело, па је 1478. пописано је као насељено, и
под именом Калиндол,25 које је сличније топониму из 1395. године.
У том крају се и данас срећу слични топоними, село Крајнидел се
налази око 5 км југоисточно од Огоште. Југозападно од Крајнидела, на око 3,5
км налази заселак Крајњиделска махала, а мало даље на југозапад, потез и
поток са именом Каник. Сва је прилика да у том подручју треба тражити село
које је укључено у метох Светог Пантелејмона.26
Није сасвим извесно да ли је владарска породица Лазаревић основала
и седми метох Светог Пантелејмона. Намера је свакако постојала, пошто је у
хрисовуљи, чини се накнадно и на неуобичајеном месту, после властеоских
дарова, записано да је монахиња Евгенија са синовима приложила и село на
Дунаву, и ту настаје празнина од око 2/3 реда, где је очито требало да буде
уписано име села, што подстиче сумњу да ли је уопште ова намера била
извршена, па у том смислу се не може говорити са сигурношћу о посебном
дунавском метоху.
Поред наведених поседа, Лазаревићи су 1395. године за потребе
метоха Манастиру Светог Пантелејмона ставили на располагање 500 крушаца
соли годишње у Болвану,27 и два човека, Доју Балушевића и Рашу Рађевића.
22

Пурковић 1940, 153 и Грујић 1955, 65 погрешно сматрају да се налазила код
Гњилана. За исправнију убикацију видети Ивановић 1987, 493; Насеља и
становништво 2001, 126 (Љ. Поповић).
23
Грујић 1955, 65, 73; Ивановић 1987, 502.
24
Oblast Brankovića 1972, 195, 204; Насеља и становништво 2001, 128 (Љ. Поповић).
25
Oblast Brankovića 1972, 195.
26
Насеља и становништво 2001, 126 (Љ. Поповић).
27
О Болвану видети Лексикон 2010, 50 (С. Мишић).
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Светом Пантелејмону су 1395. године додељене и четири куће у
градовима Моравске Србије – у Крушевцу, Прокупљу, Лесковцу и Новом
Брду. Само за две од њих се изричито наводе имена власника: Вукота
Богдановић из Прокупља и Мартин Врља из Новог Брда, при чему ни за
једног од њих није изричито назначено да је човек (манастирски). За Вукоту
би се могло казати да је био имућнији грађанин, па је као такав додељен
светогорском манастиру са читавом својом баштином у оквиру које је био и
један виноград, а уз то и два човека (Радослав и Добромир), по свој прилици у
служби поменутог баштиника. Уз преостале две куће наведена су имена људи,
за које би се пре могло казати да су задужени за њихово опслуживање, него да
су имаоци некретнине. Уз кућу у престоном Крушевцу ишао је човек Радослав
Бугарин, из чијег презимена се заправо види одакле је пореклом, или одакле
се доселио, сасвим могуће бежећи пред турском најездом. Осим поменутих
манастирских људи у Болвану, Прокупљу и Крушевцу, манастиру су додељени
још и у Сталаћу човек Станко, у Лесковцу Костадин и Дражуј, уз поменуту
кућу у Новом Брду ишла је Дафина са својим мужем. Свега на броју десет
манастирских људи у шест градова Моравске Србије. Додељивање кућа и
манастирских људи, свакако да је имало за циљ да светогорском манастиру
олакша коришћење метоха, често прилично међусобно удаљених и смештених
на широком подручју Моравске Србије.28
Прилози српске властеле
Осам метоха Манастира Светог Пантелејмона који су основани
прилозима властеле Моравске Србије били су смештени у различитим
крајевима државе, често удаљени један од другог по више десетина па и
стотина километара.
У првој фази даривања светогорског манастира, која се одвијала у
време кнеза Лазара, судећи према изворима, поред владара у подухват се
укључио још само један властелин, односно властеоска породица челника
Мусе. Радило се о властели највишег ранга, која је у поседу имала значајну
област на средњем и Ибру као и на Горњем Лабу.29
По угледу на кнеза, сродник владарске породице, челник Муса са
супругом Драганом (кнежевом сестром) и синовима Стефаном и Лазаром, у
исто време када и кнез, 1380/81. године одлучио је да обдари Манастир Светог
Пантелејмона. Био је ово први пантелејмонски метох у Моравској Србији,
28
29

Благојевић 1972, 40–41; Ферјанчић 1992, 63
О овој власетоској породици видети студију: Милојевић 1986, 5–36.
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настао као властеоски дар. Дародавац, међутим, није могао непосредно да
обдари светогорски манастир. Промена у карактеру поседа, питања
имунитета и повластица, била су искључивој надлежности владара. У том
смислу у читав подухват се укључио кнез Лазар, који је удовољио молби своје
властеле-сродника и дозволио им да светогорском манастиру приложе поседе
по својој жељи, што је владар потврдио својом повељом.30
Од своје државе, односно од области којом је управљао, челник Муса
је у Горњем Лабу, на обронцима Копаоника, даровао једно село, једну цркву и
три засеока.
Село Уљаре, чији име упућује да је од привредних грана у њему било
развијено пчеларство, како се чита у хрисовуљи, било је познато и по имену
Горњи Закут. И данас село Закут постоји на нешто мање од 10 км северно од
Подујева. Уз Уљаре је ишао и његов заселак Трнава. У широј околини
Подујева постоје два топонима истог или сличног имена. Данашње село
Трнава се налази нешто мање од 12 км јужно од Подујева, и са великом
сигурношћу се може одбацити његова идентификација са средњовековним
засеоком, пошто је мало вероватно да заселак буде удаљен од села око 22 км и
да их дели више дугих насеља. У планинском подручју, око 13 км
северозападно од данашњег Закута постоји село Трнавица, међутим из истог
разлога се мора одбацити идентификација и са овим топонимом. На мање од
2 км југозападно од данашњег Закута налази се заселак Прновичка махала, у
чијем имену се може препознати извесна сличност са средњовековним
засеоком Трнава. Мала удаљеност од села оставља могућност да је то некада
био закутски заселак, али се ипак не може са потпуном сигурношћу извршити
идентификација два топонима.
Светогорском манастиру Мусићи су у Лабу поклонили и Цркву
Светог Николе, са једним неименованим засеоком. У турском попису области
Бранковића из 1455. године у селу Закуту забележен је поп Богдан, што може
упућивати да је насеље имало свој храм, могуће управо цркву Светог
Николе.31
На крају, горњолабски метох је обухватао и заселак Горњи Луковак, за
који је наглашено да је са оне стране Лаба, али не и ког је села заселак. Око 22
км северозападно од данашњег Закута, налази се село Луково, међутим због
велике удаљености не може се са сигурношћу извршити идентификација ова
два топонима.
30

Архимандрит Леонид 1868, 259–260; Акты 1873, 380–382; Новаковић 1912, 516–517;
Младеновић 2003, 163–170.
31
Oblast Brankovića 1972, 338.
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Сећање на властелу дародавце поседа у Горњем Лабу, није дуго
надживело њихову породичну трагедију у Косовском боју. Тако у хрисовуљи
из 1395. године, о њима нема никаквог помена, а цео њихов метох који су
даровали светогорском манастиру означен је као прилог кнеза Лазара. Разлоге
за овакав поступак треба тражити у чињеници да је челник Муса поседе
даровао од своје државе, како је у повељи кнеза Лазара истакнуто, односно од
области коју му је владар поверио на управу, а не од његових баштинских
поседа. Навођење поседа овом приликом се унеколико разликује у односу на
повељу кнеза Лазара. На првом месту је стављена црква Светог Николе за коју
је назначено да је у Лабу, затим долази село Закут, без одреднице горњи, као и
без његовог другог имена. Само на основу тога тешко је са сигурношћу казати
да ли је у међувремену дошло до какве промене у структури овог насеља. У
везу са селом Закут овом приликом су доведена сва три засеока – Трнава,
затим Луковац, што је очито Горњи Луковак из повеље кнеза Лазара, и на
крају заселак Свети Петар, који се не јавља у кнежевој повељи. Могуће је да се
овде заправо ради о оном неименованом засеоку цркве Светог Николе.
Током друге фазе даривања Манастира Светог Пантелејмона, коју је
владарска породица Лазаревић покренула 1395. године, опсежном подухвату
прикључила се и бројна властела Моравске Србије, у већини случајева
највишег ранга. Укупно на броју 7 властелина и супруге двојице од њих.
Даровима које су приложили основано је седам нових метоха са најмање 9
села са засеоцима, 3 цркве, и половином брода.
Даром војводе Николе и његове супруге Видославе,32 основан је
сребренички метох Манастира Светог Пантелејмона. Њега је чинила, на
првом месту, црква Светог Николе у Сребреници, али и Сребреница са свим
селима.33 Изгледа да се овде Сребреница јавља у двојаком значењу, прво као
село у коме је била црква, а потом и као жупа у којој је поред истоименог села
било и других, која нису појединачно побројана. У дубровачким изворима
среће се Srebreniza de Rudnic, apresso Rudnic in Srebreniza, Srebreniza apresso
Rudnic.34 Жупа Сребреница је по свој прилици обухватала шире подручје око
32

О војводи Николи Зојићу у науци је више пута исцрпно посвећивана пажња, па
стога на овом месту нема потребе поново поклањани посебну пажњу овој личности.
Уп. Шуица 1997, 7–25; Шуица 2000, 103–108; Шуица 2011а, 29–49; Шуица 2011б, 123–
128.
33
Пурковић 1940, 143, помишља да је топоним можда данашње Велуће, али се таква
помисао мора одбацити; Грујић 1955, 65, 76 погрешно смешта овај метох у босанско
Подриње, повучен далеко чувенијим истоименим топонимом.
34
Исцрпно о Сребреници је писао Динић 1962, 18–21. Не тако давно том питању се
посветила: Кнежевић 2001, 27–48.
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реке Сребренице која се спушта са падина Рудника. црква Светог Николе у
науци је углавном поистовећивана са црквом у селу Рамаћа, удаљеном десетак
километара југоисточно од реке Сребренице.35 Међутим, било је и оспоравања
таквог становишта, а изношена су и другачија мишљења, према којима цркву
која је била поклоњена светогорском манастиру треба тражити на ушћу
Бањског потока у Сребреницу,36 или у остатцима цркве зване „Петковица“, на
североисточним падинама Рудника, 4 км југозападно од Страгара, у засеоку
Злошници.37
Међу властелом која се прикључила даривању светогорског манастира
војвода Никола налази се на првом месту, иако није једини војвода, што
свакако није случајно. Прво место међу властелом дародавцима у хрисовуљи,
одмах иза владарске породице, као да речито говори и о његовом угледу,
политичкој моћи и утицају у Моравској Србији, који су се једним делом
заснивали и на родбинским везама са владарском породицом, успостављеним
преко војводине супруге. Истовремено, дар који је приложио говори много о
његовим материјалним, односно економским могућностима. Уколико су оне
дозвољавале од својих поседа одвоји један такав прилог, који је по свој
прилици чинила једна жупа са селима и црквом, тек се може и наслутити
коликог су обима били извори његове економске моћи. Основано је
помислити да је у том смислу удела имао рудник и трговачко средиште на
Руднику, али у којој мери, тешко је поуздано казати.
Војвода Михал38 је светогорском манастиру приложио Хлапову
Пољану са засеоцима. Обично се сматра да је на том подручју настало
данашње Лапово.39 Реч је о селу које је понело име, по свој прилици, по
властелину који га је основао, оживљавајући пољану насељавањем људи. О
напретку насеља сведочи чињеница да су били формирани и засеоци који су
заједно са селом претворени у посебан метох Манастира Светог
Пантелејмона. Неизвесно је да ли је Хлап био властелин из времена стварања
метоха, или из ранијег у ком случају би село чувало име свог оснивача.
Имајући у виду да је војвода Михал био представник велике властеле, а такви
су могли под својом влашћу имати другу, малу властелу, не треба сасвим
искључити могућност да су они били савременици. Војвода је имао

35

Михаиловић 1956, 147–155; Динић 1962, 19; Шуица 1997, 21 опрезан је по питању
идентификације; Кнежевић 2001, 27–48.
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Андрејић 1992, 121.
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Челиковић 1998, 155–160.
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Јиречек 1978б, 383; Пурковић 1978, 47–48; Шуица 2000, 99–100.
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Пурковић 1978, 48; Шуица 2000, 99.
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компетенције и над једним бродом, односно прелазом, на Великој Морави, и
половину прихода који су се ту стицали од бродарине, заједно са Хлаповом
пољаном укључио је као свој дар у метох. Имајући наведено у виду, са
потпуном сигурношћу се може казати да је област војводе Михала допирала
до леве обале Велике Мораве. На списку властеле дародаваца војвода Михал је
високо рангиран, налази одмах иза војводе Николе. Његови поседи су били
источније од пређашњег војводе, према Великој Морави, при чему не треба
искључити могућност да се заправо радило о два властелина суседа.
Војвода Новак,40 заједно са супругом Видославом, трећи је по реду
војвода који се укључио у даривање Манастира Светог Пантелејмона. Њихов
прилог на првом месту чинила је црква Светог Јована Претече у Црколезу са
селима која су припадала црквеном метоху. Истоимено село са старом црквом
посвећеном Светом Јовану постоји и данас, 10–12 км североисточно од
Истока.41 Други део прилога војводе Новака био је удаљен приближно 100 км
североисточно. У питању је село Бисерка на Топлици. Његова ближа
убикација није извесна, пошто у топличком крају данас не постоји село са тим
именом, а сличан топоним или микротопоним нисмо успели да пронађемо.
Логотет Лука, старешина владарске канцеларије, једини је властелиндародавац са високим дворским достојанством. Он је приложио у метох
манастиру Светог Пантелејмона цркву Матер Божју у Драгобиљи са свим
селима која су јој припадала „при Детошу“, односно у време овог властелина.
Тада су, како се из овакве формулације може закључити, поседи речене цркве
били организовани и заокружени у посебан црквени метох, како ствари стоје,
могуће заслугом самог Детоша. Све упућује да је Детош био властелин из
претходног времена.42
Дуго времена у науци је преовладавало мишљење да се наведена црква
налазила на подручју данашњег села Драгобиље, мање од 8 км североисточно
од Ораховца.43 У последње две и по деценије, поред осталог и на темељима
резултата археолошких истраживања појавило се и другачије мишљење – да се

40

О војводи Новаку, који се у делу Константина Филозофа среће са презименом
Белоцрквић, у науци је посвећена довољна пажња. Његово презиме садржи
географску компоненту која упућује да су и његови баштински поседи били у
Топлици, где се налазила Бела Црква (данашња Куршумлија). Уп. Јиречек 1978а, 149;
Пурковић 1978, 50; Шуица 1997, 7–25; Шуица 2000, 108–110.
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ради о цркви поред речице Драгобиљ, у месту Дићи, надомак Љига.44 Да такво
мишљење није сасвим без основе говори сведочанство из угарских извора да
су на ширем подручју недалеко од речене цркве постојали Детошеви поседи –
Dettosfelde (Детошево поље, Детошевина).45
Дар властелина Дуке светогорском манастиру чинило је село
Винарци. У науци се до сада село идентификовало са истоименим насељем
смештеним око 4 км северозападно од Лесковца.46 Превиђало се, међутим, да
се око 5 до 6 км југозападно од Косовске Митровице, односно нешто мање од
5 км од Звечана, изнад леве обале Ибра налазе села Горње и Доње Винарце. У
турском попису крајишта Иса-бега Исхаковића 1455. године Винарце је
забележено је као активно насеље.47 У горњем селу постоји стара камена
црквица.48 Имајући у виду наведено, приликом убикације прилога властелина
Дуке, морају се узети у обзир оба данашња топонима. Приликом разрешења
дилеме о положају реченог села, место на коме се оно јавља у хрисовуљи не
може бити од користи, пошто су прилози наведени у односу на ранг
властелина дародавца. Изгледа да село Винарце није било обухваћено
жупском организацијом, пошто се по правилу у хрисовуљи географски
положај села ближе одређују жупом којој су припадала. Село надомак
Лесковца свакако да је припадало Дубочици, међутим, то није наглашено, као
на пример код првог следећег властелина дародавца који је приложио поседе
управо у наведеној жупи, што се тешко може подвести под случајност.
Имајући у виду наведено, чини се да село Винарце ипак треба тражити на
другој страни, односно у околини Звечана.
Југа,49 уз чије име није наглашено да је властелин, као у претходном
случају, што је без сумње био, у жупи Глбочици, односно Дубочици приложио
је у метох манастиру Светог Пантелејмонг два села: Горино и Седларци. Прво
се поистовећује са данашњим селом Горина, око 18 км југозападно од
Лесковца,50 док за друго нема елемената за ближу убикацију.
44

Јеж 1993, 85–90; Бабић 1994, 135–136, 145; Јеж 2001, 135–147; Исаиловић 1989, 125–
126.
45
Још пре више од седам деценија Јован Радонић је довео у везу Dettosfelde и Детоша
из хрисовуље. Уп. Радонић 1941, 139; О положају Детошевог поља (Dettosfelde) видети
Ћирковић 1993, 63–66; Томовић 2009, 94–96.
46
Пурковић 1940, 73; Грујић 1955, 66 најпре омашком село смешта у Топлицу, а онда у
област Лесковца, стр. 74.
47
Топографска карта 1:50.000, лист 630–2; Šabanović 1964, 24.
48
Ивановић 1987, 425.
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Иако је једини властелин уз чије име је наведено и презиме, односно
патроним, о Богдану Радујевићу је тешко више рећи од онога што се може
прочитати у самој хрисовуљи. Последње место међу дародавцима које је
заузео, говори о његовом положају у наведеној групи властеле. Његов прилог
светогорском манастиру чинило је село Дубово у Подгори. Ближе одређење
положаја села односи се по свој прилици на Пећки Подгор, на јужним
обронцима Мокре Горе, где се и данас налази истоимено село око 9 км
североисточно од Пећи. Као насељено место село се среће у турском попису
из 1485 године.51
Властела поменута уз топониме
Именик српске властеле, како смо већ наговестили, може се
употпунити са још шест властелина чија се имена срећу у исправама за
манастир Светог Пантелејмона, уз топониме или као замена за топоним.
Још када је кнез Лазар пре 1380. године образовао први
пантелејмонски метох у околини Крушевца последње од четири наведена села
била је Јасиковица Михаилова. Дакле, уз име села употребљено је и лично име
у смислу припадности – Јасиковица је била Михаилово село. Није потребно
посебно доказивати да је у средњем веку појединац који је поседовао село
морао бити представник властеоског друштвеног слоја, па тако и у овом
случају. Далеко је теже било шта више казати о властелину Михаилу. Његова
делатност засигурно бар једним делом пада у време кнеза Лазара, јер је мало
вероватно да се припадност села које има своје име означавала по личности
из даље прошлости. Напротив, чини се као да је постојао и неки посебан
разлог због ког је наведено коме је село припадало.
Када су Лазаревићи 1395. године образовали један пантелејмонски
метох у Топлици, у њега су укључена два села по имену Прецрешња, врло
могуће горња и доња. Међутим, села нису наведена са оваквим одредницама,
већ са личним именима, у смислу припадности – село Дучино Прецрешња... и
село Друга Прецрешња Парцанова. Одавде је сасвим основано закључити да су
Дука и Парцан заправо били топличка властела која су држала две
Прецрешње. Не може се прихватити претпоставка Миодрага Пурковића да је
овде у питању „систем двојног господарства над селом“52, пошто се у извору
говори о два а не о једном селу.
51
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Међу топонимима топличког краја данас се среће село Претрешња,
око 8 км североисточно од Блаца. Атар овог села издуженог облика простире
се правцем север–југ. Северна страна је на знатно вишој надморској висини
захватајући падине Јастребца. Читав низ села источно од данашње Претрешње
у својим називима има одреднице горња и доња. Прво суседно село је Горња
Јошаница, а јужно од ње је Доња Јошаница, затим се на исти начин даље ка
истоку ређају села Горња и Доња Бресница, Горња и Доња Речица итд.
Имајући наведено у виду чини се сасвим оправдано мишљење да су у средњем
веку постојале Горња и Доња Прецрешња. Средњовековна прошлост овог
краја оставила је упечатљиве трагове, тако се на западне међе данашње
Претрешње ослања село Придворица.
О властели Дуки и Парцану тешко је рећи било шта више. Остаје
непознато да ли су били у каквим родбинским везама. Ближе одређење села
навођењем њихових имена у смислу припадности готово да недвосмислено
упућује да се ради о властели која је деловала у време када су њихова села
приложена светогорском манастиру. Тешко би било аргументовано бранити
став да се ради о личностима које у то време дуго нису биле међу живима.
Један властелин по имену Дука, како смо видели, у хрисовуљи из 1395. године
среће се и као дародавац. Међутим, његов прилог је село надомак Лесковца,
удаљено скоро 60 км од Претрешње, па је у том смислу тешко поистоветити
два властелина истог имена. Остаје чињеница да двојица властелина, како
ствари стоје, нису својевољно приложили своја села светогорском манастиру,
већ то чини владарска породица, при чему се инсистира на одређивању раније
припадности у називу села, што се не може подвести под случајност.
Монахиња Евгенија са синовима кнезом Стефаном и Вуком основала
је 1395. године како смо видели и један мањи метох Светог Пантелејмона у
Дубравници који је чинило само село Богослава Бргбале. Не може се
прихватити мишљење Радослава Грујића да се ово насеље налазило у
лесковачком крају и његова идентификација са данашњим селом Богојевце
(мање од 6 км северно од Лесковца).53 На Дубравници су крајишка властела
Цреп Вукославић и Витомир 25. децембра 1381. године поразили Турке.54
Како су поменута властела у надлежности имала крајиште са центром у
Петрусу, југоисточно од данашњег Параћина,55 Дубравницу свакако не треба
тражити далеко од тог подручја.

53

Грујић 1955, 65, 74.
Стојановић 1927, 214, № 589; Калић 2001, 55, 57.
55
Михаљчић 1968, 264–267.
54

ПОСЕДИ МАНАСТИРА СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА У МОРАВСКОЈ СРБИЈИ

199

Према резултатима новијих истраживања, жупа Дубравница се
простирала дуж десне обале горњег тока Велике Мораве, почев од Ражња и
Сталаћа на југу, до Багрданског кланца више Ћуприје на северу. Западне
границе жупе чинила је Велика Морава, док се на истоку њено подручје
простирало на десетак километара од реке.56
Познато је да је подручје на коме се налазила жупа Дубравница још у
ХII и почетком ХIII века било обрасло густим и тешко проходним шумама, па
име које је жупа понела чини се сасвим одговарајућим. Ретко насељено
подручје, тек у ХIV веку почело је да оживљава у демографском погледу,
крчењем шума и стварањем насеља у процесу унутрашње или спољне
колонизације.57 Имајући наведено у виду, село Богосава Бргбале, као да је
оживљена пустош, новонастало насеље за које се још увек није усталило име,
па се означава по имену властелина који га је како ствари стоје по свој
прилици населио и основао.
На подручју где се некада налазила жупа Дубравница не може се наћи
ниједно насељено место чије би назив подсећао на име властелина Богослава
Бргбале, па је у том смислу ближу убикацију насеља које је постало метох
светогорског манастира веома тешко извршити.
О властели Хлапу и Детошу већ је било речи.
***
Манастир Светог Пантелејмона на подручју Моравске Србије стекао је
током приближно две деценије најмање 34 села, 6 заселака, 7 цркава, један трг,
један забел, половину брода, годишњу количину соли, куће у градовима са
људима – поседе груписане у 16 или 17 метоха углавном одвојених, на
широком подручју, приближно од Љига и Рудника на западу до Великог и
Јужног Поморавља на истоку, а на југу до Хвосна и новобрдске околине.
Значајан део од укупних поседа приложила је српска властела, само када је
реч о селима, више од једне трећине, и више од половине од укупног броја
цркава, што на речит начин сведочи о њеним материјалним могућностима.
Ови подаци не само да говоре о широком и свеобухватном подухвату према
једном светогорском манастиру, прегнућу кога је у постављеном
хронолошком и географском оквиру једино кнез Лазар надмашио својим
ктиторским прегалаштвом према Раваници, већ и о једном виду државне
политике, нарочито у периоду након Косовске битке.
56
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Историјске околности у којима владарска породица Лазаревић 1395.
године покреће широк подухват даривања светогорског манастира Светог
Пантелејмона биле су крајње комплексне. У науци је већ истицано да су
Лазаревићи поред деликатног односа са Турцима, након Косовске битке
имали да се носе и са притиском који је вршио Вук Бранковић, чије су се
амбиције за територијалним проширењем испољавале непосредно после
Косовске битке, на подручју северозападно од његове области. Недавна
истраживања показала су да је Вук Бранковић од Лазаревића до краја 1390.
године преотео читаву данашњу северну Метохију укључујући Пећ, затим
жупу Хвосно, долину Горњег Ибра са Звечаном, на западу подручја око
Глухавице, Сјенице, Бродарева, Брскова, као и читаву долину Лима јужно од
Бродарева, па све до Плава и Гусиња. Пространа подручја којима је проширио
своју област кретала су од Дренице и Ибра на истоку до Лима Таре и Мораче
на западу.58
На подручјима која су прешла под власт Вука Бранковића налазили су
се и стари поседи Светог Пантелејмона које је даровао кнез Лазар.
Потврђивање старих и додељивање нових метоха Манастиру Светог
Пантелејмона на југозападу Моравске Србије, на подручју које је до Косовске
битке било у оквиру државе кнеза Лазара, а након тога укључено у област
Вука Бранковића, јасан је показатељ да су Лазаревићи успели да поврате
изгубљена подручја. Засигурно, бар једним делом, тај процес је био завршен
до времена издавања хрисовуље, 8. јуна 1395. године. Шта више, тај терминус
би се могао померити још уназад. Познато је да је 17. маја 1395. године вођена
чувена битка на Ровинама, у којој је учествовао и кнез Стефан.59 Како је
између те битке и времена издања повеље протекло свега три недеље, са
сигурношћу се може закључити да је процес обнове власти Лазаревића на
подручју данашње Метохије био завршен пре средине маја 1395. године.
Готово у исто време када Лазаревићи богато дарују манастир Светог
Пантелејмона и као уздарје недуго затим стичу право азила у овом
светогорском манастиру,60 на сасвим другој страни, у Дубровнику Вук
Бранковић од почетка 1395. до почетка 1396. године одлаже своје
драгоцености у поклад.61 Све то снажно упућује на помисао да су односи
Лазаревића и Бранковића у то време попримили јако изражене, драматичне
црте отвореног и интензивног непријатељства, које је остављало сасвим

58

Благојевић 2007, 17–18; Благојевић 2009, 34–35.
Пурковић 1978, 35, 38; ИСН II, 54–55 (Ћирковић С).
60
Грујић 1932, 65–77.
61
Јиречек 1892, 40–44; Динић 1978, 159–160.
59

ПОСЕДИ МАНАСТИРА СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА У МОРАВСКОЈ СРБИЈИ

201

довољно места код обе стране за бојазан у погледу своје политичке
будућности.
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Акты 1873
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Григорович 1859
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Младеновић 2007
Новаковић 1912
Oblast Brankovića 1972

Стојановић 1927
Šabanović 1964

Actes de Saint-Pantéléèmôn, édition diplomatique, ed. P. Lemerle, G. Dagron, S. Ćirković,
Paris 1982.
Акты русскаго на святомъ Афонѣ монастыра св. великомученика и цѣлителя Пантелеимона, Кiевъ 1873.
Архимандрит Леонид, Стара српска писма.
Из руског манастира св Пантелејмона у
Светој Гори, Гласник СУД 24 (1868) 231–295.
В. Григорович, О Сербiи въ ея отношеніяхъ къ сосѣднимъ державамъ, преимущественно въ XIV и XV столѣтiяхъ, Казань 1859.
К. Јиречек, Споменици српски, Споменик
СКА ХI, Београд 1892.
А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара. Текст,
коментари, снимци, Београд 2003.
А. Младеновић, Повеље и писма деспота
Стефана, Београд 2007.
С. Новаковић, Законски споменици српских
држава средњега века, Београд 1912.
Oblast Brankovića, opširni katastarski popis iz
1455. godine, prir. H. Hadžibegić, A. Handžić, E.
Kovačević, Sarajevo 1972.
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и
летописи, Ср. Карловци 1927.
H. Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića.
Zbirni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo
1964.

ЛИТЕРАТУРА
Андрејић 1992

Ж. Андрејић, Загонетне Рамаћа, Рача 1992.

202
Бабић 1994

Благојевић 1972

Благојевић 2007

Благојевић 2009

Бошков 2000

Бошков 2001

Бошков 2002

Грбовић 1998

Григорович 1877
Грујић 1932

Грујић 1955

Динић 1962

Дејан Јечменица
Г. Бабић, Старе цркве у Ваљеву, Ваљево –
постанак и успон градског средишта, Ваљево
1994, 133–151.
М. Благојевић, Манастирски поседи Крушевачког краја, Крушевац кроз векове, Крушевац
1972, 25–48.
М. Благојевић, Територије кнеза Лазара на
Косову и Метохији, Косово и Метохија –
Прошлост, садашњост, будућност, САНУ,
Београд 2007, 5–18.
М. Благојевић, О издаји и невери Вука
Бранковића, Зборник Матице српске за историју
79–80 (2009) 7–42.
М. Бошков, О односима Светог Пантелејмона са
Русијом (до средине ХVI века), Зборник Матице
српске за славистику 58–59 (2000) 35–56.
М. Бошков, Традиција о руским великим
кнежевима – оснивачима Светогорског руског
манастира, Славистика V (2001) 191–196.
М. Бошков, „Строение“ атоског манастира св.
Пантелејмона у руским летописима, Зборник
Матице српске за славистику 62 (2002) 25–62.
Д. Грбовић, Државничка делатност кнегиње
Милице – повеља манастиру Св. Пантелејмона с
краја ХIV века (подаци за историју средњег
Поморавља), Десети конгрес историчара
Југославије (15–17. јануар 1998), зборник радова,
Београд 1998, 381–392.
В. Григорович, Очерк путешествия по
Европейской Турции, Москва 18772.
Р. Грујић, Светогорски азили за српске владаоце
и властелу после косовске битке, Гласник
Скопског научног друштва XI–5 (1932) 65–96.
Р. Грујић, Руска властелинства по Србији у ХIV.
и ХV веку, Историјски часопис 5 (1954–55) 53–
77.
М. Динић, За историју рударства у
средњовековној Србији и Босни II, Београд 1962.

ПОСЕДИ МАНАСТИРА СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА У МОРАВСКОЈ СРБИЈИ

Динић 1978
Зиројевић 1970

Ивановић 1987

Исаиловић 1989
ИСН II
Јеж 1993

Јеж 2001

Јиречек 1959
Јиречек 1978а
Јиречек 1978б
Калић 2001
Кнежевић 2001

Ковачевић 1888
Лексикон 2010

Милојевић 1986
Михаиловић 1956

203

М. Динић, Област Бранковића, Српске земље у
средњем веку, 148–177.
О. Зиројевић, Цариградски друм од Београда до
Софије (1459-1683), Зборник Историјског музеја
Србије 7, Београд 1970, 3–196.
М. Ивановић, Црквени споменици XIII–XX века,
Задужбине Косова – споменици и знамења
српског народа, Призрен – Београд 1987.
М. Исаиловић, Ваљево и околне области у
средњем веку, Прилози за историју, Ваљево 1989.
Историја српског народа II, Београд 1982.
Ж. Јеж, Резултати археолошких ископавања
средњовековне цркве у селу Дићи код Љига,
Гласник Друштва конзерватора Србије 17,
Београд 1993, 85–90.
Ж. Јеж, Некропола Дићи, прилог познавању
средњовековних
надгробних
споменика,
Саопштења 32–33, Републички завод за заштиту
споменика културе, Београд 2001, 135–147.
К. Јиречек, Војна цеста од Београда за Цариград,
Зборник Константина Јиречека I, Београд 1959.
К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1978.
К. Јиречек, Историја Срба II, Београд 1978.
Ј. Калић, Срби у позном средњем веку, Београд
20012.
Б. Кнежевић, Рудничка Сребреница са црквом
Светог Николе, Саопштења 32–33 (2000–2001)
27–48.
Љ. Ковачевић, Вук Бранковић 1372–1398,
Годишњица Николе Чупића X (1888), 215-301.
Лексикон градова и тргова средњовековних
српских земаља – према писаним изворима, ред.
С. Мишић, Београд 2010.
С. Милојевић, Мусићи, Историјски часопис 33
(1986) 5–36.
Д. Михаиловић, Црква у Рамаћи – нови споменик сликарства Моравске школе, Саопштења I
(1956) 147–155.

204
Михаљчић 1968
Михаљчић 1989
Михаљчић 2012

Мишић 2007

Мишић 2011

Насеља и становништво
2001
Пурковић 1940

Пурковић 1978
Пурковић 1996
Радојичић 1940

Радонић 1941

Тодић 1989

Томовић 2009
Топографска карта 1971
Ћирковић 1981

Дејан Јечменица
Р. Михаљчић, Где се налазио град Петрус?,
Прилози КЈИФ 34 3–4 (1968) 264–267.
Р. Михаљчић, Јунаци косовске легенде, Београд
1989.
Р. Михаљчић – Т. Вуковић, Насељавање
Петрушке области, Прилози КЈИФ 78 (2012) 3–
10.
С. Мишић, Жупе Поморавље и Дубравница у
средњем веку, Делиград од устанка ка
независности 1806–1876, Београд 2007, 1–7.
С. Мишић – Н. Ђокић, Капија Поморавља у
историјској и војно стратегијској географији,
Варварин 2011, 109–152.
Насеља и становништво области Бранковића ,
ур. М. Мацура, Београд 2001.
М. Пурковић, Попис села у средњевековној
Србији, Годишњак Филозофског факултета у
Скопљу IV–2 (1939–1940) 53–160.
М. Пурковић, Кнез и деспот Стефан Лазаревић,
Београд 1978.
М. Пурковић, Принцезе из куће Немањића.
Историјска студија, Београд 1996.
Ђ. Радојичић, Избор патријарха Данила III и
канонизација кнеза Лазара, Гласник Скопског
научног друштва 21 (1940) 33–81.
Ј. Радонић, Споразум у Тати 1426 и српскоугарски односи од ХШ–XVl века, Глас СКА
CLXXXVII (1941)
Б. Тодић, Прилог бољем познавању најстарије
историје Велућа, Саопштења ХХ–ХХI (1988–89)
67–76.
Г. Томовић, Посед српског властелина Детоша у
ХIV веку, Историјски часопис 58 (2009) 93–108.
Топографска карта 1:25.000, Војногеографски
институт, Београд 1971.
С. Ћирковић, Раваничка хрисовуља, Манастир
Раваница, Споменица о шестој стогодишњици,
Београд 1981, 69–82.

ПОСЕДИ МАНАСТИРА СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА У МОРАВСКОЈ СРБИЈИ

Ћирковић 1993

Ферјанчић 1992

Челиковић 1998
Шуица 1997

Шуица 2000

Шуица 2004

Шуица 2011а

Шуица 2011б

205

С. Ћирковић, „Црна Гора“ и проблем српскоугарског граничног подручја, Ваљево – постанак
и успон градског средишта, Ваљево 1993, 59–77.
Б.
Ферјанчић,
Манастирски
људи
у
византијском и српском граду, Социјална
структура српских градских насеља (ХII–ХVIII
век), Смедерево – Београд 1992, 51–65.
Б. Челиковић, Светилишта рудничког краја,
Крагујевац 1998.
М. Шуица, Завера властеле против кнеза
Стефана Лазаревића 1398. године, Историјски
гласник 1–2 (1997) 7–24.
М. Шуица, Немирно доба српског средњег века.
Властела српских обласних господара, Београд
2000.
М. Шуица, Властела кнеза Стефана Лазаревића
(1389–1402), Годишњак за друштвену историју
XI–1 (2004) 7–29.
М. Шуица, Дубровачка писма: огледало
друштвено-политичких промена у српским
земљама (1389–1402), Годишњак за друштвену
историју 18–2 (2011) 29–49.
М. Шуица, Писмо Дубровчана Николи Зојићу,
ССА 10 (2011) 123–128.

206

Дејан Јечменица
Dejan Ječmenica

POSSESSIONS OF THE ATHONITE MONASTERY OF SAINT PANTELEIMON
IN MORAVIAN SERBIA
Founding of the metochion of Athonite Monastery of Saint Panteleimon at the
territory of Moravian Serbia was a process that lasted approximately two decades. This
endeavor can basically be divided into two stages. The first begun at the time of Prince
Lazar, just before 1380 and was continued in 1380/81. The second ensued the first one
half a decade later, in specific circumstances, when a broader project, run by the ruling
family Lazarević (nun Eugenia, Prince Stephen and Vuk), included a significant number
of influential nobles. During nearly two decades, the Monastery of Saint Panteleimon
acquired on the territory of Moravian Serbia at least 34 villages, 6 hamlets, 7 churches,
one marketplace, one zabel (forest reserve or pasture with the exclusive right to use), half
of the brod (the basic meaning is ford, but in this case the meaning is revenue from the
tax for crossing a ford), yearly quantity of salt, houses in cities with people – possessions
grouped in 16 or 17 metochions, mostly scattered on a wide area approximately from the
Ljig river and Rudnik in the west to the valleys of Great and South Morava in the east,
and down to Hvosno and vicinity of Novo Brdo (Novamonte) in the south. A significant
part of the total possessions was the endowment of the Serbian nobility – more than onethird of the villages and more than a half of the churches, which is a vivid testimony of
their material power. The charters about donations of Lazarević family to Saint
Pantaleimon, of which stands out chrysobull of nun Eugenia and her sons, contain
numerous names of the nobles from the territory of Moravian Serbia. There are eight
nobles, among benefactors only. In three cases, names of their family members are
mentioned as well (their wives), and in one case, even the sons of the noble pair.
Therefore, the total number of the nobles who contributed to the donations of the
Athonite monastery should be increased for five, up to the total of 13. Two noble families
were kin of the ruling family. The list of the names of Serbian nobility does not stop
there. Deducing from the names of donated villages, of which some contain names of the
possessors, one can find out about six more nobles, of which for at least four of them can
be said that they have acted in the time span covered by our research.
Keywords: possession, metochion, village, church, Monastery of St. Panteleimon,
Mount Athos, Moravian Serbia, nobility, locating.
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SERBS AND BULGARIANS IN THE TREATISE “ON THE
ORIGINS OF THE TURKISH TYRANTS”
OF JOHN VODNIANUS CAMPANUS (1597)
Abstract: The subject of Ottoman successes, the origin and dynasty of
the Ottoman Turks, has been very popular among many representatives of
Western and Central European humanism. One of these authors is John
Campanus Vodnianus, author of a rhymed tractate dedicated to this topic,
written in the late 16th century. The following text is partial commentary of
this treatise, focused on the representation of Serbian and Bulgarian antiOttoman resistance during the 14th and 15th centuries.
Keywords: Ottoman invasion of the Balkans, anti-Ottoman struggle
of Serbs and Bulgarians, humanistic tradition of Central Europe
The Ottoman conquest of Byzantium and the Balkans is a relatively
well researched field. The main stages of this process are well presented in
the sources and extensively investigated. Some of these events formed also an
important part of the national mythologies of some modern nations. No
need to mention here the Battle of Kosovo (1389) as a significant part of the
Serbian (and not only) epic tradition and important symbol of Serbian
national identity until recent times. Another symbolic event that has been
interpreted even as the end of the medieval history of Europe and the world
is the Fall of Constantinople (1453). In addition, significant role have had the
battles of Nikopol (1396) and Varna (1444), the fall of Tyrnovo (1393), the
sieges of Kruje (1450-1478) and Belgrade (1456) and many more. Still we
have lack of information and very scarce knowledge about the Ottoman
conquest of important cities in the Balkan region such as Sofia, Plovdiv,
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Skopje, etc. The evidence is very often confused and controversial, sources
are rare and incomplete. Another large obstacle in the reconstruction of the
events is due to the existence of several clichés and prejudice concerning the
character of the conquest. It was nor a set of brilliant victorious campaigns,
neither a slow process of infiltration of the Ottomans. One could discover
both types of advance: crucial battles, but also negotiations, precarious
treaties, vassalage, treason and compromise of all sides. However, every kind
of sources contributing to the reconstruction of the factual frames of the
Ottoman advance is welcome, especially when one speaks about less known
areas and chronological gaps. In this respect I would like to present a less
explored source, at least to my humble knowledge, throwing some light and
posing certain questions on the whole period of the conquest of Byzantium
and the Balkans by the Ottomans. This is the treatise “On the origins of the
Turkish Tyrants” (Turcicorum Tyrannorum qui inde usque ab Otomanno
rebus Turcicis praefuerunt descriptio) 1. The author of the treatise, written in
verses and in Latin, according to the late Renaissance humanist tradition is
the Bohemian writer and intellectual Johannes Campanus, known also as
Vodnianus (Jan Vodňanský Campanus) (1572-1622). He was University
lecturer in Classics and history, rector of the University of Prague, and for a
long time follower of the Hussites, however, he converted to Catholicism, a
little bit before the end of his life. 2
The treatise, dedicated to the rise of the Ottoman dynasty was
composed in 1597, very soon after the graduation of the author from the
University of Prague. In the meantime he put Vodnianus as an extension of
his Latinized name in order to indicate his birthplace Vodnăny in Southern
Bohemia. There were two more famous figures, preceding him and having
the names Johannes Campanus- Flemish religious reformer (c. 1500-1575)
and the Italian mathematician, astronomer and astrologer Johannes
Campanus of Novara (c.1220-1296), perhaps also known to their Czech
homonym. Probably Vodnianus was aware of them and that is the reason,
that he glorified with an additional surname his birthplace in Southern
Bohemia. Besides his writings in Latin, he had several works, written in
German and Czech languages. The treatise, dedicated to the Turkish rulers,
was among his earliest works, written in the neo-Classical Latin of the
1 Johannes Campanus 1597
2 <http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/delitiae.html>
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Humanists, rather complicated and imitating the ancient patterns of the
Latin poetry from the Late Republic and the Early Empire. In his
introduction he demonstrates his negative attitude to his heroes, claiming
that “bad heroes and deeds deserve a bad poet”. In verses he tells us the story
of the origins of the Turks, from pre-Ottoman times up to his time, when the
Ottoman armies penetrated deeply into Central Europe.
The treatise consists of 40 pages in rhymes and is divided into two
parts. The first one is a historical account and the second one is a short
narration kata prosopoian according to the author`s words i.e. a short
account on the deeds of every particular Ottoman ruler. The last presented
Sultan is Mehmed III (1595-1603) and the beginning, of course, is dedicated
to the dynasty founder Osman (1299-1326). The following publication aims
at presenting of a selection of passages that contain information on the
conquest of the Balkans, especially the conquest of Byzantium, Bulgaria and
Serbia, up to the rule of Mehmed II the Conqueror. The full translation of
the treaties into Bulgarian is still forthcoming and it will be combined with
investigation on the possible sources of Vodnianus, among them, doubtless,
the Latin compilation of Ottoman sources, written by Johannes Leunclavius
(Löwenklau) (1588; 1596) Annales Sultanorum Othmanidarum a Turcis sua
lingua scripti3, published previously to the treatise and regarded as the main
source of information for the first generation of researchers of the Ottoman
Empire.
There are several passages in his poem, which probably could throw
additional light on several points of the Ottoman advance in Anatolia and
the Balkans. Thus, according to his short accounts Osman and Orhan
conquered the western portions of Asia Minor, unifying the “Turkoman”
hordes and offering to them the opportunity to recover from the Tatar
invasion, which forced vast groups of Turkish-speaking tribes to seek shelter
in Western Anatolia. However, the specific focus of this paper is the
presentation of the passages of the treatise dedicated to the conquest of
Bulgaria and Serbia and the investigation of some of the historical events
interpreted often incorrectly by the poet. Of course, the interpretation of
Campanus is subjected to his literary and political goals and the historical
truth is among his last concerns. Anyway part of the information, presented

3 Johannes Leunclavius 1596
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in his treatise might be of use also for the mere reconstruction of the events
from the 14th to the end of the 16th centuries.

Passage 1:
Filius huîc Solymannus erat, quem fortibus acrem
Auspiciis pater admirans Nicena4 regenda
Tecta dedit: pontum hic super Hellados ilicet armis
Protulit imperium, magnosque hîc stragis acervos
Edidit, hunc donec Pater atro funere mersum
4 Modern Iznik (Turkey)
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Consequitur, fixusque maligna cuspide teli
Tartarici propere ruit. Eius filius arma
Sumit Amurhates minor, ut virtute feroci
Sic maior simulante dolo: ne eredite Graeci
Iuranti, iurando fides huic fallere prima est.
dicta fides sequitur, nam perfidus ille Pelasgos
Auxilium simulans viduat cultoribus agros.
Ista Palaeologo5 Regnatori Hellados affers
Auxilia? haec illi in proceres promissa rebelles
Perfide bella geris? memores fandi atque nefandi
Esse Deos dubitas! at te pro talibus ausis
Praemia dignae manent, neque me praesagia fallunt.
Talia iactabat memorans nihil,ille movetur
Quaestibus, ex illo [Palaeologus] Graiis decedere terris
Abnegat, et constans in sedibus haeret iisdem.
Iamque Philippopolim, iam cuî dedit Adria nomen6
Callipolimque7 capit: sternuntur inertia passim
Corpora, ubique pavor, et plurima mortis imago.
Causa mali tanti Ligur [the Genoese], hic cum classis egeret
Turca, dedit naves oranti et dona ferenti [the Turk]
Captus amore auri, nocituro munere captus.
Arrepta tellure semel, ferus ille, reverti
Abnuit, et terram quae nunc Romania fertur
Incautam ferro superat, tum Servia nomen
Obtinet antiquum. Nam servit, vimque tyranni
Threicii [the Turkish] sentit, per quem spoliata magistro est.
Non impune tamen. Nam cari funera Regis
Dum famulus parat ulcisci tu vindice ferro
Turca cadis, calido pro sanguine, sanguine fuso8.
The victories of Osman and Orhan are followed by the Ottoman
invasion in Thrace, in the time of Süleyman9 and Murad I. According to
5 Most probably John V Palaeologus
6 I.e. Adrianople, with a wrong etymology from the Adriatic Sea
7 I.e. Gallipoli (Gelibolu) in Turkey.
8 Most probably this is the story about Miloš Obilić (Kobilić).
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Campanus, Murad I deceives the “master of Hellas”, Palaeologus and
conquers almost simultaneously Gallipoli, Adrianople and Philippople. His
success is due to the assistance of the greedy Genoese, who support the Turks
with ships for conducting the operations through the Straits of
Constantinople. We know, indeed, that according to Venetian sources the
fleet of Süleyman, which conquered Gallipoli, was Genoese. The people of
Pera obviously preferred at that time to play with the Ottomans against the
Byzantines, underestimating the threat from the East. 10.
Thrace is occupied by the Turks, according to Campanus, taken from
Serbian hands (perhaps he had in mind Sirf Sindughi of the Ottoman
tradition, the Battle of Chernomen, 1371), because the revenge for this
conquest was the murder of Murad I at the Battle of Kosovo polje (1389) and
the following execution of Miloš Obilić (Kobilić). We should mention here,
that Turks are sometimes nominated as “Thracians” or “Getae” by the author,
but it is obviously a literary method. Another interesting game of words is
the phrase about “Romania, which got back its ancient name “Servia”
(understood as “Land of Slaves”, because of the alleged homonymy between
the ethnic name of the Serbs and the Latin “servi”), after the conquest.
Passage 2:
Hinc Baiazethes patrios invadit honores,
Alta petens audax, caput obiectare perîclis
Impiger. Ille suos fraterna caede penates
Securus poenae maculat, quo tempore contra
Thracas [the Turks], ovans animis, Marcus Cragevitius ultum
Facta patris, magna fidens se mole movebat,
Bulgariamque suam quam lata in bella trahebat,
Sponte petes pulchream per Martia vulnera morte.
Parte alia Daci arma movent, his caesaris alae
Sigsmundi adglomerant, quae postquam numinis iram
Supplicibus superant votis, densa agmina fundunt
Turcarum, contra Thrax [the Turk] irritatus in arma
9 Süleyman Pasha, the eldest son of Orhan I. He started the conquest of Thrace and died in
1357.
10 Matanov - Mihneva 1998, 37.
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Deposcit fortes Dacos [the Valachs], fortesque Croatas,
Qua data porta ruens, multisque in vincla petitis
Contendit magno ad Byzantia moenia bello.
Hic ubi sexta illum pugnantem viderat aestas
Bella Sigismundus Gallis [the French] comitatus et Hunnis [the
Hungarians]
Integrat. haud illi sese Thrax [the Turk] segnius offert,
Et qua Nicopolis surgit concurritur armis
Hinc atque hinc validis, oriturque miserrima caedes
Christiadum: lis causa mali, lis improba, primas
Dum sibi nunc Gallus, nunc arduus arrogat Hunnus.
Et Baiazethi sua sors mutata tyranno.
Namque ubi rursus adit Byzantia moenia bello
Infelix Scythicis illinc Tamerlanis armis
Retrahitur, caveaeque ferox includitur arctae,
Qui mare nunc, Hebrumque armis Istrumque premebat.
Consequently other protagonists appear to the scene in the poem of
Campanus. These are Krali Marko (Marko Kraljević), Emperor Sigismund
(in fact, initially only King of Hungary) and the “Dacians” (obviously the
army of Mircea the Old). Marko, mentioned as Marcus Cragevitius and as a
ruler of Bulgaria, which is a commonplace in many literary and historical
sources, despite of his Serbian descent, attempts to revenge the death of his
father, Vukašin (Volkashin). Meanwhile, Bayazid has to move against
Sigismund, the “Dacians” and the Croats, and finally succeeds not only to
defeat them, but also to attack Constantinople. This is a short description of
a series of campaigns between 1389 (the Battle of Kosovo) and the siege of
Constantinople, started in 1394 and continuing practically to 1402.
Concerning Marko Kraljević, perhaps there is an indication here, explaining
the beginning of his vassalage, which is still a disputed matter in history. 11 At
least, according to the text, after the battle of Kosovo, he tries to overthrow
the pressure of the Ottomans, but is defeated and forced to confirm and
tighten his vassal statute. This coincides with activities of Sigismund against
the Ottomans, preceding the battle of Kosovo and the battle by “Rovine”
somewhere in Southern Valachia, which ends with the defeat of the
11 Matanov - Mihneva 1998, 71
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Ottomans, but perhaps the Valachs at least formally and temporarily have to
accept a form of vassalage, as well. Here we have also an account on the well
known battle of Nikopol (1396), during which, according to Campanus, the
discord between the Hungarians and the French causes the disastrous defeat
of the Christian force. Campanus describes as a deserved vindication the
following defeat and capture of Bayazid by Tamerlan, also a very typical
explanation of the battle of Ankara (1402) and its outcome.
Passage 3:
Hinc Moses [Musa] casu patris exanimatus acerbo
Sceptra tenet mitis ponuntque ferocia Turci
Corda, timent acies lato se credere campo,
Et tantum fratres inter se proelia miscent
Duri Otomannigenae. Sic sic iuvat ire sub umbras
Crudeles Dominos, dudum caelestium inanes.
Iam fratris dextra superis concessit ab oris
Moses, et Regem [Süleyman Çelebi], 12 qui ceperat ante priorem,
Cum mites illi non longo tempore Turcae
Rursus in arma ruunt. Mahometi [Mehmed I]Thracia [Turkey] quando
Sceptra dat, is Dacos, et quae iuga ferre negabat
Bulgariam premit13: huic Boio comitatus et Hunno,
Marte Sigismundus Caesar coit, hic ubi victor
Turca Columbaciis laetus se moenibus infert.
Atque hic exsultans animis spoliisque superbis
Dura tributa ferox Daco imperat, Ioniosque
Contingit scopulos, primum rate traicit Istrum
Primus Drinopoli [Adrianople] sedem sibi figit in urbe,
Et quaecumque sui prius amisêre receptis,
Morte cadit meritâ graveolenti debitus Orco.

12 Süleyman Çelebi (1377-1411), one of the pretenders for the Ottoman throne in the
struggles after 1402.
13 Perhaps it is an indication of the uprising of Konstantin and Fruzhin in the territories of
the former Vidin Tsardom about 1408-1417.
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A short account of the Interregnum period follows, including the
actions of Musa Keseci and the civil war among the Ottomans, ended with
the death of Musa. Mehmed I succeeds very soon to suppress the Dacians i.e.
the Valachs of Mircea the Old and “Bulgaria that almost has overthrown the
yoke”. Here we have a clear indication about the movement of Konstantin
and Fruzhin, perhaps supported by Mircea the Old, who was their relative.
These actions indeed end with a mighty campaign of Mehmed I between
1415-1420, against Valachia, Moldova and all the centers of resistance south
of the Danube. Then Campanus mentions also the campaigns of Sigismund,
already Emperor, “supported by the Hun and the Bohemian”, ending with the
capture of Golubac (1428) already under the reign of Murad II.
Passage 4:
Eius Amurrhates sceptrum rapit, ante necato
Baiazetida Novomentumque [Novo Brdo] obsidet annos
Quatuor, hinc Venetis sua Thessalonica per illum
Demitur, et Bellogradum obsidione tenetur,
(Bulgarus hoc castrum, cum iam diffideret armis
Bulgariae, castris aliis pro pluribus unum
Hungarico regi dedit, Hunnis rebus asylon
Ut foret, et nuris hostem se iungeret altis)
Fulminat hic armis Thrax arduus, ardua contra
Arx manet inconcussa, velut Marpesia cautes: 14.
Instant ardentes Hunni, nec saxa nec ullum
Telorum interea cessat genus: avolat inde
Rex Geticus [the Turkish ruler] belli sortem indignatus acerbam,
Atque novаs acies agit, illum bella minantem
Hungariae, Hunniades contra se strenuus offert
Inque haemi campis superatum ad foedera cogit15.
Non tulit hanc pacem praesul Romanus16, et arma
Arma Getis [the Turks] moveamus, ait, dicto ocius omnes
Prosiluere Patris monitis parere parati.
14 The legendary city of Marpesia, the Queen of the Amazons, in Caucasus.
15 The Peace of Szeged (1443).
16 The cardinal Giuliano Cesarini
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Hic Thrax (ut perhibent) violati foederis irâ
Multa Deos orans oneraverat aethera votis
Si Deus es Crucifixe, tuum qui fallere numen,
Per quod iurârunt, audent, ait, hos age dignis
Exerce poenis, liceat punire merentes,
Foedifragumque istis liceat domuisse sub armis.
Sic fatus: curvum vaginâ protinus ensem
Eripiens volat, huîc comes omnis Thracia pubes
Et qua Varna suas despectat lubrica lymphas.
Ingentes coêunt acies, haud numine nostro,
Rex etenim Wladislae cadis, cadit improbus osor
Foederis, a magno de missum nomen Iulo17
Triste gemens (at tu dictis Romane maneres)
Foedifragique viri peraratur acinace pectus.
Hunniades, Thracum per mille sequentia tela
Surripiens sese fugit ilicet otior Euro [the Eastern Wind],
Et montana petit, pedibus timor addidit alas.
Constitit haec Turcis etiam victoria magno,
Nec tamen absistunt, cladem iuvat addere cladi,
Et glomerare manum bello, et concurrere in hostem:
Campanus is well informed about the riot of Prince Mustafa, ended
with his public execution in 1422 in Adrianople. He mentions a four years
lasting siege of Novomentum (Novo Brdo in Kosovo), the well-known
capture of Thessaloniki, being temporarily under Venetian control and a
siege of Belgrade, that according Campanus was transferred by the
Bulgarians to the Hungarians in “exchange of many other fortresses to be a
shelter of the Hungarian cause” and “because the Bulgarian did not trust
anymore to his weapons”. It is difficult to identify what exactly meant the
author with this information, perhaps some events from the fourteenth
century, concerning the Hungarian occupation of the Tsardom of Vidin. The
passage continues with a relatively extensive description of the crusade of
1443-1444, a well-known event. Here, Campanus blames the break of the
17 Campanus makes here an allusion with Julius Caesar and Julius Ascanius, the legendary
ancestor of the gens Julia in Rome, descending from Ilium (Troy), and the name of Giuliano
Cesarini.
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oath by the Christians for the final defeat of the crusaders. The chronology
of the events starts with the victory of Hunyadi near Belgrade (summer of
1441), followed by other victories of the crusaders in 1443 “in the fields of
Haemus”, the truce of Szeged, the break of the oath from Christian side and
of course the decisive battle of Varna, the death of Wladislaw Warnienczyk
and cardinal Giuliano Cesarini. Hunyadi is blamed, too, because he escaped
from the battlefield “quicker than the eastern wind, Eurus”.

Ghazi Sultan Muhammed Khan II (1440-1481)

Passage 5:
Attilidae contra magna nituntur opum vi.
Quis cladem illius pugnae, quis funera fando
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Explicet? hoc natum bello sibi luget a demptum
Turca, furensque quid hic omnes moriemur inulti?
Non moriemur, ait: nec multa moratus ovantem
Hunniadem flammaque Getis feroque minantem
Accurrens fugat, et quinque atro milibus Orco
Immissis audere suos in proelia cernens
Cuncta ruit, Scopiam et Sophiam capit, oppida clarae
Bulgariae, generumque fugat, securus amorum
Coniugis: hinc pugnas atque invidiosa perosus
Sceptra subit claustrum, positisque inglorius armis
Exigit aetatem. Negat illi gaudia pacis
Filius, ante annos sceptrum, cumque hoste potenti
Bella gerens: rogat ille patrem succurrat egenis
Rebus, et effrenes compescat militis ausus.
Audivit senior, dumque aestuat ira,
(lupus ceu In densa raptor nebula, quam livida ventris
Exegit caecum rabies, catulique relicti)
Fertur in arma furens, et dudum impune rebelles
Ultus caede viros, validis citus imminet Hunnis,
Tum quoque Scanderbege premi obsidione videbas
Emathiis Troiam18 campis, ubi Thrax gravis aevo
Dira fremens, quod non obsessam vinceret urbem
Effugientem animam quassans caput, exhalavit.
Nunc mihi Pierides19 si quando, favete canenti
Maius opus moveo, maioribus ire per altum
Me decet auspiciis, Mahometem quando secundum20
Dicere fert animus, Mahometes carminis huius
Materia est, vir Martis amans, Patre sevior ipso
Europae atque Asiae dira et communis Erinys,
Imperii bini raptor, clarusque ducentis
Urbibus ereptis. Hic patris funere laetus
18 Emathia was a part of Ancient Macedonia. The allusion here is between Skenderbeg and
Alexander the Great and Kruja and Troy.
19 The Pierides were the nine daughters of King Pieros of Emathia, who lived in the district
of Pieria, nearby Olympus. They were defeated by the Muses, who, on their turn, were
labeled as Pierides afterwards.
20 Mehmed II Fatih.
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Thursinem fratrem Genitricis ab ubere raptum
Ire suo comitem Patri iubet ad Stygis umbras.
Protinus ad Croiam late loca milite complet
Musarum domus, Aöniae21 verruntur Athenae
Triste iugum passae, tum pulsa Palla de Mavors
Palladis insedit muris, avellitur inde
Et Constantini Mahometes obsidet urbem.
Nec prius absistit, quam victis Caesare et urbe
Imperio potitur Graiûm, nec Bosna quieta est,
Here comes another passage, dedicated to the follow-up of this campaign, ending with another Hungarian defeat, probably the battle of Kosovo (1448). Campanus mentions here that the victorious Turks devastated
Skopje and Sofia,”oppida clarae Bulgariae” and that Murad II chased his sonin-law, who neglected the love of his wife. It remained unclear to me, whose
husband it was, because the Sultan had two daughters-Şehzade and Fatma
Sultan. Campanus speaks about an anti-Ottoman rebellion, final defeat of
the “Huns” and the attacks against Skenderbeg and Kruja (nominated Troy),
which preceded the death of Murad II. Here comes the most difficult part of
the text, according to Campanus. He is asking the Pierides for help to
describe the deeds of Mehmed II Fatih. He was “more fierce than his father,
dreadful and common Erynia for Europe and Africa”, he “destroyed 200
cities”, conquered “both empires” Kruja, Athens, the City of Constantine are
under siege right after accession to the throne. Constantinople and the
“Imperium Graium” and Bosnia are conquered. The chronology includes
the murder of Tursin, his younger brother, directly after the accession of
Mehmed II, immediate attacks against Kruja, conquest of Athens (1458) and
intriguingly a very short account on the Fall of Constantinople (1453).
Passage 6:
Hîc Mars Vulcanusque fremunt: unde horridus hostis
Asper acerba tuens Graiae, arduus imminet Albae22

21 In this case, a surname of Bacchus is derived by the Aonians, the ancient inhabitants of
Boeotia.
22 Alba Graeca, Belgrade
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Et dum lustrat equo passim loca, dumque minantes
In caelum muros tentans huc fertur et illuc,
Huniades fulmen belli, fortissimus heros,
Illum, arci casus supremaque fata minantem
Summovet Hungaria: vidisses fata Tyrannum
Lugentem sua nequiquam, studiisque furentem,
An sese mucrone ob tantum dedecus ultro
Induat, an mediis iaci at se fluctibus excors?
In Persasne omnes irarum effundat habenas?
Haec alternanti potior sententia visa est
Persas Marte sequi: primum hic fortuna labori
Persarum aspirat, Caeduntur milia Thracum
Dena quater, rapida Euphrates qua labitur undae.
At vero duri revocant dum proelia Turcae,
Erectisque animis instaurant agmina magni
Arsacidae23, gliscit violentia: paene putares
Aethereos montes concurrere montibus altis.
Fit via vi, favet ipse suis Mars Thracius armis,
Victoresque cadunt Persae, Rex ipse perempti
Hoc bello nati crudelia funera luget.
Inde triumphata felici Marte Corintho,
Turca Trapezuntem Comneni regna Davidis24
Eruit, et Regi subeunti, aciesque trahenti
Detruncat caput25 Hinc Sapphus patriam Mytilenem26
Marte truci superans collo iuga sumere cogit.
Tum caput ipsi aufert Domino, truncumque relinquit
Sanguine singultantem atro, sensimque cadentem.27
Eloquar: idem hostis feriendi foederis ergo
Bulgariae Dominum vocat ad se in tecta, vocato

23 Synonym of the Persian ruler, derived from the Arsacides, a Parthian dynasty.
24 David Megas Comnenus (1459-1461)- the last ruler of the Empire of Trapezund (modern
Trabzon, Turkey).
25 This is a later event from 1463, when David was executed after accusation in plotting
against Mehmed II, who initially spared his life.
26 Sapho of Lesbos, the famous ancient Greek poetess.
27 The execution of Niccolo Gattilusio, the last ruler of Lesbos, performed in Istanbul.
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Est detracta cutis summos direpta per artus.28
Ilicet Eliadum29 qua feta Epiros equarum
Visitur, et ducit tectis sublimibus arcem,
Esse sui cupiens firmum praedonis asylum.
Non latuêre doli Dominum regionis: is arcem,
Surgentem telis quatit arduus, et Mahometem
Niligenas [the Egyptians] fero flammaque lacessere cogit.
Hîc vero ingentes pugnas (ceû cetera nusquam
Proelia fecisset) Thrax conserit, omnibus unus
Urbibus incumbens, terrasque cadavere complens.
Narrantana30 ruit, ruit alta Seleucia31, primi
Cives, patricius sanguis, spes tanta nepotum
Funere mulctantur, deiecti turribus altis.
Nec minus interea praedones Stiria passa est32:
Ex illa passim manibus post terga revinctis
Christiadae ducti miserum et lacrimabile vulgus
Euboica his etiam gemuêrunt arma sub armis,
Vidisses Italos hastis sudibusque praeustis
Affigi, et lucem petere et gemuisse reperta.
Tum quoque bellaces invadit Thracius Hunnos
Ensis, ibi Getica tum milia dena trahuntur
Capta manu33: quin Dalmaticis quoque finibus ampla
Praeda agitur, multi praestantes corpore Tauri.
Damna bonus Perses pensat, dum milia Thracum
Triginta fundit, neque lentius exigit hostes
Muldaviae princeps Stephanus [the Great]: tot casibus actus
Turcus paciferam Venetis praetendit Olivam.
Hinc Hunnum terra sed te petit Appule [the Apulian, from Puglia] lympha:
28 The execution of Stefan Tomašević, the last Bosnian King, wrongly presented as ruler of
Bulgaria.
29 Elis is a district in the northeastern part of Peloponnese.
30 Unspecified fortress, not far from the famous medieval harbor of Candeloro in
Southeastern Turkey.
31 Modern Silifke, Turkey.
32 Styria (Steiermark) in the southern part of modern Austria.
33 Perhaps Campanus mentions here the great Hungarian victory in Transylvania, in 1479,
near Szaszvaros (Orăştie), today in Romania.
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Mittitur imperium in Scythicum nemorosa Zacynthos,
Leucadiaeque [Lefkas]sinus et Neritus [Ithaka]ardua saxis,
Et vicina mari Calabris in montibus Hydrus [Otranto].
Processurus erat, non sivit Rector Olympi [Jupiter]
Ille oras bellis gravidas miseratus et urbes,
Regnatorem Asiae magnum parva obruit urna
Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.
The next passage describes the unsuccessful attempt for the conquest
of Alba Graia (Belgrade), defended by Hunyadi (1456) and the decision of
Mehmed II to turn his army against the “Persians” i.e. Uzun Hassan from the
dynasty Akkoyunlu. After the initial success of the “Persians”, Mehmed II
“the Thracian”, “a real Mars” defeats the army of the great “Arsacide” and
wins the final victory (the battle of Tercan on the Euphrates River in 1473).
The passage describes the following campaigns in Peloponessus, Epirus, the
conquest of Trapezunt and the death of David Comnenus (1463) and finally
also the execution of King Stefan Tomašević of Bosnia, wrongly nominated
“dominus Bulgariae” (1463).The chronology includes also the capture of
Corinth (1459-1460), Lesbos (1462) and the following campaigns against the
Albanians of Skenderbeg. Campanus mentions also the final wars of
Mehmed II, preceding his death. This chronology includes many events: the
conflict with the Mamluks (Niligenae) about the emirate of Dülkadır, which
led later to the war from 1485 (after the death of Mehmed II). There is also
information about the battles by Narantana, Seleucia (Silifke) in Syria (now
in Turkey), raids in Styria, Euboea, raids against the “Italians” and the
“Huns”, against the “Persian” and the prince of Moldova Stephen the Great.
According to Campanus ,Mehmed II concluded peace with Venice, but
wanted “soil” from the “Hun” and “water” from “you, Apulian”. Zakynthos,
Lefkada and even Otranto were conquered, as well. At the end “the great
ruler of Olympus” terminates the zeal of conquest of “the great master of
Asia”(1481).
The treatise continues with an extensive account on the following
Ottoman campaigns in Central Europe and the Mediterranean. The second
part is a short biography of all the sultans from Osman I to Mehmed III
(1566-1603). This part of treatise would be discussed in another publication.
In my opinion, not only this piece of Vodnianus, but also various other
writings from the genre Turcica would contribute to the clarification of some
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controversial points in the early Ottoman conquest of the Slavo-Byzantine
oecoumena and the time of the Ottoman grandeur, which followed.
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Александар Николов
СРБИ И БУГАРИ У ТРАКТАТУ ЈОВАНА КАМПАНА
ВОДЊАНСКОГ “О ПОРЕКЛУ ТУРСКИХ ТИРАНА” (1597)
Османско освајање Мале Азије и Балкана претходило је њиховој
инвазији на Централну Европу, која током XVI века постаје један од
највећих проблема за западни свет. Није случајно што је тема
османских успеха, као и порекла османских Турака и њихове династије,
популарна међу многим представницима западног и централноевропског хуманизма. Један од ових аутора је и Јован Кампан
Водњански који је крајем XVI века написао трактат посвећен овој теми.
Овај текст пружа делимичан коментар поменутог трактата, с фокусом
на представљање српског и бугарског анти-османског отпора током
XIV и XV века. Чешки хуманиста је неспорно ерудита, али веома слабо
познаје балканску географију. Због тога, његов трактат је пре
сведочанство о политичкој атмосфери и расположењу у централној
Европи у вези са османском претњом, него веродостојан извор за
проблеме који нас занимају. Упркос томе, српски и бугарски отпор
против Османлија је присутан, иако не увек конкретно представљен са
фактолошке и хронолошке тачке гледишта. Трактат, међутим, остаје
важно сведочанство о актуелности антиосманске проблематике на
самом крају XVI века. У целини узевши, сличан тип трактата и
политичких памфлета ове епохе вероватно крије доста богата
обавештења о османским освајањима, на основу којих се може
изградити пунија слика о догађајима у периоду који нас занима.
Кључне речи: Османска инвазија на Балкан, антиосмански отпор
Срба и Бугара, хуманистичка традиција у Централној Европи

Mp Борис Стојковски
Асистент, Одсек за историју
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
stbs@ptt.rs

КНЕЗ ЛАЗАР И УГАРСКА*
Апстракт: у раду се, на основу расположивих извора, и релевантне
литературе анализирају односи кнеза Лазара са Угарском. За ову тему има
врло мало извора, превасходно Мавро Орбин и његово дело Краљевство
Словена, као и бројне повеље угарских владара, посебно краља Жигмунда
Луксембрушког. Односи кнеза Лазара и Угарске се могу поделити у две фазе.
Једна јесте Лазарево вазалство према Лајошу Великом и Жигмунду
Луксембуршком, и турбулентни односи између две земље до Косова. После
боја на Косову долази до промена у тим односима и Угарска напада Србију,
покушавајући да поврати феуде уступљене српском кнезу. Још један аспект
који се даје у раду јесте кратак преглед односа мађарске историографије према
овом питању.
Кључне речи: Кнез Лазар, Угарска, Србија, Жигмунд Луксембуршки
Односи кнеза Лазара и Угарске су вишеслојни, комплексни и надасве
недовољно истражени. Један од кључних разлога за то је без сумње и
недостатак извора, као и недовољно бављење стручне и научне јавности овом
проблематиком, која се углавном фрагментарно бавила овим питањем. Међу
изворима најбитнији је Мавро Орбин и његово Краљевство Словена, а
изнимно важну вредност има и разнолика угарска дипломатичка грађа, пре
свега повеље краља Жигмунда, али и нека писма и друге повеље. Исто што је
речено за српску, тј. југословенску, важи и за мађарску историографију. У
последњих век и по тешко је пронаћи много података о односу Угарске према
*

Рад представља фазни резултат истраживања за два пројекта: Војвођански простор у
контексту европске историје (бр. 177002) финансиран од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Средњовековна насеља на тлу Војводине.
Историјски процеси и догађаји, бр. Решења 114-451-2216/2011, који финансира
Покрајински секретаријат за науку Аутономне покрајине Војводине.
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кнезу Лазару Хребељановићу. Чак и у монографијама које се тичу краљева
Лајоша Великог или Жигмунда Луксембуршког подаци су крајње
фрагментарни и површни. Стога је требало од расположивих извора и
литературе створити, као слагалицу, једну оквирну слику о томе како су могли
да изгледају односи између српског кнеза Лазара и Угарске.
Kнез Лазар је постао вазал Лајоша Великог пре 1373, а Угарска му је
војно помогла управо речене године у борби против Николе Алтомановића,
који је, уз помоћ Венеције хтео да освоји од Дубровник, Стон и Пељешац.
Мавро Орбин наводи да је српски кнез био покорни вазал краља Лајоша, који
је угарском краљу поклањао дарове у сребру и злату. Он је против овог
великаша иступио као савезник босанског краља (тада још бана) Твртка који
је био у родбинским везама са угарским двором. Овај писац још наводи да је
краљ Лајош слао више пута војску на Лазара, али би он увек успео да се избави.
Мавро Орбин пише како је Никола Горјански, господар Срема са 1000
коњаника дошао у помоћ кнезу Лазару.1
Још један, до сада у нашој историографији слабо или готово уопште
некоришћен извор, би могао посредно да осветли односе кнеза Лазара и
Угарске. Ради се о хроници Јована Кикилеија (Јована Тотшољмоши Апрода,
мађ. Küküllei János), који у XXXIX глави своје Хронике (De gestis Ludovici I.
regis Hungarorum) пише и о сукобима са Србима. У тој глави која носи назив О
различитим походима краља Лајоша, његовој побожности и другим врлинама
овај хроничар пише како је угарски краљ често ратовао против Срба и
Молдаваца показивао велику истрајност. У настојањима да се Србија задржи
испод краљеве власти нарочито су се истакли мачвански бан Доминик Оштфи,
и посебно Никола Горјански. Овај потоњи је млад постао бан, и како се у
Хроници каже, био марљив и талентован за ратовање.2 Кикилеијево дело је
превасходно намењено величању лика и дела краља Лајоша Великог, због тога
се догађаји и не наводе често хронолошким редом. Важно је било истаћи
витештво краљево и представити га као узор побожног хришћанског краља.3
То је случај и у овој глави. Овде је дошло до повезивања угарско-српских
сукоба у време цара Душана и кнеза Лазара. Наиме, Доминик Оштфи је
титулу мачванског бана носио 1341-1353. године. Важан је јер је поново

1

Oрбин 1996, 58-60, 94; од литературе уп. Михаљчић 1989, 59-61; Историја Мађара
2002, 114-115 (П. Рокаи); Kaлић 2012, 42. Да су и кнез Лазар и бан Твртко били вазали
краља Лајоша не сумњају ни Ћирковић 1964, 349; Михаљчић 1989а, 67.
2
Küküllei 1960, 70.
3
О Јовану Кикилеију и његовом делу уп. основне податке у Küküllei János, KMTL 1994
(Köblös J.) ca додатном литературом.
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населио Мачву, опустошену после српских провала 1345. године.4 Зна се и да
је учествовао у сукобима Угарске са царем Душаном, који су трајали са
прекидима од 1343-1354. године.5 Никола Горјански који се овде помиње
свакако може бити или Никола Горјански Старији, палатин и мачвански бан
(1369-1375) или његов истоимени син и зет кнеза Лазара. Како је познато да је
Кикилеи писао 30 глава (XXVI-LV) после краљеве смрти, свакако је могуће да
се овде ради чак и о мешању двојице истоимених угарских великаша. У науци
је већ утврђено да се на истинитост података из ове хронике може ослонити,
чиме би се могла допунити постојећа сазнања о сукобима у краља Лајоша
Великог са Србима.6
Кнез Лазар је затим завладао Мачвом, а Браничевом (другим угарским
пограничним крајем) 1379. године. Исте године у своју титулу Лазар уноси и
Подунавље. Већ 1380-1381. Лазар је загосподарио јужним обалама Саве и
Дунава (осим Београда). 7 Пал Енгел наводи да је око 1380. године под
непосредном угарском влашћу било свега неколико пограничних тврђава –
Битва, Голубац и Београд, док је остало погранично подручје било под влашћу
кнеза Лазара, коме је краљ Лајош признао те територије као вазалне.8 У
кучевско-браничевском крају и околини Голупца нека села је кнез Лазар
поклонио и Раваници, што доказује да је имао власт на том простору.9
Овом приликом осврнућемо се укратко на села која се спомињу у
Раваничкој повељи, а која је већ пописао Гавро Шкриванић. У Браничеву то
су трг Суботица, Живица Горња, Вучји Дол, Дабар, Рукомије, Маковци и
Летиковци. Поједина од ових места више не постоје, од неких је остао само
спомен неког сличног топонима, а нека су убицирана. Око Голупца вреди
поменути села Кумане, Житковицу, Крушевац, Гудречи, Воилово и Воинци.
Још се неколико села налазило у околини Великог Градишта. У Звижду,
области око Кучева убикована су три села Крушевица, Посучац (који данас не
постоји) и Вир Госпођин на Дунаву. За нашу тему у посебно битној Мачви
убиковано је осам села: Подгорица, Поповце, Брековица, Овош, Брекова,
Власеница, Звезд и Чагал, док других шест нису могли да буду утврђени. На
подручју Битве кнез је даровао својој задужбини чак 17 села, од којих су

4

Macsó, KMTL 1994 (Takács M.-Rokay P.), 421. Породица Оштфи је позната од XIII
столећа, а Доминик је био један од најпознатијих изданака ове великашке породице
из жупаније Ваш. Уп. Karácsonyi 1901, 401-409.
5
Ферјанчић-Ћирковић 2005, 293-295.
6
Trencsényi-Waldapfel I.,у: Küküllei 1960, 28, 30.
7
Калић 2012, 42.
8
Engel 2001, 142.
9
Калић 2012, 42.
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локализована свега два, то су Дреновац и Живица. Оволики број села у Мачви
и Битви сведочи о густо насељеном подручју којим је завладао кнез Лазар.10
Иако о томе не постоје директни изворни подаци, склони смо
мишљењу да је кнез Лазар напао северне делове Србије и пограничне области
са Угарском, Кучево и Браничево, као и јужно приобаље Саве и Дунава, без
сагласности свог сизерена. Користећи заузетост Лајоша Великог који је 1377.
године водио рат против паганских Литванаца, као и Лајошеве италијанске
походе и учешће у рату око Тенедоса почевши од 1378. године, Лазар је
припојио српској држави наведене крајеве.11 Постојање документа у коме
краљ наводи да постоје трупе у покрету према Србији, а који је Лајош Велики
издао 28. јануара 1378. године може да наведе на то да је заиста постојао сукоб
између српског кнеза Лазара и анжујског краља.12 Да ли је тим трупама Лајош
желео да заштити своје вазале Растислалиће против кнеза Лазара, или можда
је поход био усмерен против њих, није познато.13 Склонији смо мишљењу да
се радило превасходно о заштити кучевско-браничевског краја, формалноправно, делу угарске краљевине. Изгледа да се, ипак, због тешке
спољнополитичке ситуације која је опхрвала Угарску, од тог похода одустало
или је био малих размера.
Смрт Лајоша Великог довела је до нових комликација како на
унутрашњем, тако и на спољнополитичком плану и у Угарској и у Србији.
После 1382. године и Лајошеве смрти након четири деценије успешне
владавине, за које време је од Угарске створио средњоевропску силу,
поставило се питање наслеђа трона и тзв. Угарске апостолске круне. Један део
угарске властеле је подржавао претендента Ладислава Напуљског, а други
Жигмунда Луксембуршког. Босански краљ Твртко I, као блиски рођак угарске
анжујске владарске куће, подржавао је испрва краљицу Једлисавету
Котроманић, своју сестру, и њену ћерку Марију да на власт у Угарској доведу
10

О селима властелинства уп. Шкриванић 1981, 83-99; о самој хрисовуљи уп.
Ћирковић 1981, 69-82; у вези са мачванским селима и њиховом прецизнијом
убикацијом в. Божанић 2008, 34-45. В. и Ћирковић 1970, 90.
11
Кратак општи преглед код Историја Мађара 2002, 113, 117 (П. Рокаи). За литвански
поход уп. Pór 1899, 504-514, 561-573. За угарско-напуљске ратове пред крај владавине
Лајоша Великог в. Pór 1892 (http://mek.oszk.hu/05800/05827/html/ приступљено 4. Х
2013); Bellér 1986, 189-197; Kristó 1988, 170-177. Захваљујем се и Александру Узелцу на
скретање пажње на ову могућност и давање повода за сагледавање и овог аспекта
угарско-српских односа у доба кнеза Лазара.
12
DL 42072. Ради се о документу којим краљ одлаже неку парницу за своје поданике
који су заузети због учешћа у походу на Србију. Та парница је била предвиђена на
осмину дана Светог Ђорђа (1. мај).
13
Михаљчић 1989б, 253.
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мужа ове потоње Жигмунда Луксембуршког. Међутим, после убиства Карла
Драчког, почетком 1386. године, босански краљ је пристао уз његовог сина,
Ладислава Напуљског. Србија је стала уз Жигмундовог противкандидата, иако
је кнез Лазар био највероватније вазал новоизабраног угарског владара. Кнез
Лазар се приближио угарској властели, пре свега породици Хорвати, и
ранијем мачванском бану Иванишу Хорватију. Мавро Орбин пише како је
одмах после смрти краља Лајоша Великог кнез Лазар освојио Мачву и читаву
Посавину.14
Већ вероватно 22. марта 1382. (или неку годину касније) Лазареве
трупе нападају Голубац, о чему је остао извор на који је пажњу научној
јавности скренуо професор Сима Ћирковић и који се наводи као извештај
ковинског кастелана Доминика, бану Северинске бановине. 15 Ћирковић је
документ преузео из дипломатара историје Тамишке жупаније и града
Темишвара, које су приредили Фриђеш Пешти и Тивадар Ортваи. 16 Hије
користио Жигмундов дипломатар, чији је први том већ био изашао у време
када је писао своју врсну расправу о Голупцу у средњем веку, али ни Талоција
и Алдашија и њихову збирку докумената о вези Угарске и Србије где се
наводи другачије датовање овог документа. Наиме, у оба се наводи да се ради
о писму ковинског кастелана ковинском жупану, а не северинском бану,
међутим, та функција је у ово доба спојена са оном северинског бана.
Хронологија је другачија, и то нас сада превасходно и занима, јер Талоци и
Алдаши као годину напада наводе 1387-1388,17 док Маљус датује документ у
1386. годину.18 У нашој историографији, како је већ примећено и код Симе
Ћирковића, али и код Јованке Калић, овај се сукоб ставља после 1386.

14

Орбин 2006, 94, в. Ћирковић 1990, 14-15; Спремић 2005, 6-7. Хорвати су имали
поседе у Вуковској жупанији, око данашњег села Стари Микановци. Били су велики
Жигмундови противници. Најистакнутији представници су били бискуп Павле, један
од изасланика у Торину 1381. приликом потписивања мира и Ладислав, који је
погинуо у овим борбама, в. Horváti, KMTL, 269 (Engel P.)
15
Ћирковић 1968, 9. Он датује овај документ у период између 1382. и 1389. године.
Исто, 29-30 доноси препис реченога писма из наведенога дипломатара. Ћирковић је
дао изванредну језичку анализу овог писма, писаног лошим латинским. Поред тога,
приметио је и употребу мађарске речи gép, односно у овом документу наведену као
gepeu, а која и данас означава справу или машину.
16
Oklevelek 1896, 299.
17
Thallóczy-Aldássy 1907, 22.
18
ZsO, 46.
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године.19 Лазарева је војска изгледа опсадним справама напала Голубац, тукли
су горње и доње делове града, али нису јуришали на капију, већ су чамцима
одсекли град са дунавске стране. Није познат крај опсаде, али потоње
измирење српског кнеза и угарског краља упућује на то да град није пао у
српске руке.20
Од 1386. године, поред кнеза Лазара, против Жигмунда је устао и
Твртко. Одреди српске војске су се борили у сремској и вуковској жупанији.21
Краљ је издао две повеље Стевану Корођију, који је преводио његову војску. У
повељама из 1387, као и 1388. године, краљ наводи да је наредио Корођију да
истера Хорватија из Мачванске бановине и да је врати под окриље угарске
круне. Браћа Хорвати се у обе повеље називају одметницима који су заузели
Мачву и три краљевска града Битву, Кулпин и Београд. Како се у обе повеље
ови сукоби наводе пре напада код Горјана, 25. јула 1386. године, може се
тврдити да су се борбе у Мачви и пограничним деловима Угарске према
Србији одвијале пре тог датума.22 Иларион Руварац је сматрао да су ти сукоби

19

Ћирковић 1990, 16. Зна се да су Стефан Лошонци, као и Ладислав Млађи Лошонци
били на положају тамишког жупана 1386-1387, па је можда писмо писано неком од
њих, Engel 1977, 186.
20
Ћирковић 1968, 9-10.
21
Ради се о потврђивању поседа одузетих од једног од Жигмундових противника
Стефана од Шимонторње и Чаковца и давања тих поседа Кањижаима, в. Fejér X/1,
416-417 (цео документ 415-418) наводи се учешће Срба на страни противника краља
Жигмунда Луксембуршког. Никола Горјански се помиње као мачвански бан, што је
он постао 1387, када се први пут наводи у изворима Fejér X/4, 664. Fejér XI/1, 82-98,
повеља за Ладислава Горјанског од краља Алберта Хабзбуршког из 1438, где се
набрајају његове заслуге и потврђују краљевске донације. Међу заслугама породице
Горјански, наводе се и борбе са Србима, уп. исто, 86: Crescentibus itaque ipsius Nicolai
Palatini virtutibus, Lazarum, Dominum Rasciae, socerum suum ab obedientia regia
declinantem, idem Nicolaus Palatinus suae circumspectionis industria solitae obedientiae
reduxit in gremium, debita coronae regiae obsequia redditurum. Ipso denique Lazaro et
Omurath Turcarum Domino in conflictu personali, mutuis bellis inter se commisso, debita
carnis vniuersae vtrinque reddentibus, praefatoque Joanne de Horwáthy in suis detestabilibus
processibus districtus regios Belyn et Machow inuadente, idem Nicolaus Palatinus, tunc
Banus Machowien. praedictos districtus ab eius insultibus suae virtutis arduitate liberauit,
consequenterque cum aduersus Turcarum et Rasceanorum praedictorum malignam
conspirationem vicibus quatuor continuat. В. и коментаре Калић-Мијушковић 1967, 364;
Калић 2012, 43.
22
Fejér X/1, 368-369, цела повеља 367-370, 415; Thallóczy-Aldássy 1907, 21-22; в. и
Калић-Мијушковић 1967, 78-79, са коментаром број 29 на 364. Ради се о породици
која је изумрла 1472, а чији су главни поседи били у околини Осијека. Једна грана се
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били 1385. или евентуално почетком 1386. године,23 док су Талоци и Рачки
хронолошки одредили сукобе око Мачве и поменутих градова у 1384-1385,
односно 1386. годину.24
О сукобима који су вођени у Мачви и око Битве, Кулпина и Београда
је остао још један посредан податак. Ради се о повељи краља Жигмунда
властелину Филипу Корођију. Филип Корођи је, као награду за успешне борбе
против Срба и Босанаца, као и њиховог савезника Хорватија, добио 1387.
Чери, посед у Тамишкој жупанији, а наредне године тврђаву Харшањ у
Барањи. За Србе и Босанце у повељи се наводи да су заузели и пустошили
Мачву, Срем и Вуковску жупанију, као и градове, Битву, Кулпин и Београд.
Један од најважнијих извора за уопште нашу тему Мавро Орбин чак наводи да
је кнез Лазар у једном тренутку заузео Београд и порушио га до темеља, као и
Мачву и све крајеве до Саве.25 Податак коинцидира са вестима из летописа
који наводе да је кнез Лазар напао Београд, као и да је Београд порушен после
смрти краља Лајоша Великог (1382), што свакако значи и да је град заузет.26
Међутим, отворено је питање је ли сам кнез Лазар држао Београд, или је
просто учествовао у нападу на њега.
Осим ових података, знамо и да је Никола Горјански војевао 1387.
године против Иваниша Хорватија и у Срему и повратио од њега Черевић,
посед палатинске гране породице Горјанских (још од 1372). То се спомиње у
повељи краља Жигмунда Луксембуршког којом се Николи и Јовану
Горјанском 1406. године потврђују поседи, тврђаве и приходу у жупанији
Липто.27
Угарски краљ свакако није опростио српскоме кнезу мешање у
унутрашње политичке прилике, као и његову подршку присталицама
Ладислава Напуљског. Почетком 1389. Жигмунд је хтео да нападне Србију,
али није познато да ли је дошло до борби. Никола Горјански Млађи, зет кнеза
Лазара, био је чак у једном тренутку медијатор између сукобљених страна.28
Штавише, у неколико повеља се Никола Горјански Млађи наводи као човек
коме краљ приписује у заслугу што је Лазара, кнеза краљевства Рашке, који се
чак ставила на страну Хорватија, па им је Жигмунд одузео део поседа и дао другој
грани породице. О њима уп. Kórógyi, KMTL, 369 (Engel Pál).
23
Руварац, О кнезу Лазару, 210.
24
Thallóczy 1893, 186; Rački 1868, 129-130.
25
Орбин 2006, 94; Вероватније је да су ове градове држали краљеви противници, а не
сам кнез Лазар. Ћирковић 1990, 16.
26
Србскiй летописацъ изъ почетка XViгъ столeтия, Гласник ДСС, V, 1853, 79.
Летопис наводи да је кнез заузео Белиградъ со Сремомъ и Зворникомъ.
27
Csánki II, 232; HO VII, 435; Engel 1977, 103.
28
Калић 2012, 43.
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био извукао из јурисдикције краља Жигмунда, вратио под окриље Угарске и
њеног владара. Лазар је, затим, обећао да ће вршити исту службу и давати исте
дажбине које је плаћао и чинио Лајошу Великом. 29 У повељи породици
Горјански од 1. августа 1406. Жигмунд Луксембуршки наводи да се кнез Лазар
вратио у однос према Угарској, као у доба краља Лајоша.30 Београд је остао у
власти Угарске, као и Голубац, али су други делови северне Србије уступљени
кнезу Лазару, као угарском вазалу.
Постоји и писмо краља Жигмунда oд 24. фебруара 1389. године где се
наводи да је он кренуо у поход на Србију против Лазара (у одбрану земље), и
он тим писмом дозвољава својим верним вазалима, из породице Нађмихаљи,
да се заједно са својим рођаком вранским приором Aлбертом Нађмихаљијем,
борe против Хорватија и браће Палижнаија. Kpaљ је сазнао да Иваниш
Хорвати и Иваниш Палижнаи спремају поход кроз Славонију, и краљ
поменутим великашима наређује да бране улазе у ову област.31
Кнез Лазар је имао и блиске породичне везе са Угарском, односно
њеном значајном великашком породицом Горјанских. Како је сама ова
породица имала поседе на југу Угарске, са којег је и потицала, то је Николи
Горјанском Старијем било од изузетне важности да успостави добре везе у
свом суседству. У време док је био палатин (1359-1375), он се ородио са
кнезом Лазаром. Једна његова ћерка постала је жена Николе Горјанског
Млађег.32 Није познато како се та ћерка звала, али постоје претпоставке да је у
питању Теодора.33 Мавро Орбин је назива Јелена.34 Година склапања овог
брака се не зна тачно. Иларион Руварац је предложио, а Миодраг Пурковић

29

Fejér X/1, 517 где се кнез Лазар просто назива својим именом без титуле и
одреднице где влада; Fejér X/4, 665 где се јасно каже Crescentibus itaque ipsius Nicolai
Palatini virtutibus, Lazarum Dominum Rasciae, socerum suum ab obedientia nostra
declinatum, idem Nicolaus Palatinus suae Circumspectionis industria, solitae Obedientiae
reduxit in gremium, debitae Coronae nostrae Obsequia praehabiturum.,што је углавном
препис из раније повеље, цела потврда донације Николи Горјанском из 1408. на 660679; Šišić 1938, 279.
30
НО VII, 436.
31
Nagy 1887, 485; Thallóczy-Aldássy 1907, 23; Ћирковић 1990, 17-18. Постоји и једно
писмо од 18. фебруара којом краљ потврђује Николи Горјанском, мачванском бану, да
уколико су јобађи тврђава Барч и Бечеј већ платили обавезу од 80 форинти за
садањши поход да не морају да плате ништа више. Thallóczy-Aldássy 1907, 22-23.
32
Mályusz 1984, 12. Никола Горјански Старији је био и близак пријатељ и заштитник
Николе Алтомановића, в. Михаљчић 1989б, 159-160.
33
Пурковић 1996, 105.
34
Орбин 2006, 94.
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прихватио да је то било 1378-1379. године. 35 Елемир Маљус није давао
прецизну годину, већ само омеђио склапање брака периодом кад је Никола
Горјански Старији био угарски палатин.36 Јованка Калић, пак, сматра да је до
орођавања Лазаревића и Горјанских дошло између 1387. и 1389. године,
наводи да се Лазарева ћерка звала Теодора и још додаје како је из тог брака
потицао Никола III Горјански37 Мор Вертнер је такође сматрао да је Никола
III син неименоване Лазареве ћерке и Николе Горјанског Млађег. Овај
угарски великаш рођен је 1366. године, а умро 1433. године. Био је од 1387.
мачвански бан, а годину дана доцније постао је жупан Вировитичке жупаније.
Борио се против Хорватија у Славонији, као и у Босни, против непријатеља
краља Жигмунда.38
Други комплекс питања се односи на Косовску битку и Угарску.
Постоји позната и стара легенда о учешћу Мађара у бици на Косову пољу 1389.
године. Заједно са њом зна се и за причу о учешћу неког хрватског одреда као
и Јована од Палижне на Косову, наравно на српској страни. Овом приликом
нећемо се упуштати у детаљнију расправу по овом питању, само вреди,
свакако, истаћи да је овде у питању добро познато спајање двају косовских
традиција, оне из 1389, као и оне везане за поход Јаноша Хуњадија
(Сибињанина Јанка) и тзв. Другу косовску битку из 1448. године.39
Као што је већ напред речено, кнез Лазар је био угарски вазал.
Жигмунд му је као таквом уступио крунске феуде. У Угарској у доба Анжујаца,
али и Жигмунда, немали број пута се догађало да владари ратом заузму,
односно врате под своју власт крунске феуде после смрти држаоца самог
феуда. Други случај када су владари имали право да ратом поврате крунске
феуде, јесте када сизерен почини неверство. То феудално право повратка
крунских феуда силом су користили и други западноевропски владари током
средњег века.40 Hajпознатији такав пример, а хронолошки близак, јесте онај
који се десио после смрти палатина Виљема Другета, када је војска под
командом ердељског војводе Иштвана Сечењија, а по налогу краљице
Јелисавете, заузела простране поседе Другета у североисточној Угарској.41
Исто се десило управо у јесен 1389. године, новембра месеца када је
краљ Жигмунд са војском продро до реке Ловнице према Гружи, опсевши том
35

Руварац 1887, 4, 9, 10; Пурковић 1996, 105.
Mályusz 1984, 12. Основно о њему и његовим положајима уп. Wertner 1897, 914-916.
37
Калић 2005, 96-97.
38
Wertner 1897, 919-925. О питању брака са кнежевом ћерком в. исто, 923-924.
39
Скрећемо пажњу само на Михаљчић 1989а, 115, уп. и нап. 17-20 за додатну
литературу о овом питању.
40
Рокаи 1996, 146-1149.
41
Hardi 2012, 346-348.
36
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приликом Борач, Честин и Некудим. Преко Ковина се потом угарска војска
вратила у своју земљу.42 О томе постоји и индиректна потврда у једном
српском извору. Наиме, Константин Филозоф такође помиње у Житију
деспота Стефана Лазаревића упад Угара и освајање Борача, али га наводи
после описа битке код Никопоља.43
Жигмундов итинерар је могуће следити на основу извора. Већ 15.
септембра, дакле непуна три месеца после Косова, краљ Угарске наводи да је
почео припреме за ратни поход. У повељи коју издаје у Толни, краљ залаже
посед Ходош северинском бану Стевану Лошонцију на име ратних трошкова
(који су износили 2000 форинти) за себе и своје трупе.44 Hеколико дана
касније, 21. септембра, је на скели реке Драве.45 Потом издаје повеље у Борачу
од 8-11. новембра,46 док је 12. новембра у Некудиму.47 Већ крајем месеца
Жигмунд се налази у Ковину,48 свега два дана касније (23. новембра) је опет у
Србији код реке Ломнице,49 да би убрзо опет издао повељу у Ковину, и на
крају 1. децембра у Темишвару.50 Услед недостатка извора тешко је реконструисати шта је краља нагнало на брзе повратке дубоко у територију Србије, и

42

Трпковић 1959, 95-96; Joвановић 1985, 7-32; Рокаи 1996, 145; Engel 1998, 15-16; ИСН
II, 2000, 47 (С. Ћирковић); Веселиновић 2006, 112-113.
43
Константин Филозоф 1989, 91; Трпковић 1959, 101-102 је одбацио Константинову
хронологију, јер се Борач у угарским изворима и посебно дипломатичком материјалу
јавља само после косовске битке. Ради се очигледно о хронолошкој збрци биографа
деспота Стефана Лазаревића. Уп. и Шуица 2009, 109-123.
44
Varju 1908, 420-421; ZsO, 142.
45
DF 220078 нечитак документ који је разјаснио Engel 1998, 15, нап. 50.
46
ZsO, 146, 148. Жигмунд 8. новембра амнестира Петера Ђулахазија и даје му на
управо тврђаву Борач. Дан доцније издаје две повеље, in terra Rascie, in descensu nostri
exercitus campestri prope castrum nostrum Boroch. Једно је писмо пожешком каптолу
којом потврђује границе неког поседа једном од чланова великашке породице
Монослои; друга је давање прихода поседа преминулог Јакова сина Варнаве Филипу
Корођију. Ради се у ствари о поседима које је Корођи добио од краља када су одузети
једном од фамилијара Хорватија. Сада те поседе добија један краљичин великаш, а
Корођи поменуте приходе. Даље, трећа повеља, донета 10. новембра, је давње jus gladii
Ладиславу Палоију. Наредног дана две повеље су донете којим се разни поседи
иприходи поклањају члановима породице Раталт, односно Серетваи.
47
Ради се о документу којим се Корођију дају неки поседи на поклон Dl 7530.
48
Ту 21. новембра издаје повељу којом Ђоршу Герсеију за заслуге даје неке поседе. Не
пише о којим се заслугама ради. ZsO, 150.
49
Јован Земзеи, брат фамилијара краљичиног витеза Николе Перењија, за заслуге у
заузимању Борача и Честина добија неке поседе у Спишкој жупанији, ZsO, 150.
50
ZsO, 151.

КНЕЗ ЛАЗАР И УГАРСКА

235

потом преласке преко Саве и Дунава. Можемо само нагађати да је у питању
озбиљан отпор који су Срби пружали.
У вези са овим односима, вреди поменути и један извор непосредно
после погибије кнеза Лазара на Косову. Никола Горјански је већ 7. јула 1389.
године споменут у једном писму краља Жигмунда Вуку Бранковићу као његов
посланик у вези са неким пословима везаним за Србију, а који су у корист
вашу и рашке земље. Сима Ћирковић је помишљао на то да се ради о наставку
преговора, после успешних фебруарских договора и споразума између кнеза
Лазара и краља Жигмунда 51 Међутим, свакако треба напоменути да је
очигледно постојао један веома изражен опрез кнеза Лазара према Угарској и
краљу Жигмунду. На то указује и чињеница да краљ Жигмунд није нарочито
успешно ратовао у Србији, што би указало на то да је на северу Србије
постојала прилично јака и организована војска која је могла да се успешно
супротстави угарској провали. Ако на то додамо да је ту велику војску
вероватно предводио Никола Зојић, на чијој се територији и десила касније
провала Угара, свакако можемо претпоставити да још кнез Лазар није био
сасвим сигуран у то да Угарска неће напасти Србију.52 Постоје само посредни
подаци о томе да је постојао жилав отпор српских бранилаца. Ради се о
повељи из 1390. године, којом краљ Жигмунд мења поседе на захтев Стевана
Канижаија. У њој се кратко спомињу само жестоки сукоби у Србији и
освајање Борча и Честина.53 Улога Николе Зојића била је посебно велика
51

Писмо објављено код Fejér X/1, 517; Thallóczy-Aldássy 1907, 23; Ћирковић 1990, 18. П.
Енгел, пак, тврди да је Лазар тиме само ојачао верност према Жигмунду, али је ускоро
изгубио живот. Engel 2001, 173
52
Као основа за овакву претпоставку, знатно нам је помогла дискусија након нашег
излагања на научном скупу где смо и прочитали овај рад. У њој нам је, на ове
чињенице, указао професор Синиша Мишић, који је, не без основа, поставио и
питање самог типа вазалних односа које је кнез Лазар имао, помишљајући да оно и
није било тако чврсто. Професору Мишићу срдачно захваљујемо на корисним
сугестијама.
53
Fejér X/1, 602. Quid plura peroro, nobis, polorum rege imperante, solium et sceptra
regiminis dicti regni Hungariae feliciter adeptis, cum pridem moto nostro exercitu valido,
versus regnum nostrum Seruiae ad nonnullorum nostrorum, et regni nostri aemulorum
proteruiam conterendam, Duce Deo profecti personaliter extitissemus, ipse Magister
Stephanus bona bonis accumulando ad nostri regii honoris incrementum, et totius regni
nostri commodum cum magna fidelium regni nostri Nobilium suorum vt puta fidorum
asseclarum, sub vexillis dictorum fratrum suorum gloriose militantium copia, nobiscum in
dictum regnum nostrum Seruiae personali assistentia proficiscendo, in eodem regno nostro
coram nostris obtutibus, praesertim in creberrima expugnatione castrorum nostrorum Borich
et Chestyn nuncupatorum, in ipso regno nostro Seruiae existentium per nosque non sine ope
et opere, adminiculoque et virtuoso bellico ipsius Magistri Stephani certamine victoriose,
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после Косовске битке. На подручју којим је управљао дошло је до угарских
освајања, а као што је напоменуто краљ Жигмунд је једну повељу издао на
реци Ломници око Рудника, а другу у Островици. За оба подручја се зна да их
је Никола Зојић држао у својим рукама. И освајање града Борча је значило да
су угарске трупе прошле кроз Зојићеве земље.54
Најважније ратиште била је Мачва, али и област око Рудника и
данашњег горњег Милановца. Угарска власт је редовно именовала мачванске
банове, као и друге управитеље градова и области, иако они нису имали
стварну власт. 55 Титула мачванског бана је била често давана заједно са
другим достојанствима јужне Угарске – сремском жупанијоим, бачком,
вуковском. Ову титулу великаши су добијали као honor.56 После Николе
Горјанског Млађег, који је титулу мачванског бана носио до 1390. године, ово
су достојанство носили Стеван Лошонци (1390-1392), као и Ђорђе Немети
(1393). Последњи мачвански бан био је Стеван Реваи, који је носио ово
достојанство у предвечерје пада Београда под Турске, 1521. године57 Петар
Ђулахазаи, један од представника Жигмундових противника, амнестиран је и
добио на управу град Борач.58
Мачва је дата Николи Горјанском Млађем на управу, који је одмах
дошао у сукоб са Иванишом Хорватијем. Бан Иваниш је после кнежеве смрти
упао у Мачву, заузевши округе Мачву и Билин и Никола Горјански га је морао
војском одатле истерати. 59 Пре овог упада нема спора око Мачве и Билина,
било да их држи кнез Лазар или Жигмундови савезници. То би свакако могло
да имплицира да је кнез Лазар Мачву добио заиста као феудално лено и
постао вазал краља Жигмунда. С обзиром на то да је имао феудално право да
поврати територије које је уступио кнезу Лазару, о чему је било речи напред,
намера да се Србији освети за раније држање на страни Ладислава Напуљског

diuino auxilio suffragante, ab infidelium nostrorum manibus reobtentorum vti tyro fortis, e
vigilantia animosa, et laborum instantia assidua, fortunae casibus se et sua in plerisque locis
et temporibus intrepide exponendo, fideles, indefessos, laudabiles et preconio extollendos ipsi
sacro famulatus, sic et adeo, vt noster regius animus exinde semper mitissime conquieuerit
54
Шуица 2000, 105-106.
55
Спремић 2005, 7.
56
Macsó, KMTL, 421-422 (Rokay P-Takács M).
57
Pesthy 1875, 361-381, 450-467.
58
DF 285855.
59
Šišić 1938, 249. Пал Енгел скреће пажњу на могућност да је већ у ово време
Горјански заузео и Дебрц, Непричаву и Белустену, затим и Детошеве поседе (односно
Детошеву земљу-Dettosföld). Ове поседе је 1392. године мењао за два друга (Кесег и
Чеснок), али Енгел претпоставља да их је можда освојио управо у овом сукобу. Уп.
Engel 1998, 15-16.
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је једно могуће објашњење овако непријатељског става угарског краља.
Наводи о побуни су могли да буду и само изговор за даљи продор у Србију,
нове покушаје учвршћивања Жигмундове власти над Србијом и настојања да
се обезбеди граница према Турцима.
Поред мачванског бана и кнежевог зета, Николе Горјанског, и други
угарски великаши су за заслуге у освајањима ових градова добили одређене
поседе као награду од краља Жигмунда, који тим поводом издаје неколико
повеља и 1389. и 1390. године. Угарска војска која је кренула на Србију
очигледно није била мала, а поменуте даровнице нам осветљавају њене
размере. Предводило ју је доста угледних угарских великаша. Међу њима
истичемо тројицу браће Кањижаи са две бандерије 60 као и бандерију
острогонског надбискупа. У походу је учествовао и палатин Стеван
Лацковић61 као и два Жигмундова дворска великаша Леуштак Јолшваи62 и
његов пехарник Никола Перењи.63 Крашовски и ковински жупан Стеван
Корођи је такође један од учесника овог похода о чему у изворима има много
података, а о чему је већ било речи.64 Жупан Зољома и Хонта Франк Сечењи је
такође у овом походу учествовао, као и кастелан Чокакеа Ладислав Шарои.65 У
борби за Борач тешко је рањен краљичин дворски витез Јован Нађмихаљи.66 У
Тати је 31. марта 1390. године Жигмунд издао и повељу којом Стевану Калаију
60

Наводе се у повељи краља Жигмунда којом на Темишварском сабору 1397. године
потврђује привилегије и поседе Канижаима после битке код Никопоља в. Fejér X/2,
442, цела повеља 438-453.
61
У потврђивању неких привилегија наведен као један од потписника у јесен 1389.
године, в. Varjú 1908, 418-420.
62
Поменут у новембру у Жигмундовој повељи којом се члановима породице
Ђулахазааи, иначе раније противницима краљевим дају неки поседи на управу, уп.
DF 285855
63
Краљ му већ децембра 1389, након помињаног похода, у Темишвару поклања за
заслуге неке поседе, а исто тако и његовом сину Симону, в ZsO, 151. Помиње се и у
једној краљевој повељи којом је променио посед Ердшомљо за Патаки из 1392.
године. Ту је наведен као учесник похода од прошле године, а како је ово препис
краљеве потврде из 1390, односи се без сумње на овај рат, Engel 1998, 14, нап. 36.
64
Чувена повеља из Некудима то потврђује DL 7530; као и Fejér X/1, 515-516 (помињу
се и његове заслуге за победу над Ђулахазаима); ZsO, 144, 146. Добио је низ поседа на
поклон од краља, међу којима и Палижну.
65
Oklevelek 1896, 181; Thallóczy-Aldássy 1907, 25-28, 30 (потврђен 1391. Вилагошвар
Шароију). Помен и к код Engel 1998, 14, нап. 39-40. Обојица су добили неке поседе као
награду за учешће у походима. За Франка Сечењија се експлиците каже да се борио за
освајање Борача и Честина, Pesthy 1882, 192-193; уп. од литературе и Wertner 1905,
448-449.
66
Nagy 1887, 490.
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за заслуге приликом освајања Борача и Честина дао приходе са вашара на
Ђурђевдан у граду Калоу.67 И потоњи мачвански бан Стеван Лошонци добио
је исте, 1390, године на поклон посед Дароц у Сатмарској жупанији.68 У
близини Земуна, на ушћу Саве Жигмунд је 1391. године издао повељу којом
због заслуга у рату са Србима даје неке поседе Доминику Коскаију и његовим
синовима.69
У својим повељама од 1389. и 1390. године краљ Жигмунд
Луксембуршки наводи да је кренуо у јесен 1389. године на Србе као на
побуњенике и супарнике свога краљевства – contra Rascinos nostros rebelles.70
Још је Вељан Трпковић изнео у сумњу у то да је ново српско руководство на
челу са кнегињом Милицом отказало послушност угарском краљу.71 Како је
кнегиња Милица крајем септембра или почетком октобра 1389. године
затражила азил у Дубровнику, вероватно још увек није била измирена са
Турцима и страховала је од похода на Србију.72 Самим тим, поставља се
питање на шта се односе речи краља Жигмунда у вези са некаквим
вероломством и побуном српске државе. Свакако да не треба изгубити из
вида могућност да је краљу Жигмунду као изговор за напад на Србију могло
да послужи постојање нерашчишћених рачуна са кнезом Лазаром. У том је
случају овај напад је био у ствари освета за раније учешће кнеза Лазара у
борбама против Жигмунда. И непризнавање угарске врховне власти
непосредно после Косова могло је да утиче на држање краља Жигмунда према

67

Thallóczy-Aldássy 1907, 24-25.
Thallóczy-Aldássy 1907, 27. Повеља је издата 21. новембра
69
DL 33682
70
Нпр. Fejér X/1, 516. Још је у XVIII столећу повељу краља Алберта Ладиславу
Горјанском где спомиње поход на Србију објавио Стефан Капринаи, Kaprinai 1767,
354-365, посебно 359-360. Стефан Капринаи је био језуита и један од оснивача
мађарске историографије у XVIII cтолећу. Сакупио је преко 150 извора, али је до сада
издата само његова историја о краљу Матији Корвину. О Капринаију в. основно у
MEL 1990, http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC07165/07376.htm (приступљено 9.
Х 2013)
71
Трпковић 1959, 97; међутим, кнез Лазар је био вазал Угарске и наговештавање
промене курса у спољној политици Србије у новим тешким околностима могло је
изазвати овакав став, в. Веселиновић 2006, 113. У мађарској историографији се опет
узима да је Стефан Лазаревић убрзо после очеве погибије постао османски вазал и да
су почели турски напади на Угарску. Турска је постала тако непосредан сусед Угарске,
чиме је то постао кључан спољнополитички проблем. Угарска власт и великаши су
озбиљно схватили ову опасност и одговорили на њу походима на Србију, Engel 1998,
13; Engel 2001, 173.
72
ИСН II, 2000, 47 (С. Ћирковић).
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Србији.73 Чињеница је, међутим, да је, поред свега тога, Жигмунд имао на то и
феудално право, као и да ово није јединствен случај у угарској и европској
историји, нити у самој Жигмундовој владавини. 74
Управо те, 1390. године, дошло је до преокрета у међународним
односима на Балкану. Суочена са угарском претњом, а превише ослабљена
после битке на Косову, српска власт се окренула мирењу са Турцима. У
таквим околностима турско-српска савезничка војска већ у лето 1390. године
напада угарске пограничне поседе, упада у Мачву, Срем, крашовску и
тамишку жупанију. То је први помен заједничког турско-српског ратовања
против Угарске. 75 Tиме се завршавају односи кнеза Лазара и Угарске, а
отпочиње један нови период у српско-угарским односима, који ће бити
обележен прво сукобима, а потом и сарадњом, тачније вазалством деспота
Стефана, који ће постати и један од најугледнијих угарских великаша.
На крају изнећемо неколико реченица о савременијем мађарском
погледу на ово питање. Мађарска историографија у претходних столеће и по,
уз ретке изузетке, углавном веома штуро пише о односима кнеза Лазара и
Угарске. Антал Пор, аутор до сад једине монографије о Лајошу Великом, која
датира из претпрошлог века, Лазара спомиње врло узгредно док рецимо
много више пише о Твртку. У ХХ веку, Елемир Маљус, аутор монографије о
Жигмундовој владавини Угарском, Лазара спомиње још штурије, једном у
контексту брака његове ћерке са Николом Горјанским, а други пут као
погинулог српског кнеза, а угарског вазала после Косовске битке. 76 Мор
Вертнер који је 1897. писао о Горјанскима, до сад најпотпунији чланак, о
Николи Горјанском Млађем пише као о некоме ко је измирио Лазара са
Жигмундом, односно, натерао га да призна врховну власт испод које се
одметнуо. Наводи се још само да је са краљем ишао у походе против Србије
после Косова.77 Ту долазимо до кључног места у мађарској историографији.
До данас, у већини прегледа средњовековне мађарске историје, па и у уже
стручним монографијама, попут поменуте Мајусове, најважнији подаци у
вези са односима кнеза Лазара и Угарске су: да је био угарски вазал, таст
Николе Горјанског Млађег и да је погинуо у бици на Косову коју су Срби
73

Шуица 2009, 122.
Рокаи 1996, 146-148.
75
Milleker 1914, 5-6; Трпковић 1959, 97-100. Ратне операције су свакако почеле пре 14.
августа, о чему сведочи и повеља краља Жигмунда Ладиславу Шароију. Уп. од
литературе и ИСН II, 2000, 47 (С. Ћирковић); Teke 2009, 412. Упади су настављени и
наредне две године, борбе су се водиле у Мачви, око Ждрела, докле је допрла велика
угарска војска 1392, као и у Браничеву, в. Engel 2001, 173; Веселиновић 2006, 113.
76
Mályusz 1984, 12, 103.
77
Wertner 1897, 920.
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изгубили. Угарско-српски ратови, нарочито сукоб из 1389. године тумачи се
као Жигмундов поход на новог турског вазала и озбиљно схватање
нарастајуће османске опасности по Угарску.
3a сагледавање односа кнеза Лазара и Угарске, међутим, поједина дела
мађарске историографије пружају добру основу, а до сада у нашој
историографији нису сагледани сви дипломатички извори који би можда
помогли да се осветле неки аспекти везани за вишеслојне везе и односе
Моравске Србије и Угарске.
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PRINCE LAZAR AND HUNGARY

The author analyzes, based on very scarce sources and relevant Serbian and
Hungarian literature, relations between Serbian prince Lazar and Hungary. The
main written source is Mavro Orbin and his work Il regno degli Slavi. The author
also provides some sources of smaller significance such are Serbian annals, but also
introduces in Serbian historiography the work of János Küküllei. Of highest
importance for the topic are charters and other diplomatic documents issued by
Hungarian kings Louis the Great and especially Sigismund of Luxembourg. They
provide us data on the conflicts between Moravian Serbia and Hungary during the
reign of Hungarian king Louis the Great, and especially very tempestuous relations
between the states from 1382 until 1389. Even though prince Lazar stood in the
vassal relation towards Hungarian kings, he fought against both Louis and
Sigismund. In these wars Serbia obtained Mačva, Kučevo and Braničevo. Especially
turbulent relations between two countries emerged after the Kosovo battle, when
Hungarians attacked Serbia, trying to get back feudal areas which were given to
Serbian prince. Very large army led by numerous Hungarian noblemen was
mobilized in the autumn war in 1389. Later on, from 1390, Serbia became vassal
state of Ottoman Empire, and a new page in the Serbian-Hungarian relations has
been turned. At the end of the paper, the author briefly explains the view of the
aforementioned relations in Hungarian historiography.
Keywords: Prince Lazar, Hungary, Serbia, Sigismund of Luxembourg
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ФРАНЦИСКАНСКАЯ МИССИЯ В ВИДИНЕ (1365-1369)

The paper reviews the sources concerned with the participation of
Franciscan monks in the attempt to impose Catholicism upon the Bulgarian
population of the Vidin tsardom during the Hungarian occupation of these
territories (1365-1369). Attention is given to the accounts of the death of several
Franciscans in 1369 as well as to the later echoes of this event in the historical
tradition of the Franciscan Order and in various European publications of the 16th18th century.
Ранней весной 1365 г. венгерский король Людовик I Великий (1342–
1382) оккупировал своими войсками земли болгарского Видинского царства,
ссылаясь на необходимость наказать болгарского царя Ивана Александра
(1331–1371), который правил с столицей в г. Тырново, за то, что в
предшествующем году он воспользовался помощью турок в ходе своей
последней войны против Византийской империей в зоне западного
побережья Черного моря. Венгерское нашествие в северозападных
болгарских землях, однако, было подчинено прежде всего логике и целям
агрессивной полититики короля Людовика в зоне Среднего Дуная и на
Балканах.1
Столичный город Видин был занят 2 июня 1365 г., а оказавшийся в
плену у венгров царь Иван Срацимир (ок. 1352–1396), старший сын
тырновского царя Ивана Александра, был заточен вместе с своей семьей в
находившуюся под венгерским контролем крепость Хумник в хорватских
землях.2

1

Housley 1984, 192.
О венгерской оккупации Видинского царства см.: Thallóczy 1900; Holban 1956; Rokai
1970; Гюзелев 1975; Бойчева 1979; Gjuzelev 1980; Gjuzelev 1980a; Holban 1981, 155–211;

2
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Насильственное присоединение Видинского царства к Венгерскому
королевству засвидетельствовало категорическим образом не только
впечатляющий военный потенциал Людовика I, но и его решимость
вмешаться в запутанные политические отношения все более ослабевающих
балканских государств, оказавшихся перед лицом грозного наступления
османских турок в Фракии. Весьма вероятно, что именно развернувшаяся
летом 1365 г. венгерская офанзива против болгар подтолкнула императора
Иоанна V Палеолога (1341–1391) поехать в Венгрию и провести зиму 1365–
1366 в г. Будe, надеясь заключить стратегический важный для него военный
союз с королем.
В ходе переговоров выяснилось, что заключение византийсковенгерского союза могло произойти только после принятия императором (а в
перспективе – и Константинопольским патриархатом) примата римского
папы на основе постановлений Второго Лионского собора 1274 г. Несмотря
на то, что византийское общество относилось к подобной перспективе с
глубокой враждебностью, Иоанн V был склонен пойти на заключение унии во
имя достижения своих политических целей. В первой половине 1366 г.
византийско-венгерское посольство осведомило папу Урбана V (1362–1370) о
клятвенном обещании, данном императором королю, сделать все
необходимое для становления церковного помирения. Как и следует ожидать,
1 июля 1366 г. последовал официальный папский ответ в наиболее
положительном духе, но междуврменно переговоры в Буде внезапно были
прекращены, планируемый крестовый поход против османов провалился, а
Иоанн V уехал из венгерской столицы.3
Затруднительно сказать каковы были настоящие причины разрыва
между Византией и Венгрией, но не подлежит сомнению, что именно в этот
период (вероятно, в ответ на проявленную императором в ходе переговоров
надменность и неуступчивость), король Людовик предпринял серию
драстических мер по отношению к православным подданным своего
государства, обнаружив тем самым свое действительное понимание как
следует преодолеть раскол между западными и восточными христианами.
В записи беседы Иоанна VI Кантакузина (1347–1354; †1383) – в то
время уже замонашенного под именем Иоасаф – с папским легатом Павлом,
которая состоялась в Константинополе в 1367 г., бывший император с
возмущением отметил, что во время переговоров в Буде в 1366 г. венгерский
король потребовал у властвующего императора Иоанна V принять
Божилов 1985, 202–203; Димитров 1998, 235–239; Божилов, Гюзелев 1999, 604–607;
Гюзелев 2009, 231–237.
3
Gill 1979, 213–214; Setton 1976, 288–290, 300; Радић 1993, 305–312.
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католическое крещение в обмен за евентуальную военную поддержку против
османов. И хотя это в конце концов не случилось, царь Иван Срацимир все
таки был перекрещен по католическому обряду:
„А ведь этот церковный раскол уже дошел до такой чудовищности,
что некоторые из ваших вздумали крестить заново людей, принадлежащих к
нашей церкви: ведь венгерский король делает это безбоязненно и уже
перекрестил многих, в том числе и сына болгарского царя Александра, как
будто наше крещение недействительно! Что пользы перечислять поименно?!
Самого императора, моего сына, когда он там находился и просил у короля
помощи против нечестивых, и сам король, и его мать, и их вельможи
настойчиво пытались окрестить заново вместе со свитой, заявляя: „В ином
случае, если ты сначала этого не сделаешь, мы не сможем оказать тебе
помощи!”4
Судьба видинского царя Ивана Срацимира, которую разделила и его
супруга Анна5, сильно унизила болгар, среди которых еще со времен разрыва
унии царя Калояна (1197-1207) и восстановления православного Болгарского
патриархата в 1235 г. властвовал дух подчеркнутого негативизма по
отношению к догматическим и обрядовым уклонениям „латинского” Запада.6
Скандальное пренебрежение к православному таинству святого
крещения, демонстрированное Людовиком, несомненно, отражало его
политическую линию в этот период. Более того, судьба Ивана Срацимира
стала предзнаменованием беспрецедентной попытки венгерского правителя
привлечь в лоно Римской церкви как можно большую часть подданных
окуппированного им Видинского царства.
Начало наступления католицизма здесь было поставлено летом –
ранней осенью 1365 г., когда папа Урбан V учредил (по венгерскому
требованию) две католические епископские кафедры в болгарских землях,
причем одна из них, Видинская, находилась на уже оккупированнных
венграми териториях, в то время как другая, Преславская архиепископия,
4

Meyendorff 1960, 173; Прохоров 1968, 330 (пeревод). См. также: Гюзелев 2009, 400
(болгарский перевод). В католической историографии были сделаны неубедительные
попытки оспорить стоимость этого свидетельства (Gill 1977, 34; Gill 1979, 216). Тем не
менее, исследователям следует учитывать некоторые скептические замечания Д.
Джиля относительно массовых обращений, исполненных францисканцами по
приказанию короля Людовика.
5
Об этом свидетельствует письмо папы Урбана V от 19 января 1370 г. Кларе, вдове
валашского воеводы Николае Александру (1352–1364), которая являлась матерью
супруги Ивана Срацимира: “Imperatricem Bulgarie illustrem, natam tuam, a scismate ac
erroribus hereticalibus, in quibus diutius fuerat, retraxisti” (Theiner 1860, 95).
6
Гюзелев 2009, 178–184, 267–273, 280–285; Nikolov 2003; Николов 2011, 52–53.
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находилась в пределах Тырновского царства, которое в конце концов успело
отразить нашествие венгерских войск.7
Междувременно король Людовик призвал в занятые им
северозападные болгарские земли монахов и проповедников из Боснийского
викариата Францисканского ордена.8 В рамках 50 дней приехавшие в Видин
восемь францисканцев успели (пере)крестить значительную часть населения
бывшего Видинского царства. Судя по датированному 1366 г. письму
генерального престоятеля Францисканского ордена Марко де Витербо,
который судил о событиях по недошедшим до нас посланиям короля
Людовика и боснийского викария Франциска из Флоренции, массовое
обращение в католицизм проходило вполне мирно и добровольно, а имена
всех крещенных 200 000 человек (почти треть местного населения) были
занесены в специально изготовленный список.9
Хотя мы не располагаем другими прямыми свидетельствами об этих
событиях, есть основания считать, что утверждения о быстром и
ненасильственном распространении католицизма в северо-западных
болгарских территориях едва ли отвечают действительности. Так например,
именно в период, когда в Видине и его области развернулась деятельность
миссии боснийских францисканцев, 20 июля 1366 г. („в день св. Илии”) в
Липове10 король Людовик издал распоряжение благородникам и жителям
венгерских комитатов Крашов11 и Кеве12 в Банате, которым приказывал
отвезти всех местных православных попов („славянских или схизматических
священников”) вместе с их детьми, женами и всем имуществом в место,
указанное комесом двух областей Бенедиктом Химфи и его служителями.13

7

Николова 1997; Гюзелев 2009, 233, 262.
Францисканцы приехали в Видин из монастыря в г. Олово, расположенного в 50 км
к северо-востоку от г. Сараево (Босния и Герцеговина). О их деятельности в Видине
см.: Dujčev 1965, 413–424.
9
Wadding 1932, 230. См. также: Holzapfel 1909, 220; Дуйчев, Телбизов 1977, 133; Gálvez
1997, 144–146; Arnald of Sarrant 2010, 757.
10
Город на правом берегу р. Муреш в Западной Румынии, расположенный в 35 км к
востоку от г. Арад.
11
Комитат с центром в Карашове (венг. Krassóvár, рум. Carașova) простирался в
землях, заключенных между нижним течнием р. Муреш и Дунаем (нын. ЮгоЗападная Румыния).
12
Комитат охватывал область вокруг г. Ковин (венг. Kevevára) на правом берегу
Дуная в Южном Банате (нын. автон. обл. Войводина на севере Сербии).
13
Fejér 1834, 533–534; Nagy, Makkai 1941, 201-202. См. также: Арсений 1870, 204–205;
Иречек 1978, 375; Petkov 1995, 19, n. 15.
8
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На основании этого документа можно сделать вывод, что и в этих
землях Венгерской короны, которые лежали возле границ новоучрежденного
„Видинского банства” и были населены преимущественно православными
сербского, валашского и болгарского происхождения, стал разыгрываться
вышеописанный процесс „добровольного” и массового перехода к
католицизму. Этой жесткой мерой король, очевидно, надеялся
унифицировать конфессиональную принадлежность весьма пестрого в
этническом отношении местного населения и тем самым дополнительно
укрепить венгерскую власть на юго-восточных окраинах своего государства.
Участие боснийских францисканцев в венгерской кампании по
окатоличиванию населения Видинского царства нельзя расценивать как
случайность. Еще со времен своего учреждения ок. 1339–1340 г. Боснийская
кустодия, трансформированная немного позже в викариат, вела
беспрестанную борьбу за приобщение к Римской церкви не только местных
„манихеев” (патарен и богомилов), но и православных „схизматиков”.14 В
1365–1369 г. боснийские монахи–францисканцы получили возможность
преложить в Видине, под опекой венгерского короля, свой богатый опыт,
накопленный на протяжении десятилетий пропаганды католицизма среди
южных славян в зоне Западных Балкан. Впрочем, анализ папской
корреспонденции с венгерским королем в этот период тоже свидетельствует
о все более нарастающей ожесточенности против восточных „схизматиков”,
которых обычно причисляли к единому конгломерату еретиков и язычников
(„неверных”).15
Следует отметить, что осенью 1366 г. император Иоанн V на своем
обратном пути из Венгрии в Константинополь задержался по неволе на
несколько месяцев в Видине, так как царь Иван Александр отказался
пропустить его через Болгарию. Здесь император стал очевидцем
католической офанзивы, которую венгерский король развернул против своих
православных подданных. Согласно письму седьмого викария Боснии

14

Fermendžin 1890; Fermendžin 1892; Шидак 1955; Драгоjловић 1986.
В этой связи следуит отметить удачное обобщение И. Мейендорфа насчет
негативного отношения к болгарам в недавно завоеванных венграми землях
Видинского царства, обнаруженном в вышеупомянутом письме генерального
предстоятеля Францисканского ордена от 1366 г.: “La lettre du Général parle également
de “princes infidèles” acceptant le baptême, d’ “hérétiques” et de “schismatiques” revenant à
la vraie foi, et aussi de “Manichéens”, c’est-à-dire de Bogomils. Il ne semble pas qu’il fasse
nettement distinction entre les “infidèles” et les “schismatiques” en ce qui concerne le mode
de leur reception dans l’Eglise romaine” (Meyendorff 1960, 154). См. также: Petkov 1995,
18–19.
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Бартоломео де Алверна16 к отцам его викариата от 1379 г., во время своей
встречи с королем Людовиком в Видине Иоанн V одобрил повторное
крещение местных болгар словами: „Король поступает хорошо, обращая этих
славян, поскольку они не придерживаются ни греческого, ни римского
вероисповедания”.17
Остается, однако, неясным, можно ли доверять этому источнику, даже
несмотря на обстоятельство, что сам император принял католичество в 1369
г. во время своето визита в Риме; во всяком случае, как уже упоминалось, в
1367 г. Иоанн Кантакузин во время своей беседы с папским легатом Павлом, в
присутствии самого Иоанн V, категорически занял диаметрально
противоположную позицию по отношению к перекрещениям, совершенным
волею венгерского короля.
Если оставить в сторону приподнятое письмо папы Урбана V королю
Людовику от 13 июля 1368 г., в котором упоминается об успешном
приобщении многих тысяч схизматиков обоего пола к Римской церкви18,
дальнейший развой „болгарской миссии” боснийских францисканцев
остается неясным. Ее печальный конец однако подсказывает, что
насильственное окатоличивание местного населения вызвало ожесточение и
ненависть к иностранным монахам, призванным сюда венгерским королем.
Штурм Видина войсками валашского воеводы Владаислава Влаку
Басараба (1364–1377) в феврале 1369 г. и стихийное выступление местного
населения против власти венгров поставили конец миссии миноритов еще до
перехода города в болгарские руки осенью того же года. Пятеро
францисканцев спаслись бегством, остальные пятеро были захвачены в плен,

16

Бартоломео де Алверна стал викарием Боснии в 1367/1368 г. (Fermendžin 1890, 9).
Lasić 1962, 75: “Etiam Ioannes, imperator Constantinopolitanus, quando ad regem venit,
dixit, audientibus multis: «Bene facit rex baptizare istos Sclavos, quia nec Graecam nec
Romanam formam sequuntur»”. См. также: Гюзелев 2009, 408 (автор связывает
упомянутую в письме встречу императора с королем с пребыванием Иоанна V в
Видине в конце 1366 г.).
18
De Gubernatis 1689, 111: “Repleuit ingenti gaudio mentem nostram acceptissima Deo &
nobis relatio […] quod inspirante illo, qui ubi vult, spirat, ad tuam inductionem, &
cooperationem piissimam, ac fratrum dicti Ordinis in dictis partibus commorantium
praedicationem, multa millium personarum utriusque sexus, relictis damnabili schysmate,
aliisque erroribus, quibus erant, & fuerant omni tempore inuoluti, ad lumen verae fidei, ac
unitatem, & obedientiam Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, Matris & Magistrae cunctorum
fidelium, redierunt”. См. также: Dujčev 1965, 418; Дуйчев, Телбизов 1977, 136; Гюзелев
2009, 232–233.
17
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причем один из них был убит сразу, а четверо были обезглавлены через
некоторое время на берегу Дуная недалеко от Видина.19
Благодаря тому, что они были канонизированы Римской церковью, до
нас достигли относительно подробные сведения о тех членах
Францисканского ордена, которые подвизались в Видине к началу 1369 г. и
закончили свою жизнь мученической смертью: 1./ брат Антоний из
Саксонии; 2./ брат Григорий из Трагуриума (г. Трогир в Далмации); 3./ брат
Николай из Венгрии; 4./ брат Фома из Фулгинеума (г. Фолиньо в Умбрии); 5./
брат Ладислав из Венгрии.20
Нельзя не отметить, что некоторые источники модифицируют ряд
деталей этого списка. Так например, в одном каталоге францисканских
мучеников из Бодлеанской библиотеки указывается, что брат Ладислав
происходил из г. Пожега в Славонии.21 В первой части хроники миноритов–
обсервантов в Боснии и Венгрии, составленной монахом Блазием де Залка в
монастыре Генгеши возле г. Сегед в первой половине XV в., имя Ладислава из
Венгрии опущено, а имя Григория из Трагуриума передано как “Георгий”.22
Специалное внимание заслуживает перечисление видинских мучеников,
помещенное в составленном между 1385 и 1399 г. труде францисканца
Варфоломея Пизанского (1352–ок. 1401) „О сходстве жизни блаженного
Франциска с жизнью Господа Нашего Иисуса Христа”: “отец Андрей из
Венгрии, священник, отец Антоний из Ядра23, священник, отец Николай из
Марки24, отец Бенедикт из Королевства25 и отец Фома из Фулгинеума”.26

19

Обзор источников и литературы: Dujčev 1965, 420–422.
Wadding 1932, 254; Дуйчев, Телбизов 1977, 137; Gálvez 1997, 149; Arnald of Sarrant
2010, 761; Nicolaus Glassberger 1887, 203.
21
Lemmens 1903, 47: “Vladislaus Sclavonicus laicus de Poscega”. См. также: Dujčev 1965,
422, n. 2.
22
ЛИБИ 2001, 185. Тот же текст был воспроизведен в XVIII в. анонимным
составителем хроники францисканской провинции Боснии с 1339 до 1735 г.
(Fermendžin 1890, 11).
23
В данном случае „Iadra” может являться славянским прозвищем Григория; нельзя
исключить вероятность, что идет речь о г. Задар.
24
Вероятно здесь имеется ввиду “Восточная марка” (“Marchia Orientalis”) –
средновековое название нын. Австрии.
25
Это имя нам не удалось отыскать нигде в доступных нам списках видинских
францисканских мучеников. В ранних печатных изданиях труда Варфоломея
Пизанского указывается, что Бенедикт происходил из Апулии (Bartholomaeus Pisanus
1590, 95v: „Frater Benedictus de Regno Apuliae”).
26
Bartholomaeo de Pisa 1906, 335–336; Dujčev 1965, 422.
20
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Хотя наш обзор свидетельств о погибших в Видине францисканцах не
имеет целью входить в детали и исчерпать эту интересную проблематику,
изложенное дает достаточно полное представление о той нелегкой и
запутанной ситуации, в которой оказались северо–западные болгарские
земли после быстрого успеха венгерского нашествия в 1365 г. Брутальное
давление королевской власти на местное население принять католицизм,
сочетавшееся с наплывом многочисленных проповедников и миссионеров с
разных концов Европы, в конце концов закончились страшным, но
практически неизбежным всплеском насилия и жестокости.
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THE FRANCISCAN MISSION IN VIDIN (1365–1369)

The article discusses a major aspect of the Hungarian occupation of the
Bulgarian tsardom of Vidin between 1365 and 1369: the attempt of King Louis I to
force Catholicism upon the local population. To that end, a special mission of
Franciscans from the Bosnia vicarage was dispatched. There are reasons to believe
that the conversion of 200,000 Bulgarians in the region of Vidin, conducted by the
Bosnian Franciscans in 1366 was merely part of a more ambitious plan forged by
Louis I, i.e. to convert all his Orthodox subjects (Bulgarians, Serbs, Wallachians) to
Catholicism. When, ultimately, in February 1369 Wallachian troops took over
Vidin, five of the Franciscans escaped with their lives, while another five were killed
and later canonized by the Roman Catholic Church.
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ОДНОС КНЕЗА ЛАЗАРА И ЊЕГОВИХ НАСЛЕДНИКА
СА БАЛШИЋИМА (1365-1402)*
Апстракт: У раду се говори о односима између кнеза Лазара и
његовог сина деспота Стефана Лазаревића са првом и другом генерацијом
Балшића, који су били господари Зете. Ђурађ I Балшић је посредно био
укључен у дешавања око расапа жупана Николе Алтомановића, док је кнезу
Лазару пружио пуну подршку приликом измирења српске и византијске
цркве 1375. године. Његов синовац Ђурађ II, син Страцимиров, био је муж
Лазареве треће кћери Јелене, са чијим је братом деспотом Стефаном
одржавао добре односе.
Кључне речи: кнез Лазар, Балшићи, Зета, Никола Алтомановић,
помирење српске и византијске цркве, Јелена Балшић, деспот Стефан
Лазаревић
Великашка породица Балшића, која је током шест деценија господарила знатним деловима Зете и појединим областима у суседству, истина у
нешто краћим раздобљима, први пут се помиње у повељи цара Уроша издатој
Дубровчанима 29. септембра 1360. године у Сеници. Том приликом владар је
својом царском вером дубровачким трговцима, између осталог, гарантовао да
могу слободно да греду на Зету на Балшиће, што говори о снажном утицају
који су они већ у то доба остваривали у приморским областима Српског
царства.1 Родоначелник ове породице је извесни Балша, који је према
*

Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије Насеља и становништво српских земаља у
позном средњем веку (14 – 15. век), ев. бр. 177010.
1
Mon. Serbica, 168-169 (№ 149); Законски споменици, 182-183 (№ 45). Поред земље
царства ми и Зете Балшића у овој повељи помиње се и држава кнеза Војислава
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казивању Мавра Орбина био ситни племић, чија се баштина за владе цара
Душана састојала од само једног села.2 Тројица његових синова – Страцимир,
Ђурађ I и Балша II – успели су да за релативно кратко време присвоје знатне
територије, сузбију противнике, потчине ситне локалне племиће и тако се већ
60-их година 14. века пробију у редове обласних господара.3 Балшићи су своје
позиције настојали да учврсте породичним везама, тако да се Ђурађ I оженио
Оливером, кћерком Вукашина Мрњавчевића, пре него што је он 1365. године
проглашен за царевог савладара и крунисан за краља.4 У време затегнутих
Војиновића. Преко ових приморских области одвијала се дубровачка трговина са
крајевима у унутрашњости, те су оне стога посебно наведене у хрисовуљи цара
Уроша, ИЦГ II/2, 6 (С. Ћирковић); Михаљчић 1975, 40.
2
Краљевство Словена, 63. Етничко порекло Балшића подлеже одређеним
недоумицама, с обзиром да је основа породичног имена романска, док су лична имена
чланова породице словенска. Према мишљењу Симе Ћирковића, Балша је вероватно
припадао групацији словенизираних Влаха и слоју пронијара што му је омогућило да
се релативно брзо пробије у редове локалног племства, ИЦГ II/2, 7 (С. Ћирковић).
3
Према Мавру Орбину Балшићи су првобитно господарили Доњом Зетом и градом
Скадром, у коме се учврстио још Балша I, док су Горњу Зету стекли протеравши
извесног Ђураша Илијића и његове рођаке. Биће вероватније да су Горњом Зетом
загосподарили тек после смрти Војислава Војиновића, у време његове удовице
Гоиславе која се пред амбицијама Балшића тихо повукла препуштајући им
југоисточне делове своје територије. Негде до пролећа 1362. браћа су својој власти
потчинила Дриваст. У неком тренутку загосподарили су и Баром. Дубровачки извори
бележе у јулу 1361. године да је ратачки опат Павле Руђеров долазио у Дубровник у
својству Страцимировог и Ђурђевог изасланика како би кнезу Николи Сараки и
Малом већу пренео важне писане и усмене поруке које су се тицале рата са
Војиславом Војиновићем и Которанима. Премда су том приликом добили дубровачко
грађанство, Балшићи су се током овог рата држали прилично неутрално. Њихови
односи са кнезом Војиславом Војиновићем били су затегнути све до његове смрти у
децембру 1363. године. У настојању да своје поседе прошире у правцу севера Балшићи
су око четири године Котор држали под опсадом (1366-1370). Почев од 1365.
учврстили су своју власт над Будвом. У два наврата 1363-1366. и 1368. ратовали су
против албанског великаша Карла Топије, што је за последицу имало освајање
Улциња у пролеће 1368. године. Током ових сукоба Карлу Топији је пошло за руком
да 1364. зароби Ђурђа Балшића, али су браћа платила високу цену за његово
ослобођење. Овај догађај је за извесно време уздрмао моћ ове породице и осујетио
њене амбиције. О деловању Балшића 60-их година v. Краљевство Словена, 63-64;
Butorac 1999, 26-34; ИЦГ II/2, 9-27 (С. Ћирковић); Михаљчић 1975, 41-43, 47-50, 55-57,
112-113, 125-127. О властели Балшића v. Шуица 2000, 71-77.
4
ИЦГ II/2, 19 (С. Ћирковић); Михаљчић 1975, 84. Страцимир (†1372) је у другом
браку био ожењен Милицом, другом Вукашиновом ћерком, ИЦГ II/2, 51 (С.
Ћирковић).
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односа између цара Уроша и краља Вукашина Балшићи су стали на страну
Мрњавчевића, што се да наслутити из царевих писама упућених Млечанима
1368. и 1369. године у којима он Ђурђа Балшића назива одметником
(„rebellis“) који под опсадом држи град Котор.5 Појава младог и одважног
великаша Николе Алтомановића, синовца кнеза Војислава Војиновића, у
Драчевици и на северним обалама Бококоторског залива у јесен 1368. године
свакако није погодовала амбицијама Балшића који су желели да своје
територије шире даље у правцу северозапада, због чега су се обратили за
помоћ краљу Вукашину и његовом сину Марку, који су се у јуну 1371. године
обрели у Скадру код Ђурђа Балшића. Међутим, поход Османлија онемогућио
је остварење плана о нападу на Николу Алтомановића. Погибију краља
Вукашина у Маричкој бици Балшићи су вешто искористили тако да су до
краја 1371. године освојили Призрен, одакле је током наредне године у више
наврата покушао да их потисне Никола Алтомановић, премда безуспешно.6
После ових догађаја Ђурађ Балшић је отпустио Вукашинову кћер Оливеру и
оженио се Теодором.7 Готово истовремено, најмлађи брат Балша II оженио се
Комнином, кћерком деспота Јована Комнина Асена, брата царице Јелене. Овај
брак донео му је власт над Бератом, Валоном и Химаром, градовима на југу
који су у територијалном погледу били одвојени од преосталих поседа
Балшића повезаних у компактну целину.8
Први посредни подаци о везама Балшића и кнеза Лазара
Хребељановића потичу из времена расапа Николе Алтомановића. Премда се
Ђурађ Балшић није активно прикључио кнезу Лазару и босанском бану
Твртку током њиховог напада на дотад најмоћнијег обласног господара, који
је окончан његовим заробљавањем у Ужицу и потоњим ослепљивањем,
учествовао је у подели земаља преосталих иза жупана Николе.9 Тако је Ђурађ
5

На основу одлука млетачког Сената од 31. јула 1368. и 18. септембра 1369. може се
закључити да је цар Урош од млетачке владе у више наврата тражио не само да не
пружа подршку Ђурђу Балшићу, већ и да се одлучно заложи за обуставу
непријатељстава према Котору, будући да би учвршћивање Балшића у овом граду
штетило и интересима млетачких трговаца, Listine IV, 93-94 (№ 167), 95-96 (№ 171);
Михаљчић 1975, 123.
6
ИЦГ II/2, 29 (С. Ћирковић); Михаљчић 1975, 117, 134.
7
Теодора је била кћер севастократора Дејана. У првом браку била је удата за зетског
властелина Жарка. Касније се замонашила под именом Ксенија, ИЦГ II/2, 51 (С.
Ћирковић).
8
ИЦГ II/2, 29 (С. Ћирковић).
9
Претходне године дошло је до зближавања жупана Николе Алтомановића и Ђурђа
Балшића под окриљем Млетачке републике. Према Мавру Орбину, Млечани су
обећали да ће са мора напасти Дубровник и Котор. Хумски и зетски господар требало
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Балшић најкасније почетком новембра 1373. године запосео Драчевицу,
Конавле и Требиње, могуће још док се Никола Алтомановић налазио у Ужицу
или убрзо пошто је заробљен.10 Крајем новембра зетски господар боравио је у
Дубровнику када је у своје, име свога брата Балше II и синовца младог Ђурђа,
сина покојног Страцимира, издао повељу Дубровчанима, којом им је на
подручју свог владанија потврдио сва права и повластице које су уживали у
српским земљама за време некадашњих владара. То значи да им је гарантовао
слободу кретања и трговине уз обећање да ће наплаћивати само царине које су
постојале у Душаново време, као и да ће благовремено решавати спорове,
хватати нападаче на трговце и старати се о надокнади штете. Дубровчани су
пристали да зетском господару исплаћују српски доходак уз ограду да ће ова
њихова обавеза престати уколико тко буде господин Србљем и властелом у
земљи српској, чиме се прејудицирала могућност обнове српске државе и
појаве владара са претежнијим правом на светодмитарски доходак.11 Тако је
Ђурађ Балшић био један од првих обласних господара који је Дубровчанима
издао повељу опонашајући прерогативе владара из династије Немањића.12
је да изврше синхронизоване нападе са копна. У случају да подухват успе, Николи
Алтомановићу су обећани Стон и Пељешац, а Балшићима Котор и Драч. До ратних
операција није дошло јер се умешао угарски краљ Лудвиг, коме су се Дубровчани
обратили за помоћ. Он је упутио озбиљне претње како жупану Николи тако и
Балшићима, Краљевство Словена, 82-83. Орбиново казивање налази извесне потврде
у дубровачкој дипломатичкој грађи, ИЦГ II/2, 30 (С. Ћирковић); Михаљчић 1975, 191194. Поред тога, још од времена Задарског мира (фебруар 1358.) Венеција је улагала
велике напоре да поврати изгубљене територије на источној јадранској обали, што је
напослетку резултирало тзв. ратом за Тенедос и Кјођу (1378-1381) када је била
принуђена да се бори против Ђенове и Угарске, Norwich 2011³, 311-327; Krekić 1997,
61-64. Стварање коалиције са Николом Алтомановићем и Ђурђем Балшићем се
уклапа у такве политичке планове.
10
Мавро Орбин вели да се Никола Алтомановић, пошто га је Стефан Мусић ослепео,
склонио код Балшиних синова у Зету, где је и умро 1374. године, Краљевство Словена,
61. Овај податак се чини вероватним, с тим да је жупан Никола живео вероватно до
краја 14. века, Михаљчић 1975, 196, 200. О расапу Николе Алтомановића још v.
Михаљчић 2001, 63-69 са прегледом старије литературе.
11
Mon. Serbica, 183-184 (№ 173); Законски споменици, 192 (№ 55); Повеље и писма I,
106-107 (№ 107). У доба слабљења централне власти обласни господари настојали су
да од Дубровчана наплаћују светодмитарски доходак у висини од 2.000 перпера, који
је Република плаћала српским владарима још од времена краља Уроша I ради слободе
трговине на целокупној територији њихове државе. Тако су светодмитарски доходак
неко време убирали кнез Војислав Војиновић и жупан Никола Алтомановић, будући
да су господарили земљама у залеђу Дубровника, Михаљчић 1975, 39-40, 188-190.
12
ИЦГ II/2, 30-31 (С. Ћирковић).
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Власт Балшића над Драчевицом, Конавлима и Требињем није била дугог века.
Почетком 1377. године у приморским жупама је избила побуна коју су
подстакле присталице бана Твртка на челу са извесним властелином
Красојем, тако да су се ови крајеви убрзо нашли у склопу босанске државе.
Покушај Ђурђа Балшића да уз помоћ Карла Топије поврати барем неке од
ових поседа у јесен 1377. године није уродио плодом. Недуго потом ово
питање је изгубило на значају будући да је Ђурађ I Балшић умро 13. јануара
1378. године.13
Браћа Страцимир, Ђурађ I и Балша II су 29. јануара 1369. године у
Скадру у присуству свачког епископа Петра, дривастијског епископа Јована,
доминиканца Петра и улцињског племића Првоша дали свечану изјаву о
прихватању католичке вере и приступању католичкој цркви заклињући се
Светом Тројицом.14 Од тог времена Апостолска столица је настојала да
Балшиће укључи у многа дешавања која су се тицала римске цркве, посебно за
време Велике западне шизме.15 Припадност католичкој вери ипак није сметала
Ђурђу I да се активно укључи у решавање проблема који су се тицали српске
цркве, чије се седиште – Пећка патријаршија – средином 70-их година
налазило на територији под његовом влашћу. Поред тога, зетски господар се
овим чином значајно приближио кнезу Лазару, који је желео да постигне
измирење српске и византијске цркве.16 Помирење двају цркава обнародовано
је у Призрену убрзо након упокојења српског патријарха Саве IV крајем
априла 1375. године.17 Ово је учињено пошто се делегација светогораца, коју
су чинили старац Исаија, Теофан, бивши прот Свете Горе, Никодим Грчић,
Никандар са Силвестром и двојица цариградских свештеномонаха Матеј и

13

Ћирковић 1964, 133-135: ИЦГ II/2, 34-35, 36 (С. Ћирковић); Михаљчић 1975, 203207.
14
Папу Урбана V је о овом поступку Балшића обавестио свачки епископ Петар, Mon.
Slav. Merid. I, 261-263 (№ 362).
15
Тако је римски папа Бонифације IX од Ђурђа II Страцимировића очекивао да се
1391. године супротстави шизматицима, тј. присталицама авињонског папе
Климента VII. У питању су били Дукађини и Топије, Рокаи 1999, 51-56.
16
Цариградски патријарх Калист је 1350. године извршио одлучење цара Душана,
патријарха Јоаникија и врха српске цркве од васељенске цркве. Сматра се да је овим
поступком патријарх Калист, између осталог, пружио подршку цару Јовану
Кантакузину за време његове војне кампање против јужних делова Српског царства
која је резултирала заузимањем градова Бер и Воден, Богдановић 1975, 82; Михаљчић
2001, 75.
17
Деспот Угљеша Мрњавчевић је први начинио кораке у правцу сједињења цркава
још 1368, што је цариградски патријарх Филотеј потврдио 1371. године. Међутим, ови
акти су се односили искључиво на Серску област.
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Мојсије, обратила лично кнезу Лазару. Шест месеци касније, у октобру исте
године кнез Лазар и Ђурађ I Балшић, који тада начелствоваху, сазвали су
сабор у Пећи на коме је за патријарха изабран исихаст и мистичар Јефрем,
који је по свој прилици био експонент тзв. византијске струје у српској
цркви.18 Измирење цркава и избор патријарха Јефрема представљају прве
државничке потезе кнеза Лазара, који су по свом значају увелико
превазилазили оквире области којом је фактички управљао.19 Велику подршку
пружио му је Ђурађ Балшић чија се моћ у том тренутку налазила на врхунцу.
Уплитање у важне државничке послове који су се тицали српских земаља у
целини доприносило је јачању тога утицаја и учвршивању угледа зетских
господара.20
Смрћу Ђурђа I завршава се период успона Балшића. Већ 1378. године
Вук Бранковић је заузео Призрен чиме су Балшићи трајно изгубили поседе у
унутрашњости. Погибијом Балше II 18. септембра 1385. године у сукобу са
Турцима на Саурском пољу недалеко од Берата породица је остала и без
градова на југу - Валоне, Канине, Химаре и Берата. Власт је преузео најстарији
Страцимиров син Ђурађ II (1385-1403), по мајци Милици, унук краља
Вукашина. Он је господарио Зетом и деловима северне Албаније са градовима
Скадром, Дривастом и Љешом. Његов престони град био је Улцињ. Ђурађ II
Страцимировић се понашао као владар чија је самосвест у великој мери
почивала на сазнању да господари знатним делом некадашње српске државе.
Ковао је сопствени новац и издржавао двор на челу са протовестијаром
Млечанином Филипом Барелијем, војводом и логотетом.21 Ђурађ II је на
молбу дубровачких поклисара Симе Бунића и Јаке Гундулића 27. јануара 1386.
године под градом Скадром издао повељу којом је Дубровчанима потврдио
све повластице које су уживали за време српских владара и претходне
генерације Балшића. Премда у овој исправи говори о господи и родитељима
мојим Страцимиру, Ђурђу и Балши, Ђурађ II не пропушта прилику да помене
моленије светих мојих прародитеља Симеона Немање, првог мироточца
српског, и светитеља Саве, док себе назива благоверним и самодржавним
господином све зетске и поморске земље.22 Међутим, стварна моћ Балшића све

18

Животи краљ. и арх, 289-293; Животопис старца Исаије, 73-76; Житије патр.
Јефрема, 67-74; Богдановић 1975, 87-90. О условима под којима је Цариградска
патријаршија признала патријаршијски ранг српској цркви v. Баришић 1982, 159-182.
19
Михаљчић 2001, 77.
20
ИЦГ II/2, 31, 33 (С. Ћирковић).
21
Ibid., 49-50.
22
Mon. Serbica, 203-204 (№ 194); Законски споменици, 198-199 (№ 61); Повеље и писма I,
110-111 (№ 114).
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је више слабила. Недуго после погибије Балше II осилили су се Дукађини, у то
време још увек ситни властелини, које су Турци подржавали како би стекли
ослонац у борби против Балшића и Топија.23 Можда је то био један од разлога
због којих се Ђурађ II Страцимировић окренуо старом савезнику свога стрица
Ђурђа I - кнезу Лазару. Женидбом са његовом трећом кћерком Јеленом 1386.
или 1387. године Ђурађ II је ступио у родбинске везе не само са кнезом
Лазаром, већ и са Вуком Бранковићем, што је требало да допринесе јачању
његових позиција према суседима.24
Повод извесним недоумицама о односима између Ђурђа II
Страцимировића Балшића и његовог таста дала је повеља кнеза Лазара од 9.
јануара 1387. године издата у Крушевцу. Овом исправом кнез Лазар је
регулисао положај дубровачких трговаца на територији своје државе.25 На два
места у повељи кнез Лазар наводи и ако се разбије дрво дубровачко у Приморју,
у владанију господства ми, односно и за тргове поморске који су у владанију
господства ми и сланице, што је неким ауторима дало повода да закључе како
је кнез Лазар заиста држао извесне поседе у Приморју или да је средином 80их година створен породични савез у коме су Ђурађ Страцимировић и Вук
Бранковић кнеза Лазара сматрали својим родитељем и господином и сходно
томе врховним господаром српских земаља.26 Милош Благојевић је показао да
су оваква становишта неодржива, те да су поменуте изјаве у повељу унете на
инсистирање Дубровчана, будући да су они веома држали до поштовања
територијалних одредница које се јављају у повељама ранијих владара,
посебно босанских банова и краља Твртка.27 Ђурађ II Страцимировић не само
да је био потпуно самостални господар на својој територији, већ се и у
спољној политици руководио искључиво личним интересима. Он је био у
сукобу са краљем Твртком превасходно због Котора, чију је врховну власт
овај град признавао почев од 1385. године. Поред тога, Ђурађ Страцимировић
је одржавао добре односе са Турцима, због чега није учествовао у Косовској
бици, премда се нешто раније измирио са краљем Твртком.28

23

Cfr. Божић 1979, 346.
ИЦГ II/2, 50 (С. Ћирковић); Пурковић 1996, 73.
25
Повеље и писма I, 120-123 (№ 127); Повеље кнеза Лазара, 191-200.
26
Баришић 1975, 55-62 са прегледом старије литературе.
27
Благојевић 2004, 315-333 са прегледом старије литературе. Слични став заступали су
Сима Ћирковић, ИЦГ II/2, 50 и Михаљчић 2001, 107-108.
28
Ћирковић 1964, 157-160; ИЦГ II/2, 52-54 (С. Ћирковић); Михаљчић 2001, 108.
24
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Пад Сталаћа 1413. године – слика Ђорђа Крстића
Приликом повратка из Ангорске битке деспот Стефан Лазаревић се
искрцао у Зети, по свој прилици недалеко од Бара, где се сусрео са својим
зетом Ђурђем II Страцимировићем који му је на располагање ставио војне
одреде. Деспот се потом преко Скадра, у то време под млетачком влашћу,
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запутио према Жичи.29 Ово је уједно последњи помен о директним везама
кнеза Лазара и његовог сина Стефана са Ђурђем II Страцимировићем, који је
умро почетком априла 1403. године.30 Деспот Стефан је био у добрим
односима са својом сестром Јеленом и њеним сином Балшом III, који је и
умро на двору свога ујака у Београду 28. априла 1421. године.
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Katarina Mitrović
RELATION OF PRINCE LAZAR AND HIS SUCCESSORS
WITH THE BALŠIĆ FAMILY (1365-1402)

The Balšić family was a noble family that had ruled a large part of the Zeta
and some of its neighboring regions since the 1360ies. The founder of this ruling
family was Balša I who used to rule the Lower Zeta and the City of Skadar. His sons
Stracimir, Đurađ I and Balša II managed to expand the dominions under their
direct rule thus lining up with the most powerful owners of Serbian teritorries as
early as the 1360ies. Đurađ I maintained good relations with Prince Lazar.
Although he had not participated in the military action taken by Prince Lazar and
the Bosnian ruler Ban Tvrtko against a Nikola Altomanović, he profited from their
victory after which he set up his rule in the coastal districts of Dračevica, Konavle
and Trebinje in early November 1373. The fact that the Balšić family became
Catholic in 1369, did not stop Đurađ I from supporting Prince Lazar in solving a
significant state issue – reconciliation of the Serbian and the Byzantine churh
declared in Prizren in late April 1375.
Also, Đurađ I and Prince Lazar had called the ecclesiastical convocation in
Peć at the start of October in the same year, where Jefrem was elected a new Serbian
Patriarch. At the time, the towns of Peć and Prizren belonged to the teritorries
ruled by the Balšić family. However, soon after the death of Đurađ I on January 13
1378, Vuk Branković conquered Prizren, evidently with approval of Prince Lazar,
which meant permanent loss of inland teritorries for the Balšić family.
After the death of his uncle Balša II during a clash with the Turks in 1385,
Đurađ II, son of Stracimir, became a new family leader. He fortified his good
relations with Prince Lazar by marrying his daughter Jelena in 1386 or 1387.
Although he did not take part in the Battle of Kosovo since he was amicable with
the Turks at the time of the battle, he still gave support to Despot Stefan Lazarević
on his way back to Serbia from the Battle of Angora in 1402. At the occasion, the
two rulers met in Bar, and the ruler of Zeta placed his escort troops at disposal of
his broher-in-law’s army.
Đurađ I Balšić died in early April 1403. Despot Stefan Lazarević remained in good
relations with his son and successor Balša III who died at the court of his uncle, in
Belgrade, on April 28,1421.
Keywords: Prince Lazar, Balšić family, Zeta, Nikola Altomanović,
Reconciliation of Serbian and Byzantine Church, Helen Balšić, despot Stephen
Lazarević
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НОВИ ТИПОВИ ОРУЖЈА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ У
МОРАВСКОЈ СРБИЈИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 14. ВЕКА
Апстракт: У раду се анализирају поједини нови типови оружја и
војне опреме чије постојање и употреба се може посведочити у Моравској
Србији. Представа шлема са украсном челенком са рељефне камене парапетне
плоче из манастира Хиландара израђене око 1380. године у оквиру обнове
кнеза Лазара, део је његовог породичног грба. Представа је јединствена и
веома реалистична јер јасно приказује шлем типа басинет са визиром и
великим верижним оковратником – авенталом. Овакав тип басинета је
западног порекла и представљао је савремену врсту шлема свога времена. На
шлему се може препознати челенка у виду бивољих рогова, као и други
украси који указују да се радило о репрезентативном примерку шлема. Из
друге половине 14. века са простора средњовековне Србије потичу
археолошки налази мачева који имају особене типолошке карактеристике.
Ради се о великим витешким мачевима који поред дугог, правог двосеклог
сечива и дуге дршке за једну и по или две руке, имају четвртасте јабуке и
накрснице водоравно извијене у облику латиничног слова S. Мачеви са
оваквим типолошким особинама, али око једног столећа млађи, били су
познати у Венецији и другим италијанским градовима под називом спаде
скјавонеске. Међутим, најстарији историјски помен мачева скјавонеска потиче
из Дубровника из 1391. године и заједно са археолошким налазима указује да
се порекло тог оружја може тражити на простору средњовековне Србије.
Кључне речи: шлем, басинет, кнез Лазар, Србија, мач, спада скјавонеска
Поред своје примарне улоге у борби, оружје је у средњем веку било и
носилац симболике моћи, власти и права на владање. Због тога не чуде бројне
представе оружја на фрескама, хералдици, новцу и другим репрезентативним
предметима материјалне културе. Посебне историјске прилике у којима се
налазила Моравска Србија у другој половини 14. века наметале су својеврсну
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милитаризацију друштва и последично још већи значај који је придаван
оружју. У таквим околностима на овом тлу су се појавиле нове врсте оружја и
војне опреме. Без обзира да ли се ради о делу домаћих оружара или је у
питању био увоз, ови предмети представљају изузетне примере материјалне
културе свога времена.
На северном зиду спољне припрате манастира Хиландара налази се
камена парапетна плоча са рељефном хералдичком представом у чијем
средишту jе шлем са челенком. Представа је окружена осврнутим паром
птица са горње и двоножних змајева са доње стране и обојена црвеном бојом.
Плоча је израђена око 1380. године као део обнове коју је у Хиландару
предузео кнез Лазар Хребељановић, а хералдичка представа је опредељена као
његов грб.1 Парапетна плоча са истом или врло сличном представом можда је
постојала и у задужбини кнеза Лазара, цркви Св. Стефана Првомученика,
Лазарици, у Крушевцу која би у том случају била годину или две старија од
Хиландарске.2 Шлем са челенком био је познат хералдички мотив у
средњовековној Србији посебно од процвата витешке културе у време краља
Душана, а његове представе налазе се на новцу, каменим споменицима,
печатима и печатном прстењу, као и на другим предметима.3 Иако уобичајени
садржај средњовековног грба поред шлема и челенке укључује и штит,
композиција без штита као на плочи из Хиландара била је позната у
средњовековној Србији као и у неким другим земљама, па се ова представа
може сматрати грбом, односно прецизније, фрагментарним грбом.4 Мотив
кациге са бивољим роговима кнез Лазар је користио на свом новцу и другим
предметима,5 а овај хералдички симбол преузео је и његов син, Стефан
Лазаревић.
У војничкој и витешкој пракси коју је делило и племство Моравске
Србије било је уобичајено да витез има више шлемове од којих су неки били
они у којима се борио, а други, обично са челенком, који се носио у посебним
приликама и који је био представљен на грбу. Уобичајен облик шлема у
хералдичким композицијама припадао је типу великога шлема, који је од 14.
века почео да се повлачи из ратничке употребе, али је задржао примарну
улогу као репрезентативни турнирски и хералдички шлем.6 На ранијим
1

Благојевић 1989, 57; Ацовић 2008, 200-202.
Ристић 1983, 134, 136, сл. 13.
3
Јанковић 1989, 147; Ацовић 2008, 196-197.
4
Спасић, Палавестра, Мрђеновић 1991, 50, 109; Ацовић 2008, 194-196.
5
Иванишевић 2001, 150, 274. За дугме које се чува у Музеју СПЦ у Београду, Ацовић,
2008, 53. За представу грба кнеза Лазара из 1388. године, Јанковић 1989, 149, 160, Т.
3/7.
6
Williams and Edge 2004, 124.
2
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хералдичким представама шлемова у средњовековној Србији по правилу је
представљен овај тип шлема, док се његова каснија варијанта (`копљанички
шлем`) као и шлем типа армет (`решеткасти шлем`) могу препознати на
нешто млађим представама.7
Представа шлема на парапетној плочи из Хиландара је јединствена и
одликује се изузетном реалистичношћу. Шлем потпуно покрива главу, врат и
лице и има карактеристично испупчење са предње стране. Калота је висока,
конична, а апекс је постављен по средини калоте и украшен је представом
љиљана. Потиљак је наглашен али се спушта равно ка доњој ивици. Са предње
стране је визир који покрива цело лице и има карактеристично испупчен
облик. По својим особинама представа шлема у потпуности одговара типу
басинета који је током друге половине 14. и првих деценија 15. века био
најпопуларнија врста шлема у Европи.
Најстарији облици басинета из 13. века имали су једноставан
калотаст облик који је покривао део главе до изнад ушију и носио се заједно са
верижним покривачем за главу и врат. По облику су били сродни
цервелеријама, простим калотастим штитницима за темени део главе који су
се носили испод или изнад верижног покривача за главу и врат,8 а који су
били познати и у Дубровнику 14. века.9 Осим у комбинацији са верижним
покривачем за главу и врат, оваква заштита носила се и испод великог шлема.
Временом је басинет постајао већи покривајући главу до испод ушију и
добијајући више коничан и издужен облик.10 До око средине 14. столећа он
добија своје препознатљиве пропорције и облик у виду издужене, дубоке и
коничне калоте која допире до корена врата.
Уместо верижног покривача за главу и врат, басинет нешто раније
добија авентал као и неку врсту заштите за лице. У прво време то је био
троугласти штитник за нос, да би се око средине 14. века појавио визир. У
Немачкој и средњој Европи чешћи је био басинет са такозваним клап
визиром који је био причвршћен на једном месту, на чеоном делу калоте
одакле се спуштао на лице. Приближно у исто време појављује се и велики
визир који је на бочним странама, на два места, био причвршћен за шлем.
Визир је имао два уска прореза за очи постављена под углом, као и један или
два са доње стране, у пределу уста. Образина је била јасно наглашена и
испупчена, а са њене десне стране налазили су се низови рупица за
вентилацију, док их са леве стране није било, или их је било свега неколико.
7

Ацовић 2008, 47.
Blair 1959, 51.
9
Petrović 1976, 117.
10
Clifford 2010, 252.
8
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Због израженог, коничног облика предњег дела у новије време је добио назив
свињска њушка или псећа њушка, али у средњем веку се није тако звао већ
једноставно, басинет са визиром.
Басинет са визиром који је био причвршћен на бочним странама за
калоту изворно је био особеност северноиталијанских радионица, али врло
брзо је постао широко прихваћен, па представља општи тип током последњих
деценија 14. века. Репрезентативни примерци оваквог типа басинета имали су
украсно истакнуте ивице визира које се могу препознати и на шлему са
представе из Хиландара у виду наглашене усправне линије у пределу образа.
Овако украшен визир има, на пример, басинет из замка Чурбург из око 1370.
године.11 Постоји и могућност да ова усправна линија означава кожну траку
која је служила као подлошка за причвршћивање (шнирање) авентала на
ивицу калоте шлема путем металних спајалица, вервелса,12 али би у том
случају требала да буде под извесним углом, па се чини да усправна линија на
басинету кнеза Лазара ипак представља ивицу визира. Ова околност
указивала би да је шлем имао визир који се причвршћивао са стране, а не клап
визир.
На рељефној представи шлема кнеза Лазара може се препознати још
један важан део басинета. У питању је верижни покривач за врат и рамена –
авентал. Око 1330. године басинет престаје да се носи у комбинацији са
верижним покривачем за главу и врат и добија авентал који постаје његов
обавезни део.13 Ова заштита од уплетених металних алки прекривала је врат,
али се пружала и на горњи део груди и рамена што се може препознати и на
представи Лазаревог шлема из Хиландара.
На рељефној представи шлема кнеза Лазара налази се челенка у виду
украсних воловских рогова. На осталим представама тог мотива на
Лазаревом, као и на грбу Стефана Лазаревића, налази се тип великог шлема,
док је присуство басинета у грбу генерално веома неуобичајена појава. Поред
челенке, на предњем делу шлема кнеза Лазара може се наслутити и украсна
метална плоча која је можда била самостална, а можда и у комбинацији са
украсом који је попут венца обухватао цео шлем, што није био непознат
случај код басинета тога времена. Међу украсе који су истицали значај
власника шлема спадају и венац, коронет14 или круна, на пример на
надгробном споменику Енглеског престолонаследника принца од Велса,
Едварда од Вудстока, познатог и као Црни принц у катедрали у Кентерберију
11

Boccia, Rossi and Morin 1980, 34-35, fig. 13, 14. Басинет носи број 13.
Ffoulkes 2008, 46; Gravett 2008,157.
13
Clifford 2010, 252.
14
Пример коронета у комбинацији са бивољим роговима, Ацовић 2008, 51.
12
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из 1376. године15 или украсни венац на надгробном споменику сер Ралфа
Вилмингтона (Ralph de Wylmington) у цркви у Атерингтону (Atherington),
такође јужна Енглеска, из приближно истог времена.16 Водоравна линија на
басинету из Хиландара наговештава могућност некаквог таквог украса и на
шлему кнеза Лазара. На врху шлема налази се мотив љиљана. Љиљан је био
један од најчешћих хералдичких мотива у средњовековној Србији и генерално
представља део владарске идеологије и позивања на легитимитет. На неким
другим представама грба Лазаревића на овом месту, између бивољих рогова,
налази се круцидорни додатак.17
Археолошки налази средњовековних шлемова типа басинет код нас
нису публиковани. У Дубровачким писаним изворима много чешће се
помињу неки други типови, пре свега барбута него басинет о коме постоји
само један помен из 1363. године, без ближег описа.18 У Земаљском музеју у
Сарајеву чува се један басинет са клап визиром, а помињу се још два таква
шлема који потичу са оближњег утврђења.19 Приликом археолошких
ископавања на средњовековној тврђави Маглај у централној Босни,
откривено је неколико калота позносредњовековних шлемова од којих би
четири, на основу објављеног цртежа и фотографије могле одговарати
басинету са визиром који се причвршћивао са стране.20 У суседној Бугарској
познат је визир басинета из музеја у великом Трнову који би оквирно
припадао истом времену када је настао и хиландарски рељеф или деценију
или две касније.21 Из места Узана у централној Бугарској потицао би још један
налаз басинета који се чува у музеју у Казанлику.22
Иако у Србији нису публиковани налази басинета, постоје поједини
ликовни извори који би евентуално могли да се уброје у представе басинета са
визиром. На фресци Св. Меркурија у манаситру Дечани представљен је
велики шлем са визиром23 за који се може претпоставити да је, као код
басинета, причвршћен са стране. У том случају, била би то једна од старијих
представа басинета са овим типом заштите за лице, будући да најмлађи слој
дечанског живописа потиче из око 1350. године. Постоје и неке хералдичке
15

Bloxam 1834, 154-155, са сликом.
De Saxe 2007, 151, са сликом.
17
Ацовић 2008, 122-124, 202.
18
Petrović 1976, 119.
19
Truhelka 1914, 237-238, sl. 41.
20
Bojanovski 1965, 77-78, sl. 8, sl. 9.
21
Димитров 2003, 299-302, Фиг. 1-3. Захваљујем се колеги Ангелу Николову који ми је
први указао на овај налаз.
22
Lev 1996, 67; Rabovyanov, Naydenov 2013, 84; D`Amato 2012, 4, са сликом.
23
Јанковић 1989, 158, сл. 1.
16
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представе шлема на новцу које би евентуално могле одговарати басинету са
визиром, али су оне сумарне да би се то могло утврдити.24

Типолошка подела јабука четвртастог облика (Оукшотов тип Z) и накрсница
водоравно извијених у облику латиничног слова S (Оукшотов тип 12).
Typological division of square pommels (Oakeshott`s type Z) and horizontaly
curved cross-guards in the shape of letter S (Oakeshott`s type 12).
Тип басинета са визиром који је представљен на рељефној плочи кнеза
Лазара је произвођен од око 1370. до око 1410. године. У време настанка ове
представе, око 1380. године, такав тип шлема био је на почетку своје пуне
употребе што показује да се радило о најмодернијем типу шлема свога
времена. Од краја 14. века ову врсту почео је да смењује велики басинет чија је
основна карактеристика појава металних плоча од пуног оклопа које су

24

На пример, Иванишевић 2001, Т. V, 24:17, 24:19.
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уместо авентала штитиле врат и горњи део груди.25
Порекло шлема са представе из Хиландара није
могуће утврдити, али се може претпоставити да није
производ домаћих радионица. Радило се о
репрезентативном примерку модерног типа шлема
чијом производњом је у том тренутку владао
ограничен број радионица, пре свега оне које су се
налазиле у севеној Италији, јужним Алпима и
Баварској.
Из времена када је настала рељефна
представа басинета у Хиландару потиче још један
тип оружја чија употреба може да се посведочи у
Моравској Србији. Ради се о особеној варијанти
великог витешкога мача који је имао локалне
типолошке посебности. Поред тога што припада
општем типу великог витешког мача кога
карактерише дуго, право двосекло сечиво и дршка за
једну и по или две руке, особеност ових мачева је
четвртаста јабука и накрсница водоравно извијена у
облику латиничног слова S. Јуарт Оукшот је
препознао ове особине и означио их као тип Z
јабука, односно тип 12 накрсница претпостављајући
њихово венецијанско порекло.26 Мачеве са овим
типолошким особинама издвојио је и Маријан
Глосек међу налазима које је прикупио са простора
карпатске котлине.27 Најранији налази мачева са
овим особинама датовани су оквирно у 15. столеће и
обично је претпостављано њихово венецијанско или,
ређе, угарско порекло.
Мач са четвртастом јабуком и S-накрсницом. Војни музеј у Београду, крај 14. –
прва половина 15. Века.
Sword with square pommel and S-shaped cross-guard. Military museum, Belgrade,
end of the 14th-first half of the 15th century.
Највећи број мачева са четвтастом јабуком типа Z потиче са простора
25

Boccia, Rossi, Morin 1980, 40, fig. 19; Oakeshott 2012, 117.
Oakeshott 1981, 118.
27
Głosek 1984, 30.
26
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југоисточне Европе, односно територије Балкана и Панонске низије.
Накрснице типа 12 појављују се по правилу на мачевима са четвртастом
јабуком због чега је и највећи број њихових налаза сконцентрисан у овој
области.28 Изузетак су позни примерци мачева са S накрсницом, из око друге
половине 15. и почетка 16. века који могу имати и друге облике јабука
(претежно оукшотових типова T, G и V) који потичу са ширег европског
простора.29 Да би се детаљније испитале њихове особине, јабуке четвртастог
облика подељене су у подтипове Z1 – Z3, а S накрснице у подтипове 12а –
12с.30 Међу мачевима са јабукама типа Z и накрсницама типа 12 најбоље је
позната група најмлађих примерака. У питању су мачеви који имају дршке за
једну или једнуипо руку, јабуке им по правилу припадају подтипу Z3, а накрснице подтипу 12c. Ови мачеви у морфолошком и метролошком смислу
представљају ограничену групу налаза, односно највећи број примерака је
уједначен по облику и општим димензијама. Ови мачеви су произвођени у
Италији и вероватно на источној обали Јадрана током друге половине 15.
столећа, а израз spade schiavonesche из Венецијанског архива се односи на
њих.31
Поред ове групе налаза, на простору западног Балкана и Паноске
низије откривени су мачеви четвртастих јабука и водоравно извијених
накрсница који су старији од венецијанских спада скјавонеска. Међусобним
упоређивањем типолошких особина њихових основних делова (сечива, јабука
и накрсница), као и димензија, може се утврдити да се такође ради о групи
сродних налаза. Основне типолошке особине ових мачева су четвртасте јабуке
подтипа Z2, S-накрснице подтипа 12b, као и сечива типа XXb. Постоје и
мачеви код којих само један део одступа од ове типолошке `дефиниције`, али
и тада се најчешће ради о сродним особинама (јабуке подтипа Z1 или Z2,
сечива типа XIIIa, док су накрснице готово увек подтипа 12b) па су и они
сврстани у ову групу. Упоредне морфолошке и метролошке особине ове групе
мачева представљене су у Табели 1.

28

Oakeshott 1981, 111.
Bruhn-Hoffmeyer 1954, 188-191, Pl. XXII, a, c.
30
Aleksić 2007, 24–25, 31–32, fig. 1, 4.
31
Boccia, Coelho 1975, 18; Franzoi 1990, 232-233.
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32

Дужина
сечива

Дужина
дршке

Дужина
накрснице

Ширина
сечива

XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb/XIIIc
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XXb
XVII
XVIa

Дужина
мача

Z2b
Z
Z2b
Z
Z
Z
Z3
Z
Z2b
Z2b
Z1
Z1
Z1
Z
Z1/3
Z2b
Z2b
Z3
Z2b
Z2
Z2b

Тип
накрснице

река Дунав, код Братиславе32
Музеј Трнава, западна Словачка33
Будимпешта, Мађарска34
Национални музеј, Будимпешта35
Национални музеј, Будимпешта36
Национални музеј, Будимпешта37
Национални музеј, Будимпешта38
Национални музеј, Будимпешта39
Бекеш, источна Мађарска40
Североисточна Мађарска41
Национални музеј, Будимпешта42
Национални музеј, Будимпешта43
Национални музеј, Будимпешта44
Брно, југ.ист. Чешка Република45
Народни музеј Праг46
Александријски арсенал, Египат47
Топкапи музеј, Истамбул48
Топкапи музеј, Истамбул49
Топкапи музеј, Истамбул50
Национални музеј, Будимпешта51
Музеј Вишеград, С Мађарска52

Тип
сечива

Место налаза/музеј

Тип јабуке
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12b
12
12с
12
12
12
12b
12
12b
12b
12b
12b
12b
12b
12b
12a
12b/c
12b
12b
12b
12а

88.4*
78.9*
119.2
?
?
?
?
?
83
111*
?
?
?
108.2
115.4
118.7
121.2
152
108.5
?
?

67.3*
61.4*
93.5
?
?
?
?
?
62
90*
?
?
?
88.1
90.2
91.4
99.3
116.6
86
?
?

21.1
17.5
25.7
?
?
?
?
?
21
21
?
?
?
20.1
25.2
27.3
21.9
35.4
22.5
?
?

14.3*
14 (*)
15
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
21.9
15.2
22.2
12
22
16
?
?

5
4.8
4.8
?
?
?
?
?
4.5
5
?
?
?
4.3
4.7
4.8
5.1
5.5
5
?
?

Głosek 1984, 137, kat. br. 2, T. XXXVI: 1.
Głosek 1984, 145, kat. br. 106.
34
Nagy 1898, 228, T. II:3; Glosek 1984, 173, kat. br. 439, T. XXXVI: 3; Lugosi, Temesváry 1988,
226, kat. br. 18.
35
Głosek 1984, 176, kat. br. 483.
36
Głosek 1984, 176, kat. br. 484.
37
Głosek 1984, 176, kat. br. 485.
38
Głosek 1984, 176, kat. br. 486, T. XXXVI: 4.
39
Głosek 1984, 176, kat. br. 487.
40
Nagy 1898, 228, Т. II/1.
41
Nagy 1898, 228, Т. II /5.
42
Kalmar 1971, 62, sl. 101/f.
43
Kalmar 1971, 62, sl. 101/g.
44
Csillag 1971, 34, sl. br. 25.
45
Głosek 1984, 141, sl. br. 45.
46
Głosek 1984, 144, kat. br. 97, Tabl. XXXVI, fot. 2.
47
Bruhn-Hoffmeyer 1954, 62, kat. br. III d,1, pl. XXIV b.
48
Alexander 1987, 25, 39, kat. br. 106.
49
Alexander 1987, 25, 39, kat. br. 107.
50
Alexander 1987, 25, 39, kat. br. 108.
51
Kalmar 1971, 62, sl. 101/h.
52
Gyula 1986, 278-279; Aleksić 2007, 158, cat. 150.
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Варна, источна Бугарска53
Кладово, источна Србија54
Војни музеј, Београд55
Стари Сланкамен, сев. Србија56
Србац, северна Босна57
Бјеловар, северна Хрватска58
Вуковар, сев.источ. Хрватска59
река Љубљаница, Словенија60
река Љубљаница, Словенија61
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Z1
Z2b
I1a
Z1
Z2b
Z1
Z2
Z
Z2

XIIIa?
XIII?
XIIIa
XIIIa
?
XVIa?
?
XIIIa
XVIa?

12b
12b
12b
12b
12
12b
12b
12b
12b

?
95.8*
118
118.5
81*
123
67*
110
124.5

?
77.6*
95
97
63*
100
48.5*
88,5
око
104

?
18.2
23
21.5
18
23
18.5
21,5
око
20.5

?
?
?
16.5
?
око 25
?
?
?

?
?
?
4.9
5
6
5.3
?
?

Т. 1 – Типолошке и метролошке особине мачева са јабукама подтипа Z2,
накрсницама подтипа 12b и сечивима типа ХХb и њима сродних примерака.
На основу својих особина ови мачеви би временски припадали
раздобљу од првих деценија 15. века до краја тог столећа. Осим по
морфолошким особинама, они су груписани и по свом распореду налаза.
Њихови налази су концентрисани на простору Карпатске котлине и суседних
области који оквирно одговара територији средњовековне Угарске државе.
Поред распореда налаза и одређене типолошке особине ових мачева, пре
свега сечива типа XXb, указују на њихово порекло из мачарских радионица
које су се налазиле на територији средњовековне Угарске.62
Упоређивањем ове са претходном групом мачева, спадама
скјавонескама венецијанских писаних извора, могу се издвојити одређене
типолошке разлике. Иако обе групе имају четвртасте јебуке типа Z, код мачева које би условно могли да назовемо `угарска варијанта` преовлађују оне
подтипа Z2 (још прецизније, подваријанте Z2b), док су код италијанских спада скјавонеска готово по правилу присутне јабуке подтипа Z3. Скјавонеска
мачеви имају искључиво накрснице подтипа 12c, док код угарске варијанте
доминирају оне подтипа 12b. Опште димензије мачева угарске варијанте показују да се ради о великим витешким мачевима који су могли да се користе са
обе руке, док су скјавонеска мачеви нешто мањих пропорција, првенствено
намењени за употребу једном руком. Скјавонеска мачеви су произвођени и
53

Aleksić 2007, 165, cat. 225
Милосављевић 1993, 31, кат. бр. 21.
55
Бајаловић-Хаџи-Пешић 1985, 150-151; Милутиновић 2005, 115-116, Т. 4.
56
Aleksić 2007, 170, cat. 272, Pl. 7:4.
57
Šercer 1976, 47, cat. 22.
58
Šercer 1976, 46–47, cat. 21.
59
Šercer 1976, 47, cat. 23.
60
Tancik 1971, 64, cat. 65; Štamcar 1995, 351, cat. 3.2.54.
61
Štamcar 1995, 324, cat. 2.3.11.
62
О датовању ових мачева као и сечивима типа XXb, Głosek 1984, 30; Aleksić 2011, 157158.
54
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Дужина
сечива

Дужина
дршке

Дуж.ина
накрснице

Ширина
сечива

XVIa?
XVIa?
XIIIа/XVIa
XVa
XIIIa
?
XVIa/XXb?
XIIIa
XXb
XVIa?

Дужина
мача

Z2b
Z2а
–
I1
Z1
Z3
Z2
Z3
Z2b
Z?

Тип
накрснице

Музеј Вишеград, сев. Мађарска63
Војни музеј, Београд64
Слепчевић, Шабац, зап. Србија65
Тврђава Ужице, западна Србија66
Војни музеј, Београд67
Липски поток, Ужице, зап. Србија68
р. Зета код Подгорице, Црна Гора69
р. Зета код Подгорице, Црна Гора70
Александријски арсенал, Египат71
Околина Ваљева, западна Србија72

Тип
сечива

Место налаза или музеј

Тип јабуке

коришћени већином у области Јадрана током друге половине 15. века, а производња угарске варијанте је одпочела нешто раније, око 1420. године и трајала је вероватно све до краја столећа. Поред ове две наведене групе, постоје
још неки мачеви са четвртастим јабукама и S-накрсницама који се не би могли
сврстати ни у једну од њих. У питању су велики витешки мачеви по чему би
били сроднији угарској варијанти, али се од њих јасно разликују по томе што
ниједан од њих нема сечиво подтипа XXb ни накрсницу подтипа 12b које су
главне особености угарске варијанте, већ сви имају накрснице подтипа 12a.
Њихова сечива припадају типовима XVIa и XIIIa који су уобичајени на великим витешким мачевима 14. и прве половине 15. века. Иако у морфолошком и
метролошком смислу представљају хетерогенију групу предмета од две претходне групе, ови мачеви се од њих ипак јасно издвајају не само по одсуству
поједних типолошких особина (ниједан нема сечиво типа XXb, ни нарскицу
подтипа 12b или 12c), већ и по подтипу накрснице који је по правилу 12a.

12a
12a
12a
12a
12a
12а
12a
12a
12a
12a

?*
91.5*
104.5*
111.3
118
36*
115
113
118.7
?*

?*
69*
92
88.5
95
25*
93.5
90
91.4
?*

?
22.5
12.5*
22.8
23
11
22.5
23
27.3
?

?
16
21
21.5
19
?
18
20.5
22.2
?

?
5.5
5
6.1
5.8
?
4.6
5.3
4.8
?

Т. 2 – Типолошке и метролошке особине мачева са накрсницама подтипа 12a.
Када се говори о основној типолошкој особини ове групе налаза,

63

Aleksić 2007, 158, cat. 149.
Petrović 1976, 27, 211, sl. 4/c; Петровић 1996, 159, сл. 12(б); Милосављевић 1993, 25,
кат. бр. 10.
65
Бајаловић-Хаџи-Пешић 1985, 150-151; Милутиновић 2005, 115-116, Т. 4.
66
Шкриванић 1957, 53, сл. 19/2; Миловановић 1985/6, 145, кат. бр. 372; Поповић 1995,
75, сл. 33.
67
Petrović 1977, 131, sl. 18а; Милосављевић 1993, 31, кат. бр. 19.
68
Шкриванић 1957, 49, нап. 212; Поповић 1995, 75, сл. 33.
69
Петровић, Вучинић 2001, 285-286, сл. 24.
70
Петровић, Вучинић 2001, 286-288, сл. 25-27.
71
Bruhn-Hoffmeyer 1954, 62, cat. III d,1, pl. XXIV b.
72
Стална поставка Народног музеја у Ваљеву, непубликован налаз.
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накрсници подтипа 12a, треба напоменути да се оне, за разлику од преостала
два подтипа, знатно више међусобно разликују. Док накрснице подтипа 12b и
12c показују велику међусобну уједначеност у облику и димензијама,
накрсницамe подтипа 12a су неуједначеније. Неке су извијене мање, а неке
више, под већим или мањим углом, док су некима крајеви благо проширени, а
некима нису. На основу својих типолошких особина ова група мачева би се
могла датовати у време од последњих деценија 14. до око средине 15. века.73
Као и претходне две групе мачева са четвртастим јабукама и S
накрсницама, и ови примерци, осим у морфолошком смислу, представљају
ограничену групу налаза и по свом просторном распореду будући да највећи
број потиче са простора јужно од Саве и Дунава. Са друге стране, неке од
основних типолошких особина угарске групе мачева, сечива типа XXb и
накрснице подтипа 12b, нису забележене на том простору. Области западног и
централног Балкана где је концентрисан највећи број ових налаза одговара
територији средњовековне српске државе. Будући да се ради о најстаријим
познатим примерцима мачева са четвртастим јабукама и S-накрсницама,
њихова појава се може везати за овај простор, током друге половине 14. века.
Путем неких писаних извора време употребе најстаријих мачева ових
особина може се и прецизније одредити. Као што је већ речено, израз spada
schiavonesca из италијанских извора односи се на тип мачева који се први пут
појављује средином 15. века. Међутим, најранији познати помен мача
schiavonesca потиче из Дубровачког архива и старији је за више од пола
столећа од почетка производње првих мачева са овим именом у Италији. У
тестаменту дубровачког ковача Добрича Бунисалића из 1391. године, међу
његовом оставштином наводе се `... doe spade schiavonesche.`74 Иако овај
податак не садржи опис мачева, јасно је да се ради о типу чије су основне
типолошке карактеристике исте као и код млађих мачева са овим називом, а
то су четвтаста јабука и S накрсница. Будући да податак из дубровачког
архива потиче из тестамента ковача, може се претпоставити да су мачеви
израђени и нешто раније од 1391. године, а околност да су већ тада носили
своје особено име указује да је морало протећи одређено време од њиховог
настанка до тренутка када се њихова употреба раширила до те мере да су
добили своје име које је и у Дубровнику постало опште познато.
Мачеви који су у италијанским изворима носили назив скјавонеска
добили су име по Словенима са источне обале Јадрана који су их користили,
претежно у војној служби млетачкога дужда.75 За разлику од Венеције, у
73

Aleksić 2011, 164-165.
Testamenta notariae 8, fol. 2; цитат по: Petrović 1976, 25.
75
Franzoi 1990, 29.
74
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средњовековном Дубровнику израз ‘Sclavonia’ имао је нешто уже значење и
првенствено се односио на средњовековну српску државу и српске владаре и
народ. У Дубровачком архиву постоје примери јасне разлике између, на
пример, историјске као и савремене области Славоније у данашњој северној
Хрватској која је, да би се разликовала од сличног термина који је означавао
Србију, називана ‘Slovigna, Slovinia’. Између других примера, илустративан је и
уговор који је потписан између Дубровника и Италијанског града Анконе
1292. године у коме је део Јадранске обале који је припадао средњовековној
Србији назван Склавониа.76 Појава да одређена врста или тип оружја, као и
неких других врста предмета, носи етничко обележје није био редак у
Венецији, као ни у Дубровнику. У оба града били су познати и други типови
мачева који су носили етничко или географско име. У Венецији на пример
spade Talliane, spade Franzese, Spade alla Bressana, и други,77 а у Дубровнику
босански мач, турска сабља, турски скимитар, словенски ножеви и друго.78
Распоред археолошких налаза мачева са четвртастим јабукама и Sнакрсницама заједно са најстаријим историјским извором који се односи на
њих указују да се њихова појава може тражити у средњовековној Србији у
време око средине друге половине 14. века. Извесно време након тога они су
се проширили – посредством избеглица и на друге начине – у суседне
области, најпре у Угарску првих деценија 15. века, а затим и у Венецију
средином истог столећа. У овим срединама њихову производњу су преузеле
веће радионице па је и сама форма оружја постала уједначенија.
Особена варијанта великог витешког мача која је настала у домаћим
радионицама, као и употреба шлема типа басинет, показују да су се у
Моравској Србији користили, а делом и производили савремени типови
средњовековног оружја и војне опреме. Раширена употреба модерних типова
шлемова, као и великих витешких мачева, у Србији сежу од времена краља и
цара Душана. Из овог периода познати су подаци о увозу знатних количина
најсавременијих врста оклопа и шлемова, доласку у Србију страних оружара
који су производили нове типове оружја, као и о широј појави нових војних
обичаја са Запада. Примери који су представљени у овом раду, поред других
података, показују да је ова пракса настављена и у Моравској Србији друге
половине 14. века, а да је један од њених кључних носилаца била властела.
Настанак мачева локалних типолошких карактеристика, који су се успешно
проширили и у суседне области, пружа сведочанство и о неговању
самосталних војних традиција и иновација на простору који је, поред
76

Динић 1966, 27-28, са овим и другим примерима.
Franzoi 1990, 231-236.
78
Petrović 1976, 26.
77
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западних, у то време почео чешће да прихвата и поједине елементе
источњачке војне традиције.
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Marko Aleksić
NEW TYPES OF WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN THE
MORAVIAN SERBIA DURING THE SECOND HALF OF THE FOURTEENTH
CENTURY
The representation of helmet with decorative crest from relief depiction at
the stone parapet panel from Hilandar Monastery, which was built in about 1380 as
part of the restoration of the Prince Lazar, is a part of his coat of arms. Helmet with
crest was well known heraldic motif in medieval Serbia, especially since the
blooming of western heraldry in the time of King and emperor Dušan. It was
depicted on the coinage, stone monuments, seals, signet rings, and other objects.
The representation is unique and very realistic and it shows the helmet of type
bascinet with visor and with large chain collar - aventail. The visor most probably
belongs to the type of side pivoted visor which was attached at the two pints on the
sides of the skull of a helmet. This type of visored bascinet is of a Western origin
and was produced from about 1370 to about 1410. That means that visored
bascinet which was represented in the Hilandar Monastery was the modern weapon
of that time. The helmet bears a crest in a form of pair of curving horns as well as
some other ornaments which makes it the representative object of the time.
There are swords with characteristic hilts which distribution patterns are
concentrated in the southeastern Europe, more precisely on the territory of Balkans
and Pannonian plane. Their pommels are of square shape, which was denoted by
the Ewart Oakeshott as his type Z and cross-guards are horizontally curved in the
shape of letter S. This shape of cross-guards was marked by Oakeshott as his type
12. Swords with square pommels (type Z), S-shaped cross-guards (type 12) and
characteristically fullered blades of type XXb are also recognized by the Marian
Głosek as a distinct group of finds. Morphological variations of these types of
pommels and cross-guards are divided in the subtypes (Z1-Z3 and 12a-12c).
The youngest group of swords with such hilts was known from the Venetian
archive as a spade schiavonesche. These are swords for one-and-a-half or one hand,
most usually with subtype Z3 pommels and, almost always, with subtype 12c crossguards. They represent morphologically and metrologically relatively restricted
group of finds. Many of these swords are today housed in collections in some Italian
towns and the term spada schiavonescha from the Venetian historical sources refers
to them. They were produced during the second half of the 15th century.
There is another group of swords with square pommels (Oakeshott`s type
Z) and S-shaped cross-guards (Oakeshot`s type 12) which are somewhat different
than Italian spade schiavonesche. These are large knightly swords with long double
edged blades and long hilts for one-and-a-half or two hands which indicate that
they are somewhat older than previous group. Almost all of these swords have the
cross-guards of subtype 12b and most common shape of theirs pommels are of
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subtype Z2 (more specific, its variation Z2b). Their blades are characteristically
fullered and they mostly belong to the type XXb. On the basis of the dating of these
blades as well as on some of their other characteristics, production of this group of
swords and related specimens could be dated form about 1420 to about 1500. The
distribution pattern of swords with these typological traits and related specimens
indicated the Pannonian plain and bordering areas that generally correspond to the
medieval Hungarian state. That is why the use and most probably the production of
this group of swords can be related to the 15th century Hungary.
Besides two abovementioned group of swords, there are still some
specimens with square pommels and S-shaped cross-guards which could hardly be
put in some of those two groups. They are large knightly swords which are generally
typologically close to the group which we conditionally could call `Hungarian`
group. But, unlike them, they never have blades of type XXb and cross-guards of
subtype 12b. They also never have cross-guards of subtype 12c, but always of
subtype 12a. Instead being of type XXb, theirs blades are usually of types XIIIa and
XVIa and square pommels could be of any subtype (Z1–Z3). Although they
represent more heterogeneous group of finds than two previous groups of swords,
they still have some important typological differences (cross-guards of subtype 12a
and blades never of type XXb) as well as different distribution pattern. Their
distribution pattern is located south of the rivers Sava and Danube and it generally
correspond to the territory of medieval Serbian state.
Swords with square pommels and S-shaped cross-guards which were
produced in Italy and most probably in some eastern Adriatic towns during the
second half of the 15th century were known in Italian sources as spade schiavoneshe.
But the oldest historical record of the spade schiavonesche is from the Dubrovnik
archive and it is more than a half century older than time when the production of
Venetian schiavonesca sword even started. In the will of the blacksmith Dobrič
Bunisalić from the 1391 there are mentioned “... doe spade schiavonesche”. Historical
record from the Dubrovnik archive could not be ascribed either to the Italian spade
schiavonesche or Hungarian group since the production of the former began just
around 1450, and production of the later most probably didn’t started before 15
century. That is why the record from the 1391 could be only referred to the oldest
group of swords with such characteristic. Spade schiavonesche got their name in
Italy after the Slavs from the eastern coast of the Adriatic that used such weapon in
the Venetian military service. But in the medieval Dubrovnik, term Sclavonia had
even more specific meaning and referred to the mediaeval Serbian state, rulers and
people. Such interpretation is consistent with archeological data about these swords
and indicates their origin in medieval Serbia sometime during the second half, or
even more precisely, around the middle of the second half of the 14th century.
Keywords: helmet, bascinet, prince Lazar, Serbia, sword, spada schiavonesca.
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OTTOMAN MILITARY CAMPAIGN IN 1385:
ITINERARY AND GOALS
Abstract: The Ottoman campaign to the west of Vardar River up to the
Albanian coastline happened in the Hijri year of 787, a year and a half after
conquering Serres. The itinerary of the Ottoman army during the campaign was as
follows: the starting point was Serres and from there via Dojran and Demir Kapija
i.e. the Vardar main route crossing Pletvar down to Prilep and then to Bitola and
from there they took Via Egnatia passing by Ohrid penetrating the Shpat area (the
surrounding of today's Elbasan) only to continue to central Albania (Karli-Eli), and
then they turned towards southern Albania towards Savra Field (near Berat). The
return route from Savra to Serres passed by Thessaloniki, probably again along Via
Egnatia. The campaign brought the Ottoman Turks significant gains. They
indirectly occupied central Macedonia and central Albania, imposing vassal status
to the rulers there, such as King Marko and Karl Topia (Karli-Eli), and placed
under their control most of the very important Balkan route of Via Egnatia.
Keywords: Ottoman Turks; king Marko; Karl Topia; Via Egnatia; Serres
The most important event after the Battle of Maritsa on Macedonian
territory was the Ottoman's taking of Serres from the Byzantium on 19 September
13831. After year and a half of this significant gain, the Ottoman Turks once again

1

It was established by G. Ostrogorski (Ostrogorski 1965, 146; Ostrogorski 1970, 244, 248,
251, 255 futnote 42, 256), and his positions are widely accepted in the modern
historiography: Barker 1969, 49; Vacalopoulos 1973, 41; Stojanovski 1981, 10; MatanovMihneva 1988, 73; Radić 1993, 359, 424, 443 (=Radić 2008, 198, 257, 265); Ferjančić 1994,
117-120; Božilov-Gjuzelev 1999, 661; Nicol 1999, 286; Imber 2002, 39; Atanasovski 2009,
237.
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set off for a big campaign to conquer the territories west of Vardar2 up to the
Albanian coastline, led personally by their Rumelian Beylerbey Timurtash Pasha.
The Ottoman chroniclers have different views in regard to the dates of the
campaign.
The renowned Idris Bitlisi (+ 1520)3, as well as some of the later chroniclers
Khoja Hussein (Husein Effendi, + 1644)4, Solak-Zade (+1657)5, Ahmed Dede
Müneccimbaşi (1631-1702)6, and geographer Haji Kalfa (+ 1655/56)7 point out that
the campaign was carried out in the Hijri year of 784 i.e. between 17 March 1382
and 5 March 1383.
However, taking from the fact that in science today it is almost generally
accepted that the town of Serres was conquered by the Ottoman Turks on 19
September 1383, this gives us an opportunity for the campaign of Timurtash to be
dated in a more precise chronological manner. Undoubtedly it followed the fall of
Serres8.
The eminent chroniclers Ashik Pasha-Zade and Mehmed Neshri offer
explicit authentic information. Hence, the renowned 15th century chronicler Ashik
Pasha-Zade (1400/1401-after 1484), who lived chronologically closest to the events,
says that Timurtash Pasha set off on the campaign in the Hijri year of 7879 i.e.
between 12 February 1385 and 1 February 1386. In doing so he offers another very
important information supporting the fact that the campaign was undertaken after
the Ottoman Turks conquered Serres. Namely, according to Ashik Pasha-Zade,
Timurtash Pasha, before heading to the west of Vardar River he settled some
settlers from Asia Minor – upon their own request – in the Serres vilayet10.
Consequently it turns out that even before the Timurtash Pasha’s campaign
towards the central and western parts of Macedonia started and then continued
towards Albania, the Ottoman Turks had already had the town of Serres and its
surrounding and they had settled some settlers for Asia Minor over there. Thus, the
2

Stojanovski 1981, 12, believes that thus a new second phase of the Ottoman offensive in
Macedonia started.
3
Trako 1974, 189; Burime osmane 1968, 127.
4
Matkovski-Aruči 1979a, 157 note 34.
5
Matkovski-Aruči 1975, 237 note 15.
6
Matkovski-Aruči 1981, 237 note 28.
7
Novaković 1892, 46, 47; Argirov 1938, 58, 60.
8
Stojanovski 1981, 12-13.
9
Matkovski-Aruči 1977, 236 note 19; Elezović 1932, 8; Burime osmane 1968, 64.
10
Matkovski-Aruči 1977, 236; Elezović 1932, 8; Burime osmane 1968, 64; Aşik Paşaoğlu
2002, 48. Cf. Novičev 196, 33, who refers to Ottoman sources but does not specify which
ones – and points out that these settlers from Asia Minor were moved to the Serres region
and along the Vardar River valley in 1386.
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Hijri year of 784 (from 7 March 1382 till 5 March 1383), pointed out by the later
Ottoman chroniclers as the year when this campaign was undertaken, has to be
dismissed because the town of Serres was conquered in the following Hijri year of
785 and only then the campaign to the west of Vardar river was organised.
Striking authentic information that confirm the order of these events can
also be found with the well known chronicler Mehmed Neshri (2nd half of the 15th –
beginning of the 16th century). According to him the Ottoman Turks peacefully
conquered one by one the cities of Kavala, Drama, Zihna and Serres in the Hijri
year of 78711. In another place of his book Neshri offers an interesting information,
which, as a matter of fact, is presented at the end of Neshri’s "Story of Lala Shahin’s
defeat in Bosnia”12 (referring to the defeat at Bileća in 1388г.), where he, completely
outside the context of the story itself, points out that Lala Shahin died and Murat
gave the Beylerbey title to Kara Timurtash, who was ordered to go to Saruhan –
Asia Minor and from there to move settlers to Serres. Afterwards Kara Timurtash,
who undoubtedly is the same person as Timurtash Pasha, set off for the
Thessaloniki Vilayet and Karluja13. It is evident from the original quotations that
Neshri makes a visible separation in two separate “Stories” of the information
about the conquering of Serres on one hand and Timurtash Pasha’s campaign on
the other hand.
According to the chronicler Oruc bey (mid 16th century), at the same time
when Serres was conquered, settlers from Asia Minor were settled in its
surrounding14.
11

Mehmed Nešri 1984, 81-82; Elezović 1957, 24. However, this year given by Neshri should
certainly be discarded as too late because we have already pointed out that Serres was
occupied in Hijri year of 785 (1383). As a matter of fact the uncertain chronology of the
Nershi’s data, placed by him in the period between 1386-1389, see in the comments
provided by Maria Kalicin in the given manuscript (Mehmed Nešri 1984, 10, 13, 14).
12
Mehmed Nešri 1984, 91-92 note 138. Neshri’s mix-up of Lala Shahin Pasha-the Rumelian
Beylerbey, who at that time was no longer among the living, with the Ottoman army
commander Shahin, who had the same name Shahin but without the title of Lala (teacher)
is obvious. This mistake was missed by H. Matanov (Matanov 1997, 37) and he fully
accepted what Neshri stated. It was N. Filipović in his comment on this issue that realised
that those were basically two different persons (Filipović 1971, 203 note 225). K. Jireček
came to the same conclusion even though it was not that explicitly demonstrated (Jireček
1952, 90).
13
Mehmed Nešri 1984, 92; Elezović 1957, 37; Burime osmane 1968, 78.
14
Burime osmane 1968, 42. There is no information about his birth and death, but based on
the data from his manuscript “History of the Ottoman Dynasty”, which ends with the
events around 1467 (at the earliest until 1438) one could indirectly conclude that he
probably lived at the time of Sultan Mehmed II. About his life and work, see Burime
osmane 1968, 39-41. Cf. Inalcik 1962, 152-153.
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This authentic information makes us believe that between the conquering
of Serres and the beginning of the new Ottoman campaign west of Vardar some
time had passed. This time was necessary, as we have pointed out before to the
reports by the chroniclers Ashik Pasha-Zade, Mehmed Neshri and Oruc bey for an
army to be generated for securing the home front – the recently occupied towns in
south-eastern Macedonia. Only afterwards the Ottoman penetration into
Macedonia could have continue up to the Albanian coastline, headed by a new man
– Timurtash Pasha, who immediately after the death of the Rumelian beylerbey
Lala Shahin was appointed as the new commander (governor-general) of the
European territories of the Ottoman state.
Hence, the chronology of the renowned chronicler Ashik Pasha-Zade,
which points out the Hijri year of 787 (from 12 February 1385 till 1 February 1386)
as the year of the campaign, can be accepted as absolutely credible.
This kind of dating can also be supported by the developments linked to
the Ottoman military actions during the campaign. Namely, in the historiography
it has been established that one of the most important developments in the course
of this campaign – the Battle of Savra Field (near Berat) happened on 18 September
138515.
The establishing of the itinerary of the Ottoman Turks during the
campaign is a challenge that imposes itself because neither the sources nor the
modern history are unanimous. On the other hand the very route of the Ottoman
Army seems to hint the reasons, the goals and definitely the outcomes of the
campaign itself.
According to the Ottoman tradition in the art of war, the campaign most
probably started in the spring of 1385 and targeted the central parts of Macedonia
and central Albania up to the coastline.
The Ottoman chroniclers point out that during this campaign, which
undoubtedly started from Serres, Timurtash Pasha first conquered the town in
15

About this battle of Savra Field between the Devoll River and Vjosa River that later was
named according to the Albanian noble family that ruled in that region, Muzaki(a), and
today it is known as Lushnje – where Balsha II was killed in a battle with the Ottoman
Turks, see: Acta Albaniae II 1918, No. 390 from 30 October 1385, where it is mentioned
that Balsha II was killed in a battle with the Ottoman Turks over the Vjosa River; Mavro
Orbin 1968, 131 (70 (30)-71 (16)) and note on p. 297 (S.Ćirković) (=Mavro Orbin 2006, 7071 and note on p. 345); Mavro Orbini 1999, 355 with wrong chronology. Cf.: Jireček 1952,
319 note 37; ICG II/2 1970, 48 (S.Ćirković); Stojanovski 1981, 15; Božić 1983, 52 note 167;
Fine 1996, 391; Schmitt 2001, 75, 204; HPSh I 2002, 290, 304 (S.Islami). K. Frasheri (HA
1974, 64), referring to Marin Barletius points out November as the month when the battle
happened, and before him the same was pointed out by Šufflay 1925, 46. Šuica 2004, 24,
makes a slip when he locates Berat in northern Albania.
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central Macedonia – the towns of Prilep and Bitoal in the Pelagonia valley. Hence,
Ashik Pasha-Zade states that Timurtash Pasha, while moving towards the Arnaut
(Albanian) vilayet he occupied Bitola16. Idris Bitlisi writes that Timurtash Bey
initially came down to the town of Prilep and after taking it without any fighting he
went towards the town of Monastir (Bitola), which he managed to conquer17. Hoca
Sadeddin (or Sa`düddin)-Effendi (1526-1599), who as a matter of fact fully retells
what had been stated by his respectable predecessor Idris Bitlisi, notes that after
Prilep surrendered, Bitola was conquered18. Khoja Hussein points out that
Timurtash Pasha took Prilep and Bitola19, and the same was also noted by SolakZade20 and Müneccimbaşi21. Mehmed-Pasha Kucuk Nisanci (+ 1571) in his
chronicle lists the fortresses that were conquered in Macedonia, and to the west of
Vardar in central Macedonia he makes a record only of Bitola22.
Thus the sources clearly testify about the military operation of the Ottoman
Turks in Pelagonia. Their movement through the valley is determined in more
details by the chronicler Idris Bitlisi, who literally wrote that Timurtash Bey initially
came down to the city of Prilep and after taking it without any fighting, he
continued towards Monastir23. The fact that the Ottoman Army took Prilep first
and then it took Bitola is also supported by the other chroniclers, who wrote that
during the campaign Prilep was occupied: Hoca Sadeddin-Effendi, Khoja Hussein,
Solak-Zade and Müneccimbaşi. This provides us with significant authentic basis for
pointing out that the Ottoman Turks penetrated Pelagonia from the north-east
after crossing Pletvar and first they reached Prilep and then continued towards
Bitola. Hence, the Ottoman Army in Pelagonia moved in the north-east by southwest direction24.

16

Matkovski-Aruči 1977, 236; Elezović 1932, 8; Burime osmane 1968, 64.
Trako 1974, 189; Burime osmane 1968, 127-128.
18
Matkovski-Aruči 1979b, 208; Burime osmane 1968, 248-249; Hodzha Sadeddin 2000, 201.
19
Matkovski-Aruči 1979a, 157.
20
Matkovski-Aruči 1975, 237; Burime osmane 1968, 295.
21
Matkovski-Aruči 1981, 237; Burime osmane 1968, 311.
22
Matkovski-Aruči 1977, 147 note 49.
23
Trako 1974, 189; Burime osmane 1968, 127-128.
24
The opinion of Inalcik 1974, 16) that the Ottoman Turks moved to the west along Via
Egnatia and from Serres via Bitola and Ohrid they got to the Albanian coastline, cannot be
accepted since it is contrary to what the sources had testified to. Namely, in case such as the
one proposed by H. Inalcik, the Ottoman Army in Pelagonia would have moved in southnorth direction and they would have besieged Bitola, and afterwards Prilep. Adžievski 1994,
273-274, allows part of the Ottoman army to have penetrated Pelagonia also from the south
along Via Egnatia, where he founds this position “only on the fact that Via Egnatia was the
17
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This authentic information indirectly shows the itinerary of the Ottoman
Army’s movement from Serres to Prilep. Undoubtedly the army used the quickest
way to get from Serres, via Dojran and Demir Kapija25 i.e. the Vardar main route26
to Pletvar and from there down to Prilep and then Bitola.
Taking such a route i.e. the fact that it was necessary for them to take the
quickest possible route to Pelagonia, one can also get some indirect information
from the very goal or to be more precise goals that Timurtash Pasha was supposed
to achieve with the campaign. They can be sensed from the authentic information
that is presented by the renowned chroniclers Ashik Pasha-Zade and Idris Bitlisi.
According to the former, Timurtash Pasha set off for the Arnaut (Albanian) vilayet
up to Karli-Eli27, and according to the latter, Timurtash Bey by executing the
emperor’s order he set off for Prilep and Bitola and after taking them he continued
towards the provinces of (I)Shpat and Karli-Eli28.
If we follow to the word this important authentic information, it turns out
that as goals of this campaign of Timurtash in 1385 should be considered the
occupation of the state of King Marko and his seat in Prilep i.e. the recognition of
his vassal status to the Sultan29 (Idris Bitlisi, Hoca Sadeddin-Effendi, Müneccimbaşi
and Haji Kalfa explicitly wrote that Prilep had surrendered) and the Ottoman
penetration up to Karl’s territory (Karli-Eli) on the Albanian coastline30 in support
of the nobleman Karl Topia over there31.
best, most known and most natural road to western Macedonia and Albania and it would
have been illogical for the Turks not to have used it to their advantage”.
25
Stojanovski 1981, 13.
26
As Adžievski 1994, 273-274 note 207, accepts and rightfully adds.
27
Matkovski-Aruči 1977, 236; Elezović 1932, 8; Burime osmane 1968, 64.
28
Trako 1974, 189; Burime osmane 1968, 127-128.
29
The chronological fixing of the vassal status of King Marko to the Sultan in 1385 is
decisively supported by Stojanovski 1981, 14; Grozdanov 1992, 119; Adžievski 1994, 274275, 278; Panov 1997, 49; Boškoski 2009, 264-265, 267. According to Atanasovski 2009,
236-240, the vassal status of King Marko is rather after 1385, maybe in 1386. Because of lack
of specific authentic data scientifically this issue has still not been clarified in a satisfactory
manner. About the different opinions on this issue compare: Spremić 1970, 20 (=Spremić
2005, 287); Mihaljčić 1975, 164-173; Matanov 1986, 141-142 and the literature referred
there; Fine 1996, 383.
30
The penetration towards the Albanian coastline in 1385 as one of the goals of the
Timurtash Pasha’s campaign is accepted explicitly or implicitly also in the modern
historical literature. Compare: Filipović 1971, 185, who, when referring to the Ottoman
chroniclers Sadeddin and Neshri, says that the Turks from the Serres area spread their rule
further down to Macedonia and Albania; Inalcik 1974, 16, according to whom the Ottoman
army by moving towards the west, via Bitola and Ohrid, in 1385 got to the Albanian
coastline; Grozdanov 1980, 182, who specifically establishes also the time of the Ottoman
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Hence, after the first goal was achieved – the defeat of King Marko, it was
time for the second goal to be achieved. The Ottoman Turks, after the difficult and
unpredictably long battles for taking Bitola, continued towards the Albanian
coastline in order to help Karl Topia in his struggle for getting back the port of
Durres, which was taken from him by his rival Balsha II32.
The original basis for that is the following: Ashik Pasha-Zade said that after
Bitola, Timurtash Pasha attacked the Thessaloniki Vilayet and the operation
continued up to Karli-Eli. Similar statement was also made by Mehmend Neshri,
who wrote that Timurtash set off for the Thessaloniki Vilayet and Karluja. Idris
Bitlisi noticed that after Bitola the Ottoman Turks set off to conquer the provinces
of (I)Shpat and Karli-Eli. Müneccimbaşi notes that after Bitola Karli-Eli was
conquered.
However, a group of later Ottoman chroniclers point out (I)Shtip and
Karl’s area (Karli-Eli) as the territories the Ottoman army targeted after the

penetration in Albania – the autumn of 1385; Stojanovski 1981, 12, 15, who accepts that
after the Ottomans took Bitola they headed towards Albania; Adžievski 1994, 274, who,
after pointing out that one of the goals of the Ottomans was to liquidate the state of King
Marko, in the note 207 on the same page, as well as on page 278, underlines that after Bitola
was conquered, Timurtash Pasha continued towards the Albanian coastline along Via
Egnatia; Matanov-Mihneva 1988, 74 say that after the conquering of the more important
urban centres in southern Macedonia, the Ottomans reached the Albanian coastline in the
summer of 1385. Cf. Nicol 1999, 285 with wrong chronology about this campaign.
31
The opinion that Karl Topia asked for help from the Ottoman Turks before the Battle of
Savra has been broadly accepted in the contemporary historical literature for long time
now. Compare: HSh I 1959, 227 (K. Frasheri); Novaković 1960, 278; Burime osmane 1968,
41 note 11; as well as: ISN II 1982, 28 (Р.Mihaljčić); Božić 1983, 52; Fine 1996, 391;
Uspenski 2000, 701; Petrovski 2010, 181-182, 184. Cf. HA 1974, 63, where the author of this
chapter K. Frasheri says that Karl Topia was defeated by the Turks in 1384 and he became
their vassal, and in 1385 Timurtash Pasha received an order from the Sultan to make the
other Albanian noblemen also his subjects (similar in HPSh I 2002, 290, 304 (S.Islami)).
However, these developments, especially before the Battle of Savra, have not been
confirmed in any of the sources. It is interesting that in the publication HA 1974, regardless
of the fact that renowned Albanian historians took part in its preparation, only in the
chapter on the battle of Savra, as Stojanovski 1981, 15, has already pointed out, one can find
huge factographic and chronological discrepancies. This book was republished cc. ten years
later in London (History of Albania 1981) but without any kind of corrections.
32
Acta Albaniae II 1918, 93 No. 388 and No. 389. Cf.: ICG II/2 1970, 46, 47, 49 (S.Ćirković);
HA 1974, 65; ISN II 1982, 28 (Р.Mihaljčić); Božić 1983, 52. Compare: Šufflay 1925, 44, who
incorrectly says that Balsha II occupied Durres as early as in 1382; and HSh I 1959, 228 (K.
Frasheri), where one can find the same mistake as well as in the work of Šufflay.
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conquering of Bitola33. According to Hoca Sadeddin-Effendi, after Bitola,
Timurtash Pasha set off for Karli-Eli and (I)Shtip and he annexed them to the
Islamic territories. Khoja Hussein notices that after Bitola, Timurtash Pasha
attacked the Shtip Vilayet and Karli, where the inhabitants immediately agreed to
pay the tax. Solak-Zade briefly notes that after Bitola Karli-Eli and (I)Shtip were
conquered, and the Ottoman geographer Haji-Kalfa says that Timurtash Pasha
conquered (I)Shtip at the time of the rule of Murat and it was occupied at the same
time when Bitola was.
Adequately to the authentic information, about the further route of the
Ottoman army, which from Bitola headed towards (I)Shpat, also written as (I)Shtip
and Karli-Eli, in the modern historiography various, often unconvincing, opinions
are presented, even arbitrary conclusions.
In regard to the fall of Shtip during the campaign34 in the contemporary
historical literature mainly two opinions have been defined: – Shtip was
conquered35; – Shtip was not conquered during this campaign in 138536.
Those supporting the first opinion even propose that the route of the
movement of the Ottoman army from Serres to Pelagonia, went via Samokov, Ovce
Pole and the Vardar River Valley and along the way Shtip, Veles37, Prilep and Bitola
were conquered. However, this route is not supported by any of the sources. On the
contrary, all the chroniclers, with no exception, who state that during this
campaign also the town of (I)Shtip was conquered, clearly pointing out that it
happened only after Prilep and Bitola were conquered (Hoca Sadeddin-Effendi and
Solak-Zade even underline that (I) Shtip was not taken immediately after Bitola,
but only after Karli-Eli was taken). However, the probability for a possible
adventure of Timurtash Pasha of conquering Shtip within the framework of the
campaign is scarce. In that case it means that the Ottoman Turks from Bitola would
have gone back to Prilep and across Pletvar to the Vardar River and from there
along Bregalnica River they would have penetrated deep into the territory of
33

The chronicler Oruc bey incorrectly notes that after Bitola was taken also Kavala was
conquered, which had been pointed out by S. Pulaha in Burime osmane 1968, 42 note 14.
34
Some contemporary Bulgarian historiographers still support the position that the town of
Shtip was taken by the Ottoman Turks at the beginning of the 1370s, cf. Angelov-Čolpanov
1994, 220, 223. Matanov 1997, 135-136, locates the fall of Shtip under the Ottoman rule
after 1382, more precisely in 1383, and the older historiography takes a similar position, cf.:
Ivanov 1906, 201-202; Novaković 1960, 218; Hammer 1979, 66.
35
Tomoski 1986, 187 note 56; Fine 1996, 407.
36
Stojanovski 1981, 14-15; Adžievski 1994, 273 note 207; Atanasovski 2009, 225.
37
About the possible taking of Veles during this campaign no supporting evidence can be
found in any of the Ottoman chronicles, or available sources so we believe that this
conclusion is rather arbitrary.
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Constantine Dragaš up to Shtip. In that way they would have gone too far to the
north-east, as far as Shtip, making a too big detour from their original route and
unnecessary making a too big arc only to go back from Shtip along the same path to
Bitola and from their towards Albania38.
38

In my paper drafted based on the presentation I had at the international conference in
Skopje in 2010: Islamic Civilisation in the Balkans (Petrovski to be published) held at
MANU 13-17 October 2010, I elaborate in details the fall of Shtip under the Ottoman rule
and I offer arguments that the town was not either attacked or occupied by the Ottoman
Turks during their campaign in 1385. Here I am only underling the arguments in a
summarised manner, including the counterarguments (alleged arguments) to this claim of
mine.
Counter-arguments:
1. When following this itinerary Timurtash Pasha should have passed through the central
parts of Constantine’s vassal principality (which already had a vassal status to the Sultan, a
fact that the modern historiography has agreed on almost unanimously) and take one of his
most important urban centres.
2. The sources register continuity of Constantine reign in Shtip, even after the critical 1385.
This can be confirmed by the charter issued by Constantine Dragaš in Shtip on 26 March
1388 confirming that resources in the town’s vicinity were given by Duke Dimitar to the
Church of Assumption (St. Salvation) in Shtip, which undoubtedly is an indisputable
argument that Constantine, and not the Ottoman Turks, was the one who ruled with Shtip.
3. The unexpected prolongation of the siege of Bitola due to the strong resistance of the
defenders that deprived the Ottoman Turks of valuable time, as Idris Bitlisi and Hoca
Sadeddin-Effendi explicitly state, was undoubtedly the reason for Timurtash Pasha to
continue with the campaign towards Albania as soon as possible.
Alleged supporting arguments:
1. The Ottoman occupation of Kratovo in 1390 which was within Constantine’s Principality
as an argument that the Ottoman Turks had also taken some other towns that belonged to
Constantine Dragaš. However, the political situation in the Balkans in 1385 and in 1390 was
not the same because after the Battle of Kosovo there was evident deterioration in the
conditions of the suzerainty between the new Sultan Bayezid and the Christian vassal
principalities in Macedonia.
Because of the many ore-rich locations Kratovo had a special status even at the beginning of
16th century, when the Kratovo region, even though it was part of the Kyustendil Sanjak, it
was not part of any of its kazas (Shtip, Strumica, Vranje and Ilidza), but it was included in
the kaza of the Padishah (the Sultan),
2. Information by Evliya Ҫelebi about the legend of Shtip’s occupation during Murat I,
when the town was besieged by Gazi Mihalbey-zade Ali-Bey with 20,000 soldiers, but failed
to conquer it that year, and managed to do it only in the year after.
Nonetheless, in many places in eastern Macedonia the population still retells this or similar
legends, and such an example is the legend about the Ottoman “occupation of the
Konjushki Grad”; the legend about the “Fall of the town Bargala” in the hands of the
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Thus the identification of (I)Shpat with (I)Shtip, which exists among some
of the later Ottoman chroniclers and which probably happened due to their
orthographic similarity, should be abandoned. For that reason for this paper it is
important to locate (I)Shpat, and definitely Karli-Eli, that would show the further
itinerary of the Ottoman Turks39.
Our researches so far on this topic show that (I)Shpat and Karli-Eli as a
matter of fact are horonyms. And (I)Shpat is identical to today’s area of Shpat,
which is in Albania (in the surrounding of today’s Elbasan), and Karli-Eli (Karl’s
land/territory) is identical to the territories of central Albania that were governed
by Karl Topia40.
Thus, from this paper’s perspective, the movement of the Ottoman Turks
after the occupation of Bitola continued to the west along Via Egnatia, passing by

Ottoman Turks by means of deceit (and as a matter of fact Bargala did not even exist at that
time); etc.
Furthermore, Ҫelebi himself is contradictory because when he found the Shtip fortress in
ruins at his first visit to Shtip in 1662 he said that in old times the town of Shtip was a really
strongly fortified town, but because it was an inland town it was not kept well; this is also
confirmed by the Ottoman geographer Haji Kalfa, who in his description of the regions and
the kazas in the Kyustendil sanjak says that Shtip was “a small town with strong fortification
on a high hill”. This information contradicts the possible taking of Shtip in the way
described in the historical legend, because in that case according to the Holy law of Islam
(Șeriat) the Sultan allowed three day looting and often complete destruction of the
fortification, which definitely would have been followed by pulling down of the “ramparts”
(as it was the case with Bitola during the 1385 campaign).
39
Only A. Stojanovski has scientifically elaborated on the issue of locating these two notions
in an integral manner. He initially stated that (I)Shpat was the area of Ashtin (near Kastoria
and Korce) or the Albanian coastal region of Ishim, near Karli-Eli (Stojanovski 1981, 1415). In regard to Karli-Eli he initially stated that it was identical to Preveza in southern
Epirus, and then to Preveza in Albania (!) and even wondered which town it was really
(Stojanovski 1986, 192). One can notice in both cases that according to A. Stojanovski it
turns out that the Ottoman Turks after taking Bitola they did not use the most comfortable
route along Via Egnatia, even though the author points out that Shpat was between Bitola
and Karli-Eli, geographically closer to Karli-Eli. Namely, A. Stojanovski suggests that after
Bitola was taken the Ottoman army made a big detour to the south going as far as Preveza
only to return to Savra – something that does not correspond to the historical truth bearing
in mind the low morale, the huge losses and the need to urgently compensate for the time
they lost during the siege of Bitola, which is explicitly pointed out by I.Bitlisi (Trako 1974,
189; Burime osmane 1968, 127-128), H.Sadeddin (Matkovski-Aruči 1979b, 208; Burime
osmane 1968, 248-249; Hodzha Sadeddin 2000, 201) and Solak-Zade (Matkovski-Aruči
1975, 237).
40
Petrovski 2004, 313-330.
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Ohrid41 and then penetrating the northern part of the Shpat area continuing
towards central Albania (the land of Karl Topia – Karli-Eli) where, after finding out
about Balsha’s II leaving of Durres, they intercepted him in September at the Savra
Field (near Berat) and defeated him.
After Karl Topia returned to Durres as the Ottoman protégé, the Ottoman
Turks achieved their second goal, which basically helped them take over central
Albania and that section of the Albanian coastline. By fulfilling the two priorities –
imposing the vassal status to King Marko and Karl Topia, the Ottoman Turks also
placed under their control most of the very important Balkan route of Via
Egnatia42.
After the successful military campaign to the west, the Ottoman chroniclers
testify that Timurtash Pasha took his army back towards Thessaloniki43 and from
there to Serres.
From the sources it is impossible to specifically establish the route from
Savra to Thessaloniki and afterwards to Serres. However, bearing in mind the
length of the campaign, the weariness of the army and the end of the warfare
season, one can offer with certain level of cautiousness as the most possible route,
the route of Via Egnatia as the one that the Ottoman army probably took on its way
back to its starting point.

41

Ohrid was conquered during this ottoman campaign, mark Imber 2002, 39 and Nicol
1999, 285.
42
After Sofia had been occupied in 1385 the Ottoman Turks already controlled a significant
section of Via Militaris and in that way they started dominating this part of the Balkan
inland, cf.: Fine 1996, 407; Božilov-Gjuzelev 1999, 661; Gregory 2005, 319.
43
The sources state that Timurtash Pasha: “attacked the Thessaloniki vilayet” (MatkovskiAruči 1977, 236; Elezović 1932, 8; Burime osmane 1968, 64); “he set off for the Thessaloniki
vilayet and Karluja” (Mehmed Nešri 1984, 92; Elezović 1957, 37; Burime osmane 1968, 78);
“After all that … the Thessaloniki Fortress was surrounded... the military gave up taking the
fortress, and were satisfied by only taking the vilayet of this city” (Matkovski-Aruči 1979b,
208; Burime osmane 1968, 249; Hodzha Sadeddin 2000, 201); they set off for Thessaloniki…
the Pasha did not attack Thessaloniki but only the surrounding towns and villages”
(Matkovski-Aruči 1979a, 157); “he arrived in Thessaloniki… they did not start besieging it”
(Matkovski-Aruči 1975, 237); “with the victorious Islam army he headed towards the city of
Thessaloniki and the areas in its surrounding” (Trako 1974, 189; Burime osmane 1968,
128); “he besieged the Thessaloniki fortress... when Timurtash Pasha realised that taking of
Thessaloniki was not going smoothly, he looted the surrounding settlements” (MatkovskiAruči 1981, 237).
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OСМАНЛИЈСКИ ПОХОД ИЗ 1385. ГОДИНЕ: ЊЕГОВ ПРАВАЦ И ЦИЉЕВИ
Османлијски поход, преузет из Сера ка централним деловима
Македоније и средишње Албаније до приморја, намеће се као императив
истраживања, имајући у виду то што у историјској науци још увек није дата
коначна реч у вези неколико његових аспеката.
Најпре, спорна је сама година спровођења похода. Моја истраживања
показују да се он одиграо током 1385. Године.
Правац кретања османлијске војске током похода вероватно се може
одредити према следећој маршрути. Полазећи из Сера, Османлије су се најпре
упутиле ка централним деловима Македоније, пролазећи поред Дојрана и
Демир Капије. Потом су њихови покрети ишли дуж Вардарске магистрале, па
су се упутили кроз прелаз Плетвар. Одатле су се спустили на Прилеп, који им
се предао. Затим су се упутили ка Битољу и освојили га. Од Битоља су се
кретали трасом Via Egnatia на запад, пролазећи крај Охрида. У Албанију су
ушли кроз област Шпат (околина данашњег Елбасана) и упали на територију
Карла Топије, познату из извора као Карли-или. Убрзо затим, на Саврском
пољу, близу Берата, нанели су пораз тадашњем господару Драча, Балши II.
Повратна маршрута од Савре до Солуна, чију су околину опљачкали,
не може да се утврди са сигурношћу, због недостатка релевантних података у
изворима. Ипак, веома је вероватно да су при свом повратку до Сера
Османлије користили трасу Via Egnatia.
Овим походом, Османлије су задобиле индиректну власт над
централном Македонијом и средишњом Албанијом, наметнувши вазалне
обавезе краљу Марку и Карлу Топији. Истовремено, они су контролу над
већим делом веома важне путне трасе Via Egnatia.
Кључне речи: Османлије, краљ Марко, Карло Топија, Via Egnatia, Сер.
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ЦРТИЦЕ ЗА ИСТОРИЈУ БРАНИЧЕВА У XIV ВЕКУ*
Апстракт: У овом чланку представљена су четири краћа разматрања
везана за историју Браничева током XIV века. Тема првог је помен области
Марка (Marcia) у делу Descriptio Europae Orientalis насталом почетком овог
столећа. У другом су анализирани мало познати подаци о српско-угарским
борбама у доњем Подунављу крајем владавине Стефана Уроша II Милутина
(1282-1321). Треће се бави топографским особеностима једног интригантног
записа из времена Стефана Душана. Издвајање и поновно укључивање
Браничева у састав српских земаља током треће четвртине XIV века, као и
смена локалних елита која је пратила бурне политичке промене, тема су
четвртог и последњег прилога.
Кључне речи: Браничево, Кучево, Угарска, Видин, XIV век, Стефан
Урош II Милутин, кнез Лазар, локалне елите
Једна од најтамнијих епоха у историји Браничева током позног
средњег века заокружена је временским оквиром од непуних девет деценија –
од тренутка када је оно прешло под власт краља Стефана Драгутина (12761316) до његовог припајања тзв. “Моравској Србији” кнеза Лазара (ca. 1379).
У српској историографији постоји више радова у којима је пажња обраћена и
на простор Браничева током ове епохе.1 Међутим, треба истаћи да у
истраживањима нису били коришћени сви извори релевантни за тему, а неки
већ добро познати допуштају да се на њих начини осврт из нешто другачије
перспективе. У томе и лежи основни циљ овог излагања, насталог у жељи да
*

Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и науке
Републике Србије Насеља и становништво српских земаља у позном средњем веку
(XIV-XV век), ев. бр. 177010.
1
Динић 1978, 84-112; Веселиновић 1987, 43-74; Мишић 1997, 141-144; Мишић 2006,
11-17.
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се досадашњим сазнањима о земљи Браничево током XIV века пружи још
један скромни допринос. Он је сачињен у форми четири мања прилога, од
којих се последњи надовезује на главну тематску нит овог научног скупа.
Браничево у делу Descriptio Europae Orientalis?
Током 1292. године, Браничево и суседно Кучево дошли су под власт
краља Стефана Драгутина.2 Била је то последица војне акције коју су спровели
Драгутин и његов брат Стефан Урош II Милутин (1282-1321). Вероватно
рачунајући и на угарску подршку, они су сломили самосталне господаре ове
области, бугарске бољаре куманског порекла Дрмана и Куделина. Иако се
уобичајено прихвата да је Браничево тада први пут дошло под српску власт,
треба истаћи да је његово припајање земљама краља Драгутина формално
означавало обнову угарског сизеренитета над овим подручјем.3 Током епохе
Драгутинове власти, Браничево се у изворима готово уопште не спомиње.4
Стога је важно осврнути се на опис Драгутинових земаља присутан у
анонимном политичком и географском трактату, конвенционално названом
Descriptio Europae Orientalis. Овај спис је настао недуго након 15. августа 1310.
године (раније се веровало да је написан 1308) и потиче из авињонског
окружења папе Климента V (1305-1314). Иако аутор о списа није био ни
доминиканац, а још мање путник, као што је његов приређивач, пољски
истраживач Олгјерд Гурка претпостављао, дело несумњиво садржи податке
који потичу из добро обавештених врела.5
Аутор Descriptio посматра државу Немањића као два јасно одвојена
политичка ентитета, на челу са краљевима Милутином (Rascia) и Драгутином
(Servia). Према аутору, Драгутинова Србија је тако названа због стања
народа, јер су скоро сви у ропском положају. У њој се налазе три области:
Босна, Мачва и Марка (Marcia). Овај део краљевине смештен је до Угарске,
тако да између њега и Угарске нема ничега.6
2

У старијој литератури се, на основу запажања истакнутог бугарског историчара П.
Никова, освајање Браничева датовало у 1291. годину, Ников 1922, 60-63, 81-83; Динић
1978, 97. Међутим, види: Узелац 2009, 19, н.51; Мишић 2009, 335-336.
3
Узелац 2009, 19; cf. Vasary, 102sq.
4
Једино се браничевски епископ Мојсије, заједно са епископом Мачве, односно
Београда, наводи у Светостефанској хрисовуљи краља Милутина, Ковачевић 1890, 10;
Јанковић 1985, 49, 153. Значај браничевске дијецезе у оквиру српске цркве током XIV
века осликава чињеница да је након 1346. године она уздигнута у ранг митрополије,
Антоновић 2006, 16-17.
5
Узелац – Радовановић 2013, 597-600.
6
Secunda pars huius regni vocatur Servia, a conditionibus populorum sic dicta, quia
quasi omnes sunt servilis conditionis. Continet enim in se tres provincias, videlicet
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Етимологија назива Србија која потиче од вулгарног тумачења
придева servilis и помен прве две Драгутинове земље – Босне и Мачве, не
захтева посебна објашњења. Што се тиче области Марка, Гурка је име
идентификовао као директни еквивалент словенског назива Крајина, али није
понудио уверљиву убикацију.7 У новије време, М. Динић и М. Благојевић су
изнели закључак да се име односи на простор Браничева, које је заиста и
представљало пограничну област Драгутинове државе.8 Недавно је изнето
још једно мишљење, према коме се назив односи на други простор – сремску
Марку, на основу чега је предложена далекосежна хипотеза према којој
Драгутин имао поседе на левој обали Саве.9
Назив Marcia је током XIII-XIV века био у употреби за Срем, тачније
за његов западни део,10 али се, и поред тога, последње изречено становиште
не може прихватити. Наиме, ова, сремска Марка, спомиње се на другом месту
у спису, као једна од шеснаест области Угарске у ужем смислу.11 Самим тим,
јасно је да су, према писцу Descriptio, две Марке, она која се налази у Угарској
и област истог назива у саставу земаља краља Драгутина, различите области.
Узимајући у обзир набрајање Драгутинових земаља у спису, од запада
на исток, нема сумње у исправност Динићевог и Благојевићевог становишта,
али је у њега потребно унети два мања појашњења. Најпре, назив Марка се не
односи само на Браничево, већ и на Кучево, које је обухватало области јужно
од Дунава и западно од доњег тока Велике Мораве. Две области су током
времена угарске доминације чиниле јединствену одминистративну целину –
бановину, а потом су њима заједно владали Дрман и Куделин.12 Такође, име
можда не би требало једнозначно тумачити тиме што је ово подручје било
пограничног карактера. Није немогуће да назив потиче и од западног имена
за реку Мораву – March, те би га можда требало интерпретирати као
“Поморавље”.
Bosnam, Maciam et Marciam. Est enim pars regni sita circa Ungariam ita, quod nullum
est medium inter ipsam et Ungariam, Górka 1916, 31-32.
7
Он је претпоставио да би се име могло односити на крајеве између Неретве и
Цетине, иако они никада нису спадали у Драгутинову државу, Górka 1916, 31, n.5.
8
Динић 1978, 283; Благојевић 1987, 30.
9
Ћирковић 2008, 12.
10
Andrić 2005, 46-47.
11
...habet enim hoc regnum provincias et ducatos magnos: prima est Posonium, secunda
Trincinium... XIIa Sirinia, XIIIa Marcia, XIVa Simpronium, XVa Crovacia, XVIa
Dalmacia, Górka 1916, 45. У набрајању су поменуте само области на рубним
подручјима Угарске, а списак чине разнородне административне јединице, као што су
комитати, банати и привилеговане тетиторије, Deér 1930, 16.
12
Крстић 2002, 139-162; cf. Мишић 2006, 14.
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Сукоби на доњем Дунаву ca. 1317-1321.
Након што је Драгутин 1316. године преминуо, његове земље је
наследио син Владислав. Недуго затим, Милутин је заробио и утамничио
синовца, присвојивши његове поседе. Ови поступци су српског владара
довели у отворени сукоб са угарским краљем Карлом Робертом (1308-1342).
Борбе које су се водиле у Мачви, забележене у угарским документима, у више
наврата су коментарисане у историјским радовима.13 Међутим, ратно
поприште није било ограничено само на овај простор. Даље на истоку такође
су се одигравали српско-угарски сукоби, у којима је Милутин рачунао на
снажне савезнике. О томе су остали веома упечатљиви трагови у три повеље
Карла Роберта које је у склопу обимније публикације пре готово пола столећа
објавио прослављени мађарски историчар Ђ. Ђерфи.
Први од ових докумената, издат 23. октобра 1317. године, сведочи да је
војна сила видинског деспота Михаила Шишмана (potentia domini dozpoth de
Budinio) помагала Теодора од Чанада и његовог сина Јована, одметнуте
угарске великаше на подручју Северинског баната.14 У другој повељи,
састављеној 16. марта 1322, набрајају се заслуге магистра Дионизија Сечија
који је, заједно са сремским комесом Николом, ратовао против Срба, односно
шизматичког краља Уроша, тада највећег ривала угарске круне. Том
приликом Дионизије и Никола су опустошили делове рашке краљевине и
уграбили много заробљеника, коња и оружја које су тријумфално донели пред
угарског владара.15 Трећи документ, од 27. марта 1329, такође намењен
Дионизију Сечију, помиње да је овај угарски заповедник заузео тврђаву Гурен
у Бугарској, која је била под влашћу деспота, односно војводе Трнова. Сечи је
имао тешке губитке и недуго затим, он је био потиснут у Нађмихалд, где је
13

Калић-Мијушковић 1967, 68-71; Ћирковић 1981, 37-45; Ћирковић 2008, 12-13;
Аchim 2006, 174-175.
14
Györffy 1964, 548; Holban 1965, 388-389; Димитров 1998, 209; Vasary 2005, 149.
15
Preterea cum Vrosius quondam rex Rascie scismaticus, eo tempore noster emulus
specialis, in devastationibus possessionum nostrorum fidelium et regnicolarum
nostrorum interfectionibus et in captivis vinculis abductionibus, attroces iniurias nobis
multiplicatis vicibus irrogasset et nos aggregatis et convocatis regni nostri diversis
nationibus in virtute valida et brachio extento hostiliter eundem regem, ut fidei
perdonem Crucifixi et suum regnum aggressi fuissemus, dicti magistri Nicolaus et
Dyonisius, militae laurea coronati quamplures de pertinentibus ad dictum regem in ore
gladii perimentes et multos captos vivos cum equis et armis in signum dominii nostri
nobis presentantes, nostri honoris excellentiam non modicum adauxerunt, Györffy
1964, 549.
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успео да одбије снаге Бугара, војводе Басараба, шизматичког рашког краља,
као и Татара који су непрестано напaдали границе краљевине.16
Локализација тврђаве Гурен до сада није успешно извршена.
Предложене су идентификације са местом Горењ (мађ. Goreny, рум. Gradeţ),
између Оршаве и Турну-Северина,17 као и са Горњаком у Браничеву.18 Потоња
се може одбацити пошто се спомиње да је Guren у Бугарској и да је припадао
деспоту, тј. Михаилу Шишману. Догађаји описани у овој повељи раније су се
датовали око 1324-1325, на основу спомена Михаила као војводе Трнова (dux
de Torno).19 Међутим, Срби тада нису могли да буду ангажовани као бугарски
и влашки савезници северно од Дунава, па је много вероватније да Михаилова
власт у Трнову осликава политичке реалије у тренутку састављања даровнице,
а не збивања који су у њој описани. Због тога би и ове догађаје требало
датовати отприлике на крај 1320 – почетак 1321. године.20
Подаци о борбама Дионизија Сечија против Бугара и Срба односе се
на идентични, или на два хронолошки веома блиска похода. Њихово поље
дејстава биле су видинска, али чини се и оближња браничевска област,
узимајући у обзир да су опустошене и земље рашког владара. На основу тога,
наслућује се важност поменутих докумената за историју Браничева. Међутим,
њихов главни значај несумњиво лежи у томе што сведоче о ангажовању
српских снага у сукобима на левој обали Дунава, као и о стварању шаролике
српско-бугарско-влашке коалиције уперене против угарских тежњи, на самом
крају Милутинове владавине.21

16

Quoddam castrum Guren vocatum in Bulgaria habitum, ex quo per gentem despoti
sive ducis de Torno nostri regnicole ibi in confinio constituti diris vastibus et
invasionibus hostilibus ac hominum utriusque sexes captivatibus frequentius
vexabantur... ultimo quod cum nos ipsum magistrum Dionisium, ad nostri regiminis
augmentationem fideliter ab experte ferventem in castro nostro Nogmyhald vocato in
confinio existente, contra Bulgaros, Bazarab woyuodam Transalpinum, regem Rascie
scismaticum, ymo et Tartaros fines regni nostri ubi e unitatem ortodoxe fidei continue
hostiliter invadentes..., Györffy 1964, 551-552.
17
Димитров 1998, 212; Аchim 2006, 177, n.42.
18
Holban 1965, 402.
19
Györffy 1964, 552, n.80; Димитров 1998, 212-213; Vasary 2005, 154.
20
Iosipescu 1980, 66-68; cf. Аchim 2006, 175-176.
21
О српско-бугарском савезништву тога доба сачували су се одблесци и у домаћим
изворима. Уметак, насловљен О трпенију Светог краља, који је на основу старијих
извора исписан у тзв. Пејатовићевом родослову из XVII века, сведочи како је
Милутинов син Константин, недуго пре очеве смрти, пошто се случи нека војна,
отишао да најми војску од Грка и Бугара, Пејатовић 1900, 126; Стојановић 1927, 49.
Ако је веровати познијем “Троношком родослову”, одреди послати од стране
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Браничево у једном запису из средине XIV века?
У запису из рукописног Јеванђеља које се чува у Хиландару (бр.12),
спомиње се да је краљ Стефан Душан, имао под својом влашћу сву српску
земљу, на Загорје, чак до Бдиња, грчку земљу чак до Морунца града, названог
Христопоља, на Солун и сву Диоклитију чак до Драча.22 Према мишљењу
приређивача Љ. Стојановића запис је настао око 1347, али с обзиром да се
овај владар спомиње као краљ, свакако би га требало датовати пре 1345.23
Да ли је запис веродостојан када спомиње ширење српске државе до
Видина? Јасно је да је одговор негативан, пошто казивање нема потврду у
другим изворима. Извесно је да је током XIV века долина Тимока (која није
припадала средњовековном Браничеву) била и остала део северозападних
бугарских земаља. О томе сасвим убедљиво сведочи један натпис уклесан у
дане видинског цара Срацимира, пронађен недалеко од Зајечара, а данас
потхрањен у Археолошком музеју у Софији.24
Међутим, текст записа из Хиландара не би требало олако одбацити,
већ правилно протумачити. Најпре, у имену Бдиња вероватно не треба
подразумевати сам град, већ целокупну видинску област. Даље се природно
поставља питање како објаснити помен Загорја. Назив је општег карактера,
али постоје индиције да би се могао повезати са Кучевским Загорјем,
поменутим у једном натпису босанског бана Кулина, уклесаном у спомен на
његово учешће у угарско-византијским борбама 1183-1185. године.25 На
овакву идентификацију упућује и чињеница да се у запису из Хиландара
границе Душанове државе наводе одређеним географским редоследом, од
североистока (Видин, тј Видинска област), преко југоистока (Христопољ и
Солун), до југозапада (Дукља и Драч). Стога се може претпоставити да се
помен простирања Душанових земаља на Загорје и све до Видина, (тј. до
“Видинске земље”) односи управо на просторе Кучева и Браничева, тј. на
северне и североисточне крајеве тадашње српске државе.

бугарског краља Шишмана су потом учествовали у краткотрајном унутрашњем сукобу
између Милутинових синова Стефана и Константина око престола, Шафарик 1853,
63; cf. Шафарик 1859, 65.
22
Стојановић 1982, 35, no.89; Веселиновић 1987, 64.
23
Cf. Поговор у: Стојановић 1982, 19. (С. Ћирковић)
24
Popkonstantinov 1997, 209.
25
Стојановић 1905, 139, no.5536; Крстић 2002, 140.
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Смена локалних елита
Уколико је судити по њиховим предводницима Дрману и Куделину,
управљачки слој Браничева је крајем XIII века потицао из редова бугарске или
бугаризиране куманске аристократије.26 По свој прилици, овај слој био је у
потпуности избрисан након заједничког Милутиновог и Драгутиновог
похода. Поједине редакције Милутиновог житија (тзв. “Улијарска повеља” и
“Житије у свитку”) преносе како је, након бекства браничевских господара на
леву обалу Дунава, и само њихово име пострадало у сећању све до данашњег
дана.27 Спомен на њих ипак није био у потпуности избрисан, пошто су као
тихи сведоци пређашње власти браничевске браће остали топономастички
трагови (села Кумани и Дрмно код Костолца, „град Дрман“ и „град Куделин“ у
горњем току Млаве, итд).28
О приликама током прве половине XIV века, као и процесима који су
обликовали уздизање нове локалне елите у Браничеву, веома је тешко
говорити услед недостатка извора. Ипак, назнаке о њима чувају догађаји који
су се одиграли након смрти Стефана Душана, када се Браничевска област
издвојила из састава српске државе, под управом припадника породице
Растислалића и уз подршку угарске круне.
Податке о овој великашкој породици (дубровачки документи, вести
Мавра Орбина, посредна сведочанства Византинца Лаоника Халкокондила и
фирентинског хроничара Матеа Виланија) сакупио је и анализирао у својој
краткој, али и данас незаобилазној студији, М. Динић.29 Растислалићи су
припадали аристократском слоју чија је моћ непосредно проистицала из
њиховог високог места у државној управи. Свакако није случајно што Мавро
Орбин помиње браћу Брајка, Радослава и Бранка међу првим Душановим
саветницима који су се увек налазили уз њега.30 На ову околност упућује и
новац са натписом слуга Бранко, пронађен на непознатом месту у Олтенији,
као и у Падинској остави на Ђердапу, кован још за Душанова живота.
Новчићи су се раније приписивали Бранку Младеновићу, али, с обзиром на

26

Павлов 1990, 24; Vasary 2005, 104-105.
Мошин 1977, 345; Убипарип 2005, 63.
28
Miklosich 1858, 199; Драгашевић 1876, 326, 328-329; Динић 1978, 84-85.
29
Динић 1953, 139-144; cf. Михаљчић 1975, 25-26.
30
Li suoi primi consiglieri fuorono Gregorio Cesar & Voihna Cesar, Braico, Raosav, &
Branco Rassìsaglich, Thoma & fuo fratello Voislau di Voino... Questi quasi sempre
stavanno appresso il detto Imperadore, Mauro Orbini 1601, 268. (=Мавро Орбин 1968,
42)
27
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места налаза, вероватније је да их је ковао истоимени припадник породице
Растислалића.31
Учвршћивање Растислалића у Браничевској земљи несумњиво је била
заслуга уплива централне власти на новозадобијеној територији (на овом
месту није згорег поново подсетити на чињеницу да је Браничево ушло у
састав Рашке тек после 1316. године). Насупрот томе, рано издвајање њихових
области из састава Душановог царства, пре него што су се центрифугални
процеси снажније јавили и у другим крајевима, сведочи о томе да овај
простор до средине XIV века још увек није постао интегрални део српских
земаља. У дводеценијској власти Растислалића, која је егзистирала независно
од других српских центара моћи и под покровитељством круне Св. Стефана,
осликава се континуитет статуса Браничева као пограничног подручја између
Угарске и јужнословенских држава, што је била карактеристика и претходног
XIII столећа.
Крај њиховој власти учинила је нарасла моћ Лазареве државе. Према
добро познатим и често навођеним речима Мавра Орбина, Лазар је заузео
земљу краља Стефана све до Дунава, покоришивши Расиславића и друге
великаше који су држали речене покрајине, једне затворивши у тамницу, друге
протеравши, а треће путем разних уговора потчинивши својој власти.32 На
другој страни, српски летописци сасвим кратко сведоче како расипа кнез
Лазар Радича Бранковића у Браничеву. Година је различито наведена, као 6887
(1378/9), 6885 (1376/7) или 1382 (како засебно стоји у Бранковићевом
летопису).33 Као најпоузданији узима се први датум.34 С обзиром на не сасвим
поуздану датацију Лазареве Горњачке повеље и њене потврде од стране
српског патријарха Спиридона (1378-1380), може се једино истаћи да је
моравски кнез држао Браничево под својом контролом 1379. године, као и да
је до “расапа” Радича Бранковића Растислалића можда дошло и током
последњих месеци 1378.35
31

Димитријевић 1973, 92, 111, 120; Томовић 1987, 192-194.
Il conte Lazaro... s’impatronì della terra del Rè Stefano fin’al Danubio, sottometendo
Rasislauich & altri nobili, che tenevano le dette provincie; alcuni di loro imprigionando,
altri scacciando & altri per via di diversi patti, sottoponendo al suo dominio, Mauro
Orbini 1601, 311. (=Мавро Орбин 1968, 93)
33
Стојановић 1927, 214, № 587; 287, № 1098.
34
Михаљчић 1975, 217; Динић 1978, 98.
35
Miklosich 1858, 193, 212; Новаковић 1912, 771-772; Радојичић 1951, 85-90. Није
познато да ли је Лазарева акција против Радича Бранковића уследила уз подршку
Угарске, или упркос круни Св. Стефана. Друга могућност се чини нешто извеснијом,
уколико се има у виду да је угарски владар Лудовик I (1342-1382), почев од 1377, био
заузет решавањем прилика на североисточној и источној граници своје државе. Види:
32
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Присаједињење Браничева Моравској Србији и учвршћивање Лазара
као “господара Подунавља” пратила је и нова смена локалне елите. Након
победе над противником, Лазар је земљу пораженог противника делио
оданим присталицама. Ни о његовим тадашњим мерама није остало пуно
трагова, али је веома упечатљив случај загонетног монаха Доротеја, који је
потицао из редова највише српске властеле. Оснивајући манастир у Дренчи
1382. године, он га је даривао и својим бројним поседима у Браничеву.36 Други
речити показатељ пружају натписи на надгробним споменицима чланова
угледних властеоских породица Кувета и Десисалића-Угљешића (крај XIV –
почетак XV века), откривени у цркви Пречисте Богородице у комплексу
Ждрела. Они показују да су њихови представници уживали високе положаје у
држави Лазаревића – носећи титуле великог челника и великог војводе.37
Није познато да ли су они били родом из Браничева или досељени из других
области, али је извесно да се њихово уздизање одиграло након краха
Растислалића, када су и они сами постали интегрални део највишег
друштвеног слоја Моравске Србије.

Михаљчић 1975, 217; такође, рад Б. Стојковског у овом зборнику. Питање не треба
разматрати само у склопу односа Моравске Србије према Угарској, већ и уопште
политике круне Св. Стефана на њеним јужним границама. На овом простору,
неуралгична тачка угарских интереса нису биле земље јужно од Дунава, већ Влашка,
чији је владар током седамдесетих година XIV века био спреман да се ослони чак и на
турске одреде да би одвратио претензије свог неугодног суседа, Engel 2001, 164-166.
36
Новаковић 1912, 764; Шуица 2000, 93-94; Крстић 2006, 124-131.
37
Мадас – Гајић 1983, 221-242; Мишић 1987, 85-88; Томовић 1987, 193; Алексић 2007,
143-155.

314

Александар Узелац
БИБЛИОГРАФИЈА

Алексић 2007

Andrić 2005
Антоновић 2006

Аchim 2006

Благојевић 1987

Vasary 2005

Веселиновић 1987

Górka 1916

Györffy 1964

Deér 1930

Димитријевић 1973

Димитров 1998

В. Алексић, Властела Лазаревића са надгробних
споменика из Богородице Пречисте у Ждрелу,
Моравска Србија, историја – култура - уметност.
Зборник радова са међународног научног скупа,
ур. С. Мишић, Крушевац 2007, 143-156.
S. Andrić, Samostan Svetog Križa u Frankavili
(Manđelоsu), Istorijski časopis 52 (2005) 33-82.
М. Антоновић, Црквене прилике у источној
Србији у средњем веку, Браничевски гласник 3-4
(2006) 7-28.
V. Achim, Raporturile regatului Ungariei cu ţările de
la frontierele sale sud-estice în primele două decenii
ale secolului al XIV-lea, Revista istorică: Serie nouă
17/1-4 (2006) 167-180.
М. Благојевић, Крајишта средњовековне Србије
од 1371. до 1459. године, Историјски гласник 1-2
(1987) 29-42.
I. Vasary, Cumans and Tatars - Oriental Military in
the Pre-Оttoman Balkans 1185-1365, Cambridge
2005.
А. Веселиновић, Североисточна Србија у
средњем веку, Историјски гласник 1-2 (1987) 4374.
Anonymi descriptio Europae Orientalis: "Imperium
Constantinopolitanum, Albania, Serbia, Bulgaria,
Ruthenia, Ungaria, Polonia, Bohemia" anno
MCCCVIII exarata, ed. O. Górka, Cracoviae 1916.
Gy. Györffy, Adatok a románok XIII. századi
történetéhez és a román állam kezdeteihez,
Történelmi Szemle 7 (1964) 1-25, 537-568.
J. Deér, Ungarn in der Descriptio Europae Orientalis,
Mitteilungen des österreichischen Instituts für
Geschichtsforschung 45 (1930) 1-22.
С. Димитријевић, Оставе српског средњовековног
новца на северу од Дунава, Историјски часопис
21 (1973) 88-124.
Х. Димитров, Българо-унгарски отношения през
Средновековието, София 1998.

ЦРТИЦЕ ЗА ИСТОРИЈУ БРАНИЧЕВА У XIV ВЕКУ

Динић 1953

Динић 1978

Драгашевић 1876

Engel 2001

Iosipescu 1980

Јанковић 1985
КалићМијушковић 1967
Ковачевић 1890
Крстић 2002

Крстић 2006

Мавро Орбин 1968
Мадас – Гајић 1983

Mauro Orbini 1601

М. Динић, Растислалићи, Прилог историји
распадања Српског царства, Зборник радова
Византолошког института 2 (1953) 139-144.
М. Динић, Српске земље у средњем веку
(историјско-географске студије), прир. С.
Ћирковић, Београд 1978.
Ј. Драгашевић, Принос за географију Србије –
Млава и Пек, Гласник Српског ученог друштва
43 (1876) 261-346.
P. Engel, The Realm of St. Stephen: а History of
Medieval Hungary, trans. T. Pálosfalvi, New York
2001.
S. Iosipescu, Românii din Carpaţii Meridionali la
Dunǎrea de Jos de la invazia mongolǎ (1241-1243)
pinǎ la consolidarea domniei a toatǎ Ţara
Româneascǎ. Rǎzboiul victorios purtat la 1330
împotriva cotropirii ungare, Constituirea statelor
feudale româneşti, Bucureşti 1980, 41-96.
М. Јанковић, Епископије и митрополије српске
цркве у средњем веку, Београд 1985.
Ј. Калић-Мијушковић, Београд у средњем веку,
Београд 1967.
Љ. Ковачевић, Светостефанска хрисовуља,
Споменик СКА 4 (1890)
А. Крстић, Кучево и Железник у светлу
османских дефтера, Историјски часопис 49
(2003) 139-162.
А. Крстић, Поседи манастира Дренче и Ждрела у
Браничеву из времена кнеза Лазара, Историјски
часопис 43 (2006) 123-144.
Мавро Орбин, Краљевство Словена, прев. З.
Шундрица, Београд 1968.
Д. Мадас – А. Гајић, Надгробне плоче и гробови
ктитора цркве Богородице Пречисте у
комплексу Ждрела у Горњачкој клисури,
Саопштења 15 (1983) 221-242.
Don Mauro Orbini Raguseo, Il regno de gli Slavi
hoggi corrottamente detti Schiavoni historia, Pesaro
1601.

315

316
Miklosich 1858

Александар Узелац

F. Miklosich, Monumenta Serbica spectantia
historiam Serbiae, Bosniae, Ragusii, Wien 1858.
(Graz 1964², Београд 2006³)
Михаљчић 1975
Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд
1975.
Мишић 1987
С. Мишић, Поход султана Мусе на Деспотовину
1413. и источна српско-турска граница,
Историјски гласник 1-2 (1987) 75-88.
Мишић 1997
С. Мишић, Земља у држави Немањића,
Годишњак за друштвену историју 2-3 (1997) 133146.
Мишић 2006
С.
Мишић,
Територијална
организација
Браничева (XII-XV век), Браничево кроз војну и
културну историју Србије, I/3, ур. Ј. Николић,
Пожаревац 2006, 11-18.
Мишић 2009
С. Мишић, Српско-бугарски односи на крају 13.
века, Зборник радова Византолошког института
46 (2009) 333-340.
Мошин 1977
В. Мошин, Крал Милутин според неговата
биографија од Данило II, неговото “Житие по
свиток” и неговата автобиографија, Споменици
за средновековната и поновата историја на
Македонија, II, Скопје 1977, 309-414.
Ников 1922
П. Ников, История на Видинското княжество до
1323. година, София 1922.
Новаковић 1912
С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912. (Београд 2005.²)
Павлов 1990
П.
Павлов,
Куманите
в
общественополитическия живот на средновековна България
(1186 г. – началото на XIV в.), Исторически
преглед 46/7 (1990) 16-26.
Пејатовић 1900
А. Пејатовић, Један српски родослов нове
редакције, Споменик СКА 38 (1900) 123-127.
Popkonstantinov 1997 K. Popkonstantinov – O. Kronsteiner, Старобългарски надписи – Altbulgarische Inschriften, II,
Wien 1997.
Радојичић 1951
Ђ. Сп. Радојичић, Григорије из Горњака,
Историјски часопис 3 (1951-52) 85-106.
Стојановић 1905
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи,
III, Београд 1905.

ЦРТИЦЕ ЗА ИСТОРИЈУ БРАНИЧЕВА У XIV ВЕКУ

Стојановић 1927
Стојановић 1982
Томовић 1987
Ћирковић 1981

Ћирковић 2008

Убипарип 2005

Узелац 2009

Узелац
– Радовановић 2013

Holban 1965

Шафарик 1853

Шафарик 1859
Шуица 2000

Љ. Стојановић, Стари српски родослови и
летописи, Београд - Сремски Карловци 1927.
Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи,
I, Београд 1982.²
Г. Томовић, Средњовековно Браничево и турски
попис 1467. године, Viminacium 2 (1987) 192-194.
С. Ћирковић, Београд под краљем Душаном?,
Зборник Историјског музеја Србије 17-18 (1981)
37-45.
С. Ћирковић, Земља Мачва и град Мачва,
Прилози за књижевност, језик, историју и
фолклор 74 (2008) 3-20.
М. Убипарип, Зборник са кратим житијем
краља Милутина, Прилози за књижевност,
језик, историју и фолклор 71 (2005) 53-72.
А. Узелац, ‘Кан’ Ногај, краљ Милутин и српскотатарски
сукоби
крајем
XIII
века,
Војноисторијски гласник 1 (2009) 9-31.
А. Узелац - Б. Радовановић, Црквена и световна
политика краља Милутина према западним
силама - неколико нових запажања, St. Emperor
Constantine and Christianity, vol. I, ed. D. Bojović,
Niš 2013, 593-608.
M. Holban, Contacts balkaniques et réalités
roumaines aux confins danubiens du Royaume de
Hongrie. A propos de la publication de nouvelles
sources concernant Basarab, Revue des études sudest européennes 3-4 (1965) 385-417.
Я. Шафарик, Србский летописац из почетка
XVI-г столетия, Гласник Друштва србске
словесности 5 (1853) 17-112.
Я. Шафарик, Живот краля Стефана Дечанског,
Гласник Српског ученог друштва 11 (1859) 35-94.
М. Шуица, Немирно доба српског средњег века –
властела српских обласних господара, Београд
2000.

317

318

Александар Узелац

Aleksandar Uzelac
SKETCHES FOR THE HISTORY OF BRANIČEVO DURING THE
FOURTEENTH CENTURY
The article consists of four short contributions related to the history of the
region of Braničevo during the fourteenth century, before it was incorporated in
the state of Prince Lazar Hrebeljanović.
First contribution is dealing with intriguing place name Marcia, mentioned
as one of the lands of King Stephen Dragutin in the anonymous tractate Descriptio
Europae Orientalis, written, according to recent researches, after August 15, 1310.
Proposed opinion is that Marcia should be considered as the easternmost part of
Dragutin’s lands, comprising not only Braničevo, but also the neighboring
medieval region of Kučevo, situated at the left bank of Great Morava river.
Three royal charters of Hungarian king Charles Robert related to the
events of 1317-21 present the theme of the second contribution. Their content
shows that clashes between coalition of Serbian, Bulgarian and Wallachian forces
on one, and Hungarian army on the other side occured in the region of Lower
Danube. Furthermore, they provide indications that military campaigns were
conducted in the teritory of northeastern Serbian lands, including Braničevo.
A note from the Hilandar Gospel (written in mid-fourteenth century)
which mentions the extent of the then Serbian state over Zagorie up to Vidin is the
subject of the third contribution. While Vidin probably refers not to the city itself,
but to the whole namesake region, it might also be surmised that the name Zagorie
is related in vague sense to the area of Kučevo-Braničevo.
Fourth contribution is dealing with the rise and fall of local elites in
Braničevo, in the times of upheavals and the political takeovers by Stephen
Dragutin in 1292, members of Rastislalić family ca. 1358 and Prince Lazar in
1378/79. Despite being part of the Serbian state since ca. 1316, in the course of the
fourteenth century the region of Braničevo still played important role of the
borderland between Hungary and South Slavic political entities.
Keywords: Braničevo, Kučevo, Hungary, Vidin, 14th century, Stephen Uroš
II Milutin, Prince Lazar, local elites
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АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НАЛАЗИШТА
„ГРАД“ У ЖУПАЊЕВЦУ, У ЛЕВЧУ
Апстракт: Средњовековни Левач, је што се археологије тиче,
подручје где налазимо остатке висинских утврђења са којих потичу
појединачни налази из периода Сеобе народа. Централна тачка
средњовековног Левча XIV-XV века је село Жупањевац, где налазимо остатке
два утврђења. На локалитету „Град“ више Жупањевца бележимо налазе новца,
средњoвековног мача и остатке једнобродне црквице, На положају „Град“ у
Жупањевцу налазимо знатне остатке бедема тврђаве, а током ископавања
2009-2011. године пронађени су остаци конака и средњовековне цркве,
датоване од XIII, до XV века и средњовековна керамика XIV-XV века
Кључне речи: Град више Жупањевца, Град у Жупањевцу, средњовековна
керамика, остаци конака, темељи цркве, XIV-XV век
Простор области Левач заокупља пажњу пионира истраживача и
путописаца још од прве половине XIX века. На значај археолошких
локалитета овог краја, посебно касноантичких и средњовековних утврђења
указивали су неколики аутори, бележећи своја запажања и предања која су се
односила на старе градове. Тако је М. Милићевић указао на постојање
утврђења код Девојачке стене, Града Филипа Маџарина „на брду Главеја
више Рековца“ и утврђења „на брду више села Превешта“.1 Феликс Каниц је
такође навео утврђења, Градиште у Доњем Дубичу и Град у Превешту.2

1
2

Милићевић 1876, 180-181.
Каниц 1985, 83.
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Почетком двадесетог века опширније податке о утврђењима овог краја
пружила је студија Левач, Т. Бушетића.3 Имајући у виду бројна утврђења у
Левчу и Темнићу, С. Мијатовић је 1905. године извео следећи закључак: „Ови
су градови мали јер ретко захватају више површине од 1 ha. Облика су
четвероугаоног, многоугаоног и округлог. Сви су ови градови зидани од
камена који се налази у њиховој најближој околини“.4 Нас у складу са темом
овог рада највише интересују утврђења у атару села Жупањевац.

Карта Левча
Интерес за утврђење у самом селу Жупањевац, у литератури познат као
„Град“ у Жупањевцу у првој половини XIX века показују, Јоаким Вујић и
учитељ Јован Живановић.5 О утврђењу у Жупањевцу такође говорe и
поменути пионири истраживања у Србији М. Милићевић и Т. Бушетић, док
се Ф. Каниц, осим на утврђење „Град“ у Жупањевцу осврће и на утврђење
3

Бушетић 1903, 496-497.
Мијатовић 1905, 272.
5
Вујић 1901:160-161; Живановић 1843: 193-194.
4

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НАЛАЗИШТА „ГРАД“ У ЖУПАЊЕВЦУ

321

„Град“ више Жупањевца.6 У последње време за споменике Жупањевца велики
интерес показује др. В. Лазаревић вредни истраживач области Шумадије и
Поморавља.7
„Град“ више Жупањева типично је висинско утврђење, смештено на
висини 852 м. Реч је о положају одакле се визуално контролише читаво
подручје Левча, северо-источно према Црном Врху и Јухору и југозападно
према крушевачкој котлини и Копаонику. На брдским теренима Левча,
пратећи планински венац Јухора, у облику неке врсте планинског венца према
побрђу Гледићких планина, нижу се утврђења: на Јухору, “Јеринин град“ у
Драгошевцу, “Градска коса“ на размеђи атара села Беочић и Секурич и
“Градиште“ на размеђи атара села Секурич и Пајковац, затим на источном
побрђу Гледића, “Градиште“ у Опарићу, “Градац“ у селу Доњи Дубич, “Град“ у
Превешту, “Главеја“ у самом Рековцу и коначно “Град“ у Жупањевцу и „Град“
више Жупањевца (Карта-Утврђења).
На жалост археолошка истраживања углавном су заобилазила налазишта у
Левчу и наша знања о овим локалитетима углавном проистичу из категорије
случајних налаза. Случајни налази су наравно другоразредне археолошке
информације, ипак археолошки артефакти Левча када би се сакупили у један
свеобухватан каталог налаза, јасно би показали вишеслојност налазишта и
различите историјске фазе у животу утврђења у овом делу Шумадије. Налази
различитих оруђа и алатки, налази оружја, углавном стрелица и врхова
копља,8 налази накита, углавном фибула,9 налази новца и напокон налази
керамике, били би довољни за стварање јасне слике о животу на утврђеним
висовима. Истичемо налазе као што су налази новца пронађени на локалитету
„Градац“ у Доњем Дубичу са распоном ковања од III до VI века (Табла 3, бр.
1).10 Треба поменути и налаз бронзаног предмета, израђеног тако да подсећа
на трапезоидну пређицу, оков или аплику, украшену на пробој и то са
приказом људске брадате фигуре, са шиљатом капом, у кратком хаљетку, са
плаштом, приказаним у покрету на лево, држећи у рукама, највероватније
копље, димензија 52 x 56 мм.11 Место овог налаза је простор висинског
утврђења „Град“ у Превешту (Табла 3, бр. 2). За средњовековну прошлост
Левча индикативан је налаз оставе сребрних гривни датованих у XIV/XV век
6

Kanitz 1892, 149.
Лазаревић 2005, 107-115.
8
Vetnić 1983, 141-144.
9
Рашковић–Тошић 2009, 75-76.
10
Налази новца са локалитета Градац у Дубичу, Народног музеја Крушевац, нису још
у целини публиковани.
11
Рашковић–Тошић 2009, 73. Предмет се налази у збирци колекционара и
блиблиофила Миладина Милосављевића, учитеља у пензији из Превешта.
7
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(Табла 5, бр. 1), пронађених на непознатом локалитету, који је наведен у
инвентару Народног музеја у Београду, као „Град“ на Јухору.12 Поменути
„Град на Јухору“ највероватније је планински потез „Градиште“, које се налази
на једном од висова Јухора, на размеђи атара села Секурич и Пајковац (Табла
1, бр. 2).

Табла 1: 1) Панорама Каленићке реке и вис „Града“ у Превешту, 2) Остаци
зида неког објекта на „Градишту“, Секурич-Пајковац

12

Милошевић 1990, 8.
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Табла 2: 1) Панорама са погледом на вис „Град“ више Жупањевца, 2) Остаци
црквице на платоу „Град“ више Жупањевца.
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Табла 3: 1) Бронзани новац, ковање Валентинијана I, налазиште „Градац“
Доњи Дубич, 2) Бронзани предмет случајни налаз са „Града“ у Превешту
Када говоримо о средњовековном периоду у жупи Левач, треба
поменути и једно од ретких налазишта на коме су вршена археолошка
истраживања. Реч је о цркви Св. Никола, на локалитету Манастирак, у селу
Велика Крушевица, надомак Рековца, датована у XIV/XV век. Ископавањима
Регионалног завода за заштиту споменика из Краљева 2006. године
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руководила је археолог Гордана Тошић.13 Приликом ископавања у
унутрашњости цркве поред више гробова откривена је остава новца угарског
краља Жигмунда Луксембуршког (1387-1437), један примерак новца деспота
Стефана Лазаревића, као и сребрна плочица са натписом, са чаше челника
Хребељана из 1405. године (Табла 6, бр. 1,2 и 3). Може се изнети претпоставка
да је црква на локалитету Манастирак, породична гробна црква челника
Хребељана. Истакнимо и добро познату чињеницу да Левач красе и
монументални, обновљени, средњовековни манастири Љубостиња,
задужбина кнегиње Милице и Каленић, задужбина протовестијара Богдана.
Дакле личности најуже повезани са Стефаном Лазаревићем и његовом
владавином.
Случајни налази нам много говоре и о локалитету висинског утврђења
„Град“ више Жупањевца, односно показују нам значај ове тврђаве кроз
столећа. Истичемо случајан налаз златника, тремисис, тежине 1,5 грама,
промера 16 мм, ковање Тиберија (578-582. године) са ликом владара и
натписом на аверсу : ∂COSTANTINVSPPAVC, и приказом крста и натписом:
ЧICTORTIîERIAЧS на реверсу, у одсечку ознака ковнице: CONOB (Табла 4,
бр. 1). .
Мислимо да времену ковања Тиберијева златника, временски
одговара један врло занимљив бронзани предмет који тумачимо као бронзану
матрицу, димензија 52 x 58 мм, дебљине 3 мм, тежине 44 грама, коју је због
недостатка аналогија тешко тачно датовати али сматрамо да се мотив може
приписати нордијским народима и то у период Сеобе народа (Табла 4, бр. 2).
Средњовековну фазу живота на локалитету „Град“ више Жупањевца
сведочи тзв. „погача“, комад гвожђа, висине 31 цм, ширине 12 цм, продукт
средњовековне технологије у процесу топљења гвоздене руде (Табла 5, бр. 2),
а што је још важније, о средњовековној фази живота на „Граду“ више
Жупањевца, говори нам и налаз гвозденог средњовековног мача, који се данас
чува у Народном музеју Крушевац (Табла 5, бр. 3). Не заборавимо да су у
непосредној близини „Града“ више Жупањевца, на простору топонима
„Ковачница“, на потезу између Каленићког Прњавора и Надрља, пронађена
још два, добро сачувана, средњовековна мача,14 тако да су коначно на једном
уском простору, надомак „Града“ више Жупањевца, пронађена три
средњовековна мача.

13
14

Тошић 2009, 99.
Цветковић 2009, 237-246.
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Табла 4: 1) Златник, тремисис, ковање Тиберија, случајни налаз са „Града“
више Жупањевца, 2) Бронзани предмет, матрица, случајни налаз, „Град“ више
Жупањевца.
Само име села Жупањевац као и налази из историјских епоха, Сеобе
народа и касног средњег века, говоре нам, да средиште историјске жупе Левач,
не само због сасвим јасног топонима ЖУПА, требамо тражити управо на
жупањевачким локалитетима, „Град“ у Жупањевцу или што је још извесније,
„Град“ више Жупањевца.15 Два утврђења чинила су систем одбране, са једном
тврђавом у питомој долини Жупањевачке реке и другој тврђави на тешко
приступачном вису. Не заборавимо ни локалитет „Царина“, односно остатке

15

Не би се смели освртати на теорије да је топоним Жупањевац добио име по жупану
Николи Алтомановићу, јер је то помисао да је кнегиња Милица боравила у месту које
је добило име по њеном савременику, који је био млађи од ње.
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једнобродне цркве са полукружном апсидом и тремом унаоколо, које се и
данас јасно назиру на положају, на траси комуникације, између два
средњовековна града у Жупањевцу.16

Табла 5: 1) Сребрна гривна, из оставе „са Града на Јухору“, 2) Средњовековни
мач, „Град“ више Жупањевца, 3) Гвоздена „погача“, продукт металургије
гвожђа, налаз са „Града“ више Жупањевца.

16

Арх. спом. 1956, 171.
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Табла 6: 1) Сребрни новац, ковање Деспота Стефана, налазиште Манастирак у
селу Велика Крушевица, 2) Натпис са чаше челника Хребељана, налазиште
Манастирак у селу Велика Крушевица, 3) Остава новца угарског краља
Жигмунда Луксембуршког (1387-1437)
Било је то уистину централно тачка не само у средњовековном Левчу,
него и у средњовековној Србији на почетку XV века, са манастиром у коме
борави сама кнегиња Милица, коју прати дворска канцеларија, тако да се у
том периоду, из Жупањевца у Левчу, по обичајима средњовековне државне
организације, влада Србијом.
Први помен средњовековне жупе Левач сеже у крај XII века. Налазимо
га у Хиландарској повељи из 1198-1199. године, у делу који се односи на
освајања великог жупана Стефана Немање који је 1183. године од Византије,
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између осталих области, успео да преузме и Левач. У Повељи, сам жупан о
томе сведочи на следећи начин: „И обнових своју дедовину и већма утврдих
Божјом помоћу и својом мудрошћу, даном ми од Бога, и подигох пропалу своју
дедовину и придобих: од морске земље Зету и са градовима, а од Арбанаса
Пилот, а од грчке земље Лаб са Липљаном, Дубочицу, Реке, Загрлату, Левче,
Белицу, Лепеницу“.17 Жупа Левач се такође помиње, у Жичкој повељи краља
Стефана Првовенчаног из 1219-1220. године, међу жупама које ктитор
поклања својој задужбини: „И ове жупе приложисмо под власт ове цркве:
Крушилницу, Мораву, Борач, Лепенице обе, Белица, Левоч, Лугомја, Расина,
Јелшаница и над овим што се прилаже овој цркви да нема протопоп дворски
никакву власт, него што долази или од попова или од Влаха, или поповски бир
од земље, који долази од попова, половина да се узима за ову цркву“.18 О
постојању појединих средњовековних насеља у жупи Левач, сазнајемо из
даровних повеља, као што је то био случај са селом Јабучјем које је деспот
Стефан даровао деспотици Евпраксији (монахиња Јефимија), удовици
Угљеше Мрњавчевића, 1404-1405. Године.19
Једно од најважнијих утврђења у Левчу, кога помињу српске повеље
XII и XIII века, налази се на заравњеном платоу у самом селу Жупањевац.
Овде налазимо јасно видљиве, местимично добро очуване, рушевине
средњовековног утврђења и манастира, у народном предању познате као
Жупањевачки град или као што се у литератури јавља као „Град“ у
Жупањевцу.20 У основи град има потковичасти облик са делимично очуваним
двема кулама. Једна је кружна и налази се на западној страни док је друга,
приближно квадратне основе, лоцирана на јужној страни. Зидови су масивни,
очувани готово целом дужином, са дебљином од 2 m, али на појединим
местима та дебљина је и већа. У самом утврђењу налазила се црква, поред
чијих је остатака у XX веку подигнута нова.21 Раширено је веровање се да је у
„Граду“ боравила кнегиња Милица док се зидала Љубостиња. Наиме у
Жупањевцу кнегиња Милица, као монахиња Евгенија, 1398. године издаје

17

Свети Сава 2005, 165.
Богдановић 1980, 154.
19
Соловјев 1926, 190-191.
20
Средњовековни град Жупањевац утврђен је за споменик културе Решењем Завода за
заштиту споменика културе у Крагујевцу, бр. 96/1 од 05.05.1969. године
21
Нова црква је посвећена Светом Илији, а саграђена је између два светска рата, док је
припрата придодата 1954. године. Северно од ње, уз северни зид старе цркве, 80-их
година подигнут је звоник, који је у једном делу уништио остатке северне певнице
старе цркве.
18
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повељу манастиру Хиландар.22 Колику је важност кнегиња Милица придавала
Жупањевцу, односно, уопште сам значај средњовековног Жупањевца,
показује податак да су мошти Свете Петке приликом доласка у Србију
почивале најпре у Жупањевцу. Град међутим највероватније разарају
Османлије у династичким борбама Бајазитових наследника почетком XV
века, тачније речено у походу султана Мусе 1413. године када су разорени
градови Липовац, Бован, Сталаћ и када је опседан Крушевац.23 Тада, дакле већ
почетком XV века, највероватније престаје и живот у самом утврђењу у
Жупањевцу.

Табла 7: 1) Праг на западном улазу у цркву,
2) Северни зид припрате и остаци улаза у цркву.

22

Новаковић 1912, 496-497. Средњовековни град Жупањевац се назива и Доњим
градом, пошто постоји и Горњи град Жупањевац, који се налази на брду изнад самог
села. Овај Горњи град није археолошки ископаван, мада се на самом терену уочавају
остаци зидова, а за једну грађевину се претпоставља да је црква. Није тачно познато
да ли је књегиња Милица боравила у Доњем или Горњем граду.
23
Јиречек 1981, 345.
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Табла 8: 1) Откривени зид конака на северном делу утврђења,
2) Ширина зида конака.
Интересовање за археолошка ископавања на овом месту логично је
увек постојало, међутим, прве радове Завод за заштиту споменика културе
Крагујевац у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе у Краљеву
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спроводи тек 2009. године, од 20. јула до 19. августа.24 Површина целог
утврђења подељена је координатном

Табла 9: 1 и 2) Средњовековна сграфито и бојана керамика, 3 и 4)
Средњовековна кућна керамика.
мрежом да би се лакше спровела археолошка истраживања. Том приликом
отворено је седам сонди димензија 5 х 5 m, као и пар контролних ровова. На
истраженом простору пронађени су остаци средњовековне цркве, као и
остаци објекта за који се претпоставља да је служио као манастирски конак.
Такође, на простору између објеката налази се некропола која потиче из
млађе фазе.
Остаци старије цркве се налазе северно од савремене, која једним
делом лежи преко њених остатака (Табла 10, бр. 2). Полукружне апсиде
савремене и старије цркве су паралелно постављене тако да се изгледа као да
се настављају једна на другу и њихов однос моћи ће се дефинисати тек будућа
истраживања унутар саме савремене цркве св. Илија (Табла 10, бр 1). Током
24

Археолошким ископавањима је руководио Душан Рашковић из Народног музеја у
Крушевцу. Консултант приликом истраживања била је Гордана Тошић из
Регионалног завода за заштиту споменика културе из Краљева, а у ископавањима је
учествовала и Марија Марић такође археолог из Регионалног завода за заштиту
споменика културе из Краљева.
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археолошких радова отворене су сонде којима је откривен простор апсиде,
источне стране наоса, као и припрата, али без индикативнијих налаза који би
поуздано датовали старост саме цркве. Централни део грађевине је у тој првој
фази истраживања остао неоткривен.

Табла 10: 1) Откривена апсида старе цркве, 2) Стара црква, поред новије
цркве, која делимично належе на јужни део старе цркве.
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Током истраживања 2009. године, откривен је део објекта, који се
налазио на северној страни града, непосредно до северних бедема, а за који се
сматра да је служио као конак за становање. У њему је откривена велика
количина керамике, као и предмета за свакодневни живот. Сама керамика
може се датовати у позни средњи век тј. карактеристична је за керамику која
се користила у средњовековној Србији крајем XIV и почетком XV века.
Наиме северно, на неких 10 метара, од цркве отворене су три сонде које су
показале постојање огромног објекта унутар Жупањевачког града. Откривен
је само део зида објекта у дужини од осам метра. Зидан је од клесаних камених
блокова везаних кречним малтером (Табла 8, бр. 1). За очекивати је да је реч о
остацима манастирког конака. Ширина зидова од чак два метра и изванредна
квалитета зидања, наводи нас и на размишљање о висини објекта, да ли је реч
о вишеспратном објекту са тремом на јужној страни (Табла 8, бр. 2). Током
ископа пронађено је више мањих одломака фрескосликарства, што нам
говори да је конак био осликан, занимљиво, у првој години ископавања током
истраживања саме цркве нисмо запазили одломке фрекосликарства. Каснија
ископавања ће показати да је и црква била осликана. Керамика пронађена
приликом ископа у зони овог зида показује карактеристику керамике XIV/XV
века. Истичемо као поуздани примерке глеђосане моравске керамике,
аналогне керамици која је проналажена на другим средњовековним
градовима, као што су Сталаћ, Козник, или Крушевачки град.25 Заступљено је
више облика, здела, тањира и бокала. Сви облици су квалитетно израђивани, на
ножном витлу. Посуде су глеђосане врло квалитетном светложутом,
светлозеленом, тамно зеленом, мрком, маслинастозеленом и безбојном
глазуром. Неки примерци украшени су испод глазуре урезаним, с графито
цртежом ( Табла 9, бр. 1 и 2).
Керамика за свакодневну употребу израђивана је углавном на ручном
грнчарском витлу. Међу облицима судова осим црепуља које су рађене руком
јављају се лонци разних типова и величина, поклопци и зделе, украшени
хоризонталним линијама и урезима (Табла 9, бр. 3 и 4).
Археолошка ископавања су настављена 2011. године.26 Овом
приликом настављени су радови на истраживању цркве, откривене у ранијој
кампањи, са циљем да се коначно у потпуности истражи средишњи део, наос,
цркве. Установљено је да је црква једнобродна грађевина дужине 17 m и

25

Минић 1980, 46.
Археолошким ископавањима је руководио Марко Грковић, археолог Завода за
заштиту споменика културе Крагујевац, док је консултант био Душан Рашковић из
Народног музеја у Крушевцу.

26
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ширине 7 m,27 са полукружном апсидом на истоку у правоугаоним певницама
(Табла 11, бр. 1 и 2).

Табла 11: 1) Олтарски простор, са остацима северне певнице, 2) Северна
певница, коју је делимично оштетило подизање новог звоника.
Северна певница је оштећена на западној страни услед подизања
звоника 80-их година прошлога века, док се на јужну певницу належе северни
део савремене цркве и у том делу се уочава јужни улаз у олтарски простор
27

Техничку документацију је урадила Јелена Ђусић, дипл. инг. арх
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(Табла 14, бр. 1). Грађена је од правилно обрађеног камена, са кречним
малтером. Наос и припрата су грађени истовремено, у једној грађевинској
фази, али са траговима накнадне обнове. Дебљина зидова се разликује, у наосу
она износи 1 m, док је дебљина зидова припрате, нешто већа и износи 1,3 m. У
темељним зонама, западног, северног и јужног зида наоса пронађени су
трагови отисака дрвених греда које су током зидања послужиле као као врста
арматуре, која је служила као појачано осигурање зидова, а који су држали
куполу на цркви изнад наоса (Табла 14, бр. 1 и 2). На основу изгледа основе,
црква се може определити као изданак „рашке школе“ архитектуре. Тако смо
слободни претпоставити да се подизање ове цркве може повезати са ширењем
српске државе из времена Стефана Немање, након 1183. године. Управо како
каже Жичка повеља из 1219. године: И ове жупе приложисмо под власт ове
цркве: Крушилницу, Мораву, Борач, Лепенице обе, Белица, Левоч, Лугомја,
Расина, Јелшаница.

Табла 12: 1 и 2) Простор припрате, са откривених осам надгробних плоча.
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Табла 13: 1) Простор наоса цркве, са траговима квадратне арматуре, која је
држала зидове црквене куполе, 2) Надгробне плоче у остацима наоса цркве,
које су верници посебно поштовали у временима док је црква била у
рушевном стању.
На пролазу између наоса и припрате, налазе се остаци опеке којим је
била поплочана црква, они су пронађени испод велике камене плоче, која је
највероватније померена са неког гроба и накнадно стављена на улаз. Ова
опека потиче из фазе обнове цркве, када је ниво пода подигнут за око 30 сm.
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Остаци пополочања пода цркве из прве фазе нису утврђени ни ископавањима
из 2009. године, ни ископавањима из 2011. године, и највероватније је
уништен током периода обнове цркве. У некадашњем простору наоса цркве
пронађене су две добро углачане плоче, израђене од квалитетнијег камена
(Табла 13, бр. 1 и 2). Вероватно су то оне гробнице које помиње учитељ
Живанчевић 1843. године када каже; ,,међу развалинама манастира леже две
гробнице, мермером покривене. На њих и дан данашњи иду болесници из
околних села и моле се“.28
На припрати цркве се уочавају две различите хронолошке фазе. У
првој је начин зидања исти као код зидова наоса, док је током обнове
коришћен лошије обрађен камен. Старији зид припрате је веће ширине и
износи 1,3 m, док је млађи нешто ужи, дебљине 1 m, и „лежи“ на старијем
почев од његове спољашње ивице. Остатак ширине старијег зида, од 0,30 m,
искоришћен је као ниво пода у другој фази који је на истој коти као млађи под
у наосу. Улаз је на западној страни где је очуван камени праг (Табла 7, бр. 1), а
постоје трагови пролаза и на северном зиду, али без сачуваног прага (Табла 7,
бр. 2). Треба напоменути да се јужни зид припрате данас налази испод
припрате нове цркве подигнуте 1954. године. У самој припрати откривено је
осам надгробних камених плоча, међутим због недостатка средстава и
времена, гробови нису истраживани (Табла 12, бр. 1 и 2). 29
Покретни археолошки материјал је пронађен у малом броју. Углавном
је реч о гвозденим клиновима, док се од осталог материјала налази по који
фрагмент керамике, углавном ирелевантних за датовање. Током ископавања,
пронађена је и значајна количина малтера са траговима живописа, што
говори да је и црква, као и што смо установили за конак, била осликана.
Углавном преовлађују нијансе зелене и црвене боје, али величина фрагмената
је таква да се не може утврдити нити композиција, нити стил којим је
живопис био рађен.
После обављених археолошких радова на цркви, извршенo je
геоелектрично скенирања терена30 унутар већег дела утврђења, помоћу 10
геоелектричних пресека. Том приликом су детектовани археолошки остаци
зидова разних грађевина и могућих гробних места. На пресецима 5 и 6
28

Живановић 1843, 193-194.
Плоче су откривене у кампањи из 2009, године, међутим до почетка ископавања
2011. године, четири плоче које су се налазиле уз улаз припрате су померене без знања
археолога завода.
30
Гео-физичко снимање терена је обавио геофизичар Миомир Вукадиновић, а
средства су прикупљена захваљујући Његовом преосвештенству епископу
шумадијском господину Јовану.
29
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позиција, детектовани су остаци неке веће грађевине или густо укопаних
гробова покривених каменим плочама. На овој позицији смо и очекивали
резултате с обзиром да се налази на месту на коме се претпоставља да се
налазио конак манастира, који је констатован током истраживања из 2009.
године. Ипак за детаљну проверу потребно је обавити археолошка
ископавања.

Табла 14: 1) Олтарски простор, са северном и јужном певницом, на коју је
надзидана нова црква, 2) Поглед на темељну зону у наосу цркве, са отисцима
сантрача.
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Око саме цркве, као и у њој, простире се некропола. Не зна се која је
доња граница којој припадају споменици, али се са сигурношћу може рећи да
се ту обављало сахрањивање до краја XIX и можда и почетком XX века,
односно док гробље није измештено ван средњовековног утврђења. У прилог
овоме говоре и споменици са натписима из друге половине XIX, као и живо
сећање мештана на гробове својих предака.31 Може се рећи да је сахрањивање
које се наставило и после пропасти цркве и утврђења у значајној мери
девастирало сам локалитет, те довело до мешања слојева и у значајној мери
онемогућило очување покретних археолошких налаза in situ. Такође, већина
надгробних плоча је померена са свог места и од њих су 70-их година прошлог
века саграђене степенице које воде до утврђења са источне страни бедема.
Хронолошки, по својој основи и стилу градње, изградња цркве би се
могла датовати у период од краја XII до краја XIII века. На основу пронађених
покретних остатака не може се утврдити тачно време у коме је извршена нити
изградња, нити обнова цркве. Треба истакнути да међу пронађеним
одломцима керамике апсолутно превладава керамика датована у XIV/XV век.
Управо због тога можемо нагласити да се црква жупањевачког града уклапа у
нашу слику живота Левча у XIV-XV веку, у коме налазимо задужбине
средњовековне властеле из ужег круга власти Деспота Стефана, као што су,
Љубостиња, Каленић и Манастирак. Налази мачева из истог периода, трагови
металургије гвожђа, налази новца, па и налаз оставе сребрних гривни с Јухора,
говоре о интензивитету и квалитета живота у Левчу, у времену с краја XIV и
првих деценија XV века, непосредно пре него што ће османска власт
превладати. Са продором Османлија у XV веку, долази до уништења великог
броја стратешких насеља, тако да се може претпоставити и да је иста судбина
задесила и „Град“ у Жупањевцу, када замире живот у крајевима ширег
подручја Левча. Мада треба истаћи да су остаци саме цркве били видљиви још
у почетку XIX века и да је црква живела у свести локалног становништва као
значајна верска грађевина која је учествовала у обликовању свести и културе
становништва овог краја.

31

Мештани и данас пале свеће на гробове за које кажу да припадају члановима
њихових породица.
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УТВРЂЕНИ ВЛАСТЕОСКИ СТАН У ЖУПАЊЕВЦУ
Апстракт: У раду су изложена запажања о појавности и могућем
некадашњем уређењу средњовековног града у Жупањевцу.
Кључне речи: Жупањевац, Левач, жупа, Жупањевац – Град,
Стражевица
Увод
Мало је области као Левач у данашњој Србији где се толико осећа
недостатак сталне научне пажње и подробних контекстуалних истраживања
подручја у целини. Осим темељних проучавања манастира Љубостиње и
Каленића као најважнијих представника монументалног сакралног
градитељства Моравске школе на територији Левча, стиче се утисак да су у
највећој мери изостали истраживачки напори који би приближили и
објаснили прошлост краја и људи збирно, током изузетно дуге и судбоносним
дешавањима богате историјске линије, која одликује не само Левач него и
историјске области са којима се граничи.
Започета археолошка истраживања Жупањевачког града и тврђаве у
Горњем Грабовцу од стране Крагујевачке службе Заштите и нарочито дуго
очекивани сумарни прегледи очуваности и стања истражености левачких
фортификација у радовима Душана Рашковића, можда су наговештај једног
раздобља појачаног интересовања за секуларну, војну и резиденцијалну
архитектуру Левачког краја. У овом раду биће изложена нека запажања о
појавности и могућем некадашњем уређењу средњовековног града у
Жупањевцу, као скромни допринос текућим проучавањима овог споменика,
бар када се ради о његовој средњовековној прошлости.
На први поглед скрајнута од главних животних струјања средишње
Србије, област Левча и суседних Белице и Лугомира, током укупне историје
од гвозденог доба до ослобођења од Отоманске власти средином 19-ог века,
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позорница је честих историјских дешавања, углавном ратних сукоба који су
обележили превасходно антички и рано-византијски период, не само
данашње Шумадије него читавог Илирика. Ова ратна превирања наставила су
се и током консолидовања државе Немањића, све до краја српског средњег
века на овим просторима, са честим судбинским преокретима, који су
територију Левачке жупе од заклоњене средишње управне области
избацивали на саму линију фронта према завојевачима.
За исправно разумевање размештаја фортификација и насеља у
Левачкој жупи у средњем веку од пресудне је важности рад на убикацији
мреже путних праваца, бар оних главних у време римске доминације и нешто
касније, у време оснаженог Источноримсог царства, дакле периоду рâне
Византије. Разматрајући проблематику античке и касно-античке путне мреже
у Србији као и диспонирање војних логора, каструма и насеља може се у
највећој мери разумети организација управних области и привредних
активности и у српском средњем веку. Већи број римско-византијских утврда
наставио је трајање у српском издању кроз цели средњи век док су главни
путни правци остали готово непромењени и до наших времена.
1.

Топографске одлике и путни правци

На установљење римске путне мреже у овом крајевима највише су
утицали војно-привредне активности и топографија терена у оквиру које се
издваја као нарочито важан чинилац и хидролошка ситуација – водоплавност
терена и енергија водених токова. Тле Левча је морфолошки рашчлањено на
Јухорски масив на истоку и Гледићке горе на западу. Тешко проходно и данас
као и у прошлости, горје Црног Врха у Белици затварало је густим шумама и
уским кланцима североисток, остављајући као најудобнију везу са
Лепеничком долином, долину плахе Ждраљице. Излаз из Левачког
амфитеатра на исток, на Велику Мораву, чинили су благи доњи токови Белице
и Лугомирске реке у широкој равници Јагодинског атара док је веза са
Западном Моравом на јужној страни била могућа дуж више мањих речних
долина. Запад и северозапад Левча је морфолошки затворен пространим
побрђем Гледићког масива које избија на Горњу Гружу на Западу и горњи ток
реке Лепенице на северу, тачније ушће Грошнице у Лепеницу.
Овакве морфолошке баријере по ободу жупе умногоме су допринеле
изолацији ове области од животних струјања у суседним подручјима или
тачније речено, усмерењу Левчана на поморавље пре него на Крагујевачку
котлину где све до 18-ог века није постојао снажнији привредни центар.
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Хидролошки услови и главни речни токови

Морфолошки изражен периметар жупе додатно је омеђен јаким
речним токовима Западне и Велике Мораве и сезонски бујичним и изразито
водоплавним коритом реке Лепенице. Меандрирање Западне Мораве
условило је алувијалну разливеност њеног корита што је директно утицало на
трасирање путних праваца у долини ове реке. Дуж леве обале Западне Мораве
пут је ишао сигурнијим и оцедитим тереном тик испод падина и обронака
Котленика у Гружи и јужних страна Гледића. На супротној, десној речној
обали, пут је морао бити повучен и до неколико стотина метара од реке, на
терасу изнад старих речних кључева и мртваја. На местима где се путеви дуж
леве и десне обале реке приближавају највероватније су били уређени прелази
ако не дрвени мостови онда скеле, попут скелског прелаза у Цветан Броду,
данашњим Цветкама, како сазнајемо у турском попису из 1523.1 На сличан
начин су могли да буду уређени газови – бродови код села Витановац,
Грабовац и Јасика код Крушевца.
Снажнија и нарочито „крушевита“ својом десном обалом, Велика
Морава је утицала на самом почетку римске доминације на трасирање главног
војног пута дуж њене десне обале, од састава две Мораве низводно ка Хореуму
и даље према лимесу. Управо рано-византијско утврђење у селу Маскаре
речито илуструје природу меандриарања две Мораве где је Западна Морава
променила ток око утврђења, повлачећи речно корито од тврђаве на исток, у
седамстотина метара широком кључу. Меандрирање Велике Мораве десном
обалом заузима пространу алувијалну раван у ширини од преко 2км.
Моравски пут на левој обали од тврђаве у Маскарама ка реци Лепеници,
усталио се углавном уз обронке и источне падине Јухора и ту трасу је
највероватније задржао и након Јагодинске равнице ка селима Багрдан и
Брзан. Услед великих поплава које је Лепеница стварала код Лапова (пре
регулације корита у другој половини 20-ог века), Багрдански теснац се често
користио као заобилазница и пречица ка броду у Крагујевцу или тврђави у
селу Градац на Лепеници, западно од Баточине.

1

Село Цветан Брод наведено је прво као део нахије Рудник у османском попису из
1523, Сумарни попис Смедеревског санџака из 1523. године, Оријентални институт у
Сарајеву бр.67, ББА, Но 135, 1523. година. Већ у наредном попису припало је нахији
Рудничка Морава, Детаљни попис санџака Смедерево послије 1528, Оријентални
институт у Сарајеву бр.123, МХТ, Беч Но 629. Данашње село Цветке налази се у ЈЗ
подножју гружанске планине Котленик код Лађеваца. Скела је била уређена јужно од
села на Западној Морави у Милочају.
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На Великој Морави изгледа да није било више уређених сталних
прелаза. Једини антички мост са зиданом субструкцијом био је подигнут у
најзначајнијем месту пре лимеса, у Хореи Маргуму, насељу на десној обали
реке. Прелаз је сигурно био на неки начин уређен и код тврђаве у Маскарама,
имајући у виду стратешку важност овог места која се очигледно очувала и
након уништења касно-античког упоришта. У турском попису Крушевачког
санџака (Ливе Алаџа-Хисара) из 1536. наводе се приходи „самог Крушевца“ од
чак четири скелска брода и то на Левачкој –Темнићкој обали Западне Мораве
у селу Шанац, затим нешто северније на десној обали реке у селу Мрзеница
(Мрзак) и селу Сталаћ и најсеверније у Варварину. Надзорна улога тврђаве у
Маскарама пренела се на српски Сталаћ подигнут од материјала из Маскара
на оближњем брегу. Базилика значајних димензија откривена унутар бедема у
тврђави у Маскарама упућује на обласни - саборни значај насеља што се може
препознати у традицији тргова – панађура, карактеристичних за цело
поморавље до наших дана а у средњем веку забележених у Баточини,
Паракиновом Броду, Крагујевцу, Јагодни и најближи Маскарама, панађур у
Варварину.
Евентуални покушај војног затварања и обезбеђења моравског пута на
месту ушћа Западне у Велику Мораву, изградњом равничарског утврђења у
Маскарама иако краткотрајан и неуспешан, указује на след војне доктрине из
претходних времена, према којој су се важни кланци, сутјеске и речне долине
запречавале или надгледале кастелима, линијским утврдама или стражама. Са
тог аспекта, само утврђење у Грабовцу може се сматрати запречним на
Левачкој деоници доњег тока Западне Мораве док су остале тврђаве и кастели,
размештени дуж моравских комуникација имале више надгледајућу улогу,
попут два Градца, у Лепеници код Баточине и изнад Багрдана. Тврђава у
Маскарама је покушај заснивања сталног административног регионалног
средишта у Моравској долини, на месту састава две реке након уништења
утврђеног Хореа Маргума. Из дешавања у време превласти средњовековне
Византије на овим просторима, јасно је да се административно средиште
вратило на подручје некадашњег античког логистичког центра у Ћуприји,
односно средњовековног насеља Равно. Три блиска насеља заснована су на
историјски устаљеном прелазу преко Велике Мораве у Ћуприји, Равно,
Паракинов Брод и на супротној страни реке, Јагодна у Белици.
1.2.

Главни путеви у унутрашњости Левча

Магистрални путни правци у унутрашњости левачког подручја такође
су веома рано дефинисани, нарочито након оснивања римског Хореа Маргума
у данашњој Ћуприји. Као значајан логистички центар у залеђу лимеса, Хореа
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Марги је подигнута као равничарска тврђава на десној обали Велике Мораве,
на ушћу реке Раванице. Мртваје и баре на северној периферији данашње
Ћуприје указују на нешто другачију хидролошку ситуацију у античко време
када се десни меандар Велике Мораве након примања вôда Раванице протезао
пар стотина метара источније.
Главни војни пут је настављао од Ћуприје на север, ка граници на
Дунаву, док је други магистрални правац пратио долину Велике Мораве,
њеном левом обалом ка подручју Лапова и Плане. Римски мост преко Велике
Мораве у Ћуприји чинио је стратешку везу са моравским путем ка северу али
и са веома важним путним правцем који је водио средишњом Шумадијом ка
римским рудницима на планинама Рудник и Космај. Овај пут са доста слободе
можемо означити као виа Дендра – Шумадијски пут, јер је установљен
правцем који попут пречице – компендие води директно ка Космају у улози
унутрашњег војно обезбеђеног рударског пута. Шумадијски пут улази у
Белицу на територији данашње Јагодине, средњовековног села Јагодне, прати
ток реке Белице до снажне тврђаве у Сугубини а затим се највероватније дели
на удобнију трасу дуж корита реке Ждраљице ка Лепеници и мукотрпнију
пречицу преко Црног Врха и села Букоровац и Јабучје, на прелаз преко
Лепенице у Крагујевачкој котлини. Након прелаза преко Лепенице пут
наставља ка локалитету Кулине на речици Угљешници, у селу Петровац а
потом директно на локалитет Градина у Грбицама где је евидентирана снажна
утврда из Јустинијановог доба. Од Грбичке градине овим путем се стиже до
римско – византијских утврђења у селима Котража и Страгари и његовом
последњом деоницом до римског каструма у Стојнику, надомак Космаја.
Северно од овог важног римског логора који је непосредно штитио руднике
на Космају, пут је водио ка лимесу можда у више праваца. Важно је
приметити да су сва побројана утврђења иако недовољно или сасвим
неистражена, хронолошки блиска по времену оснивања и коришћења у
антици и рано-византијском периоду а да је најмање једно од њих, тврђава у
Сугубини, било у употреби и у средњем веку.
Дивергентно на Шумадијски пут у долини Белице, путни правац који
је повезивао великоморавску долину са географским средиштем Левча у
Превешту водио је долином Лугомирске (Жупањевачке) реке узводно, дуж
северозападних страна Јухора ка утврђењу у селу Опарић и даље ка кастелу у
Превешту. Овај правац, који се може означити као лугомирски, није имао
изразито транзитни карактер на територији Левча попут Шумадијског
(беличког) пута који је омогућавао комуникацију рударске регије на Космају и
утврђеног логистичког центра у Поморављу. Тачније, Лугомирски пут је био
жива саобраћајна спона са долином Западне Мораве у време римског Хореа
Маргума али је након уништења овог логистичког упоришта, пут дуж
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лугомирског тока постао унутрашњи левачки правац. Лугомирски правац је
сабирао путање из средишта Левча ка Западној Морави и њеном ушћу у
Велику Мораву код Маскара и Варварина а потом их усмеравао било источно
ка Јагодини и Ћуприји или на запад ка Превешту и даље на Западну Мораву
код Грабовца. Неистражена утврђења на СЗ обронцима Јухора, у атарима села
Секурич и Беочић, Градиште у селу Опарић и на крају Град на брду изнад села
Превешт, потврђују овај путни правац непосредно.
Пут који затвара тригоналну саобраћајну матрицу у унутрашњости
Левча јесте спона из долине Западне Мораве ка Лепеници и средишту
Шумадије, оквирно по кардиналном правцу север-југ. Распоред утврђења по
овом правцу а на источним врховима Гледићке горе, јасно указује на
постојање једне збирне путне везе која је пресецала речна корита Дуленске,
Жупањевачке и Каленићке реке, пратећи источно подножје Гледићког
масива. Из правца Лепенице, односно из долине реке Ждраљице или шире из
ареала тврђаве у Сугубини (Град изнад Старог села на беличком путу), траса
овог путног правца је морала да прелази корито реке Дуленке у Рековцу,
заобилазећи на том месту истурено брдо Главеја са утврђењем на његовом
врху. Од Рековца ова путна веза је водила подно узвишења Стража ка граду у
Жупањевцу, на улазу у кланац Жупањевачке реке. Од Жупањевца ка југу пут
је повезивао али и био брањен утврђењима у Превешту и Доњем Дубићу да би
подно овог последњег, највероватније низ долину реке Медвеђе у истоименом
селу избио на западноморавски пут недалеко од снажне тврђаве у Грабовцу.
Пречица ка тврђави на Грабовачком брду сигурно је водила од Горњег
на Доњи Дубић и даље испод Камиџора низ долину Љубостињске реке до
њеног ушћа. Овако установљена путања од Западне Мораве до Лепенице,
сабирала је топографски посматрано, три речне долине које су дубоко
продирале у унутрашњост Гледића. Ако оставимо по страни морфолошки
издвојену долину Љубостињске реке на југу, токови Жупањевачке, Каленићке
и нарочито реке Дуленке омогућавали су кретање кроз лавиринт кланаца и
долина средишњег Гледића али и најкраћу везу са Горњом Гружом, тачније
утврђењем у Чукојевцу на југу и долином реке Грошница (Грошничка
градина) на северу. Из смера Рековца, долина реке Дуленке у горњем току
излази на питому котлину села Пчелице, од којег се даље на запад улази у
клисуру села Дулене, изворишту истоимене реке. На ободу котлине у
Пчелицама постојала су три манастира у средњем веку (Денковац, Ралетинац
и Саринац) од којих онај у Денковцу одаје индиције да је старији, бар судећи
по пропорцијској анализи основе католикона, што је у складу са предањем да
је ту било и седиште епископије у једном периоду.
Користећи топографске особености подручја, морфологију терена и
хидролошку ситуацију као и распоред евидентираних фортификација у Левчу,
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могуће је установити основне комуникацијске правце у области и њихов
карактер у погледу стратешког значаја или фреквентности промета. У складу
са тим дâ се наслутити и усмерење животних токова у појединим крајевима
Левча где су насеља гравитирала ка установљеним војно-административним
центрима какви су у антици и раној Византији Хореум Марги и Маскаре или у
средњем веку градови Крушевац и Сталаћ и трг у Паракиновом Броду. Такође
треба имати у виду мрежу установљених тргова и панађура као окосницу
привредних токова у Поморављу, не само у средњем веку него и за све време
трајања Византије на овим просторима. Троугао главних путних праваца у
Левчу – шумадијски (белички), лугомирски и рековачки јесте у грубим
потезима основа разгранате локалне путне мреже која је повезивала села и
засеоке вернакуларно, искуствено насталим пречицама, пешачким стазама
или запрежним путањама. Стога је можда ближе истини ако се Левач схвати
као јединствена управна област која обухвата неколико локалних подручја
чије привредне активности гравитирају суседним регионалним економским
центрима.
2.

Жупа Левач у историјским изворима

Како најранији помен Левча у познатом документу Стефана Немање
(Хиландарска повеља 1198/99.) изричито набраја новоприпојене области –
Левач (Левче), Белицу и Лепеницу, а у Жичкој повељи Стефана Првовенчаног
1219/20. сазнајемо да је уз Левач (Левоч) и Лугомир (Лугомја) дарован Жичкој
епархији, следи да се под Левачком жупом подразумевала доста мања
територија око горњих токова Дуленске, Жупањевачке и Каленићке реке,
дакле углавном шире подручје рековачког пута и Гледићког масива на западу.
Подручје које данас сматрамо Левчем је, према историјским изворима, у
средњем веку било раздељено на три жупе, сам Левач, Белицу и Лугомир.
То би значило да је, попут осталих управних целина, и свака од три
левачке жупе имала своје стôно место или седиште власти, војне управе. Жупа
Лугомир (Лонгомир) се спомиње и у преднемањићком периоду,2 док се Левач,
Белица и Лепеница набрајају као области преузете од „грчке земље“, дакле од
Византије.3

2

Јован Кинам у: Византијски извори за историју народа Југославије, том IV, Београд
2007 (фототипско издање), стр. 1-5. ( прев. и ком. Ј. Калић)
3
„...и подигох погибшу своју дедовину и придодах од [при]морске земље Зету са
градовима; а од Арбанаса - Пилот; а од Грчке земље - Лаб с Липљаном, Глбочицу
(Дубочицу), с Реком, Загрлату, Левче, Белицу, Лепеницу, и [са] Божијом помоћи и
трудом својим, све то стекох...“. С. Продић, Оснивачка повеља манастира Хиландара

350

Владан Здравковић

Припајање набројаних жупа Немањиној држави резултат је мировног
уговора који је Немања морао да склопи са царем Исаком Анђелом, након
пораза на Морави 1191. Од тада су границе српске земље трајно утврђене на
потесу северно од долине Лепенице преко Горње Лепенице на Борачку жупу и
Западну Мораву. Распоред и уређење шумадијских жупа морао је бити
установљен у средњовековној Византији моћне династије Комнина, можда
наслеђених још из времена свеобухватне рестаурације византијске власти под
царем Василијем Другим. Тада је обновљена и јурисдикција Охридске
архиепископије на целокупном простору Шумадије, све до дунавско-савског
поречја, па у повељама из 1019/20. сазнајемо да је Београдска епархија имала
надлежност над местима Градец, Омча, Главентин и Бела Црква. Занимљива
је претпоставка о убицирању номе Главентин (Главотин) на брду Главеја
изнад Рековца где је евидентирана тврђава овалног периметра, по свој
прилици подигнута у касној антици. Уколико истраживања овог локалитета
потврде хипотезу о једном од средишта Београдске епископије у Рековцу
почетком 11-ог века, то би указало на првенство овог места у односу на сва
остала у области Левча, током укупног периода доминације Византије на овим
просторима. У недостатку поузданих података о историјату утврђења на
Главеји, нарочито о времену уништења или напуштања овог упоришта,
можемо само да претпоставимо, са доста слободе, да је након припојења жупе
српској држави, војно-административно средиште области повучено ка
заклоњенијој Сибници.
2. 1. Прилог убицирању жупских међа
Топографске и хидролошке одлике југоисточне Шумадије којој и
подручје данашњег Левча припада, умногоме олакшавају исправно
сагледавање просторије жупе. У грубим потезима речено, левачка област је
омеђена са четири речна тока ка кардиналним странама света – Западном
Моравом, Великом Моравом , Лепеницом и Гружом. Већи проблем је изнаћи
јасније разграничење Левачке жупе, како према суседним управним
областима (Лепеници и Борчу) тако и према унутрашњим жупама, Белици и
Лугомиру. За убицирање појединих деоница жупских међа, као једино
валидне историјске изворе данас користимо критички обрађене владарске
повеље и правне акте дворских канцеларија српских владара од Стефана

као извор за истраживање владарске идеологије Немањића, Култура полиса, год.VIII
(2011), бр.16, стр. 103-116.
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Немање до краха српске државе у другој половини 15-ог века, као и преведене
османске пописе новоосвојених области 15-16-ог века.
Од велике су помоћи и први картографски прикази Кнежевине Србије
с краја 19-ог века као и новији етнографски радови на тему мигративних
насеобинских токова у Шумадији. Овом приликом и тек у грубим обрисима,
може се приложити мапа жупних подручја са нешто јаснијим трасама
жупских међа на сеоским атарима која су са највећим степеном сигурности
убицирана на основу изричитог спомена било у српским актима или
османским дефтерима. Простирање Левачке жупе ка Борачкој власти на
западу јасно је омеђено доњим током реке Груже зашта непосредну потврду
налазимо у дефтерима за Смедеревски санџак из 1467. и 1523., где се прво
наводе гружанска села у Островичкој а потом и у Рудничкој нахији. Села
Витановци (Витановац код Чукојевца), Петропоље, Кнић и Топоница
припадају Островици-Руднику док су села Гривац (Гривица) и Доња Врбава у
Лепеници. Овде је ток реке Груже недвосмислено дефининисао међу у горњем
току између Лепенице и Островице (Рудника) и у доњем току између Борча
(Островице-Рудника) и Левча. У западном , горњем току реке Лепенице,
сигурно је да је цео ток Грошничке реке, као притоке Лепенице од Црног врха
и Грота до ушћа, био у Лепеничкој жупи. Од велике је важности даровница
деспота Стефана Лазаревића којом уступа село Јабучје монахињи Јефимији да
га, за спас своје душе, поклони манастиру Хиландар 1405.4 Из тог документа
сазнајемо да се под Левчем (Уљевач) сматрало подручје веома близу, готово на
јужној периферији данашњег града Крагујевца, на десној обали Лепенице.
Северна међа Левча додатно је потврђена навођењем напуштеног села
Доброводица,5 убицираног на крајњем североистоку данашњег Левча, код
лепеничког села Градац. Још једна повеља деспота Стефана из 1411-те дарује
„оу левче село Бедчина и село Церница“, данашња подјухорска села Бачина и
Церница, што доказује да је јужни део Јухора сматран Левчем. Белица се
помиње као жупа у повељи кнегиње Милице – монахиње Јевгеније, издатој
манастиру Пантелејмону 1395. у којој између осталог, поклања манастиру село
Трнаву код Јагодине – оу Белици Трнава. Јагодина се први пут спомиње у
4

„... Благоизволи царство ми и даровах јој село Јабучје у жупи Уљевачкој, што је држао
у пронију Младен Пасисин при господину и родитељу ми светоме кнезу.“, Повеља
Хиландару о поклону госпође Евпраксије из 1405.год. у: А. Соловјев, Одабрани
споменици српског права, Београд 1926, 190-191.
5
Мезра Добровоновица у Ступину – Сумарни попис Смедеревског санџака 1523.
године, Оријентални институт у Сарајеву бр.67, у: А.С. Аличић, Турски
катастарски пописи неких подручја западне Србије 15 и 16 века, II, Међуопштински
Историјски архив, Чачак 1985.
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разрешници коју је канцеларија Лазаревића издала у тада селу Јагодни 1399.
Јагодина је израсла у водеће насеље Белице од краја 14-ог века, судећи по
државном сабору деспота Стефана који је у њој одржан већ 1411. Развој села
Јагодна наставио се и у првим годинама Отоманске власти где, такође из
пописа 1476. сазнајемо да је један од спахија-хришћана војвода деспота Ђурђа
Милош Белмужевић, наведен у својству субаше Јагодине.
У истом попису уз Јагодину и Љубостиња је наведена као издвојено
подручје али највероватније у значењу предеоне целине, што је било
условљено изразитом морфолошком одељеношћу долине Љубостињске реке
испод јужних обронака Гледићких планина.
3. Историјски извори о Жупањевачком граду и преглед новијих
истраживања локалитета и ближе околине
Сличне историјске податке, скромне по бројности и стога изузетно
драгоцене по важности, налазимо у свега неколико историјских докумената и
када је реч о граду Жупањевцу, на улазу у клисуру реке Жупањке. Слично
утврђењима на рековачком брду Главеја и брду изнад села Превешт
(Превешти) која су бранила своје речне долине, град у селу Жупањевац
надзирао је улаз у клисуру Жупањевачке реке. Битна разлика у односу на
суседне утврде јесте у смештању Жупањевачког града у саму речну долину, на
мањој узвишици изнад десне обале реке а не на врх доминантног брега. Поред
значајних фортификационих радова спроведених на граду у Жупањевцу, у
први план избија приступачност и удобност места. Ипак, најстарији помен
неког насеља средишњег Левча јесте суседно село Сибница, са јужне стране
брега (818м), који раздваја Жупањевачку и Сибничку реку. У оснивачкој
повељи Жичке епархије Стефана Првовенчаног из 1219-те године, међу
селима која су дарована манастиру Жича јесте и Сибница (Свибница са
Округлом). Није познато на који заселак Сибнице се односи назив Округла,
извесно је само да није реч о неком од оближњих тргова или градова јер би то
било изричито наведено у повељи.6
Једини историјски документ који наводи Жупањевац јесте даровна
повеља кнегиње Милице, тада већ замонашене „Јевгеније монахиње кнегиње“,
којом она првог августа 1398. враћа имања раније одузета са подручја
Паракиновог брода манастиру Хиландару. Повеља је написана, како се
6

Попут ...“Бресница са тргом, или Љутоглави са градом,“ итд. Натпис на северном
зиду под кулом цркве манастира Жиче, Д. Синдик, Једна или две жичке повеље?
Историјски часопис, XIV-XV, 1963-65, стр. 309-315. Село Бресница је у Гружи, село
Љутоглав је наведено у Хвосну.
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наводи, у манастиру Жупањевцу. По предању, кнегиња Милица је своју
задужбину градила у некадашњој земљи жупана Николе а још ближу
топонимијску одредницу налазимо успутно у запису из 1418-те о препису
животописа деспота Стефана „у подкриљу горе Прозрака близу храма
пречисте Богородице у Љубостињи“. Овде топоним Прозрак означава
средњовековно име висова изнад Љубостиње, вероватно само стране
данашње Манастирске планине.
Неизвесно је међутим, о ком жупану је заиста реч јер се ни у једном
сачуваном документу не наводи изричито чијој баштини подручје Жупањевца
па и самог Левча припада. Уколико се заиста ради о жупану Николи
Алтомановићу то би значило да су се његове северне земље или територије
под контролом његове вазалне властеле, непосредно граничиле са средишњом
области куће Хребељановића и то невероватно близу Лазареве престонице. Ко
год да је располагао тврђавом у Грабовцу, у сутесци Западне Мораве, вршио је
потпуну контролу промета том долином и за неверовати је да би та
неповољна околност била дуго толерисана у Крушевцу. Стога је можда,
најприхватљивија теза да је разбаштињени и развлашћени жупан Никола
Алтомановић (после 1373.), насељен у област под контролом кнеза Лазара,
што би због близине двору у Крушевцу заиста могао да буде Левач. Од
властеоских првака у области Левча позната су имена и титуларие свега њих
неколико. У Јагодини су се истицале војводе деспота Ђурђа Бранковића,
Јакша са синовима Стеваном и Дмитром и након њиховог преласка у Угарску
властелин који је још неко време остао у сада већ османској Јагодни, војвода
Милош Белмужевић. У даровној повељи деспота Стефана Хиландару из 1405.
а у име монахиње Јефимије (госпође Евпраксије) наведено је да је приложено „
село Јабучје у жупи Уљевачкој, што је држао у пронију Младен Пасисин при
господину и родитељу ми светоме кнезу“. Врло високу позицију на двору
деспота Стефана имао је ктитор манастира Каленић, Богдан протовестијар.
На ктиторској фресци насликан је са женом Милицом и братом Петром који
је овде представљен као велики приложник манастира. Деспот Стефан је
приказан у пуном деспотском орнату што осим датовања (после 1402.),
можда указује и на његово покровитељство у подухвату подизања манастира.
Манастир Каленић је подигнут у непосредној близини Горњег Жупањевца,
утврђеног насеља са подграђем, подигнутог на самом врху брега између
Сибничке и Жупањевачке реке. Од места на којем је манастир подигнут
(Каленићки Прњавор) до локалитета Трговиште на планинском седлу испод
самог Горњег Жупањевца, раздаљина је око 2,7км („сат хода“, по Каницу).
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3.1. Жупањевачки градови и историјски извештаји

Топоними сачувани до данас око Жупањевца – Град (Градина, горњи
град), Велика и Мала Стражевица, Доњи град (манастир Жупањевац),
Трговиште западно од Горњег града, Царине са црквином између Доњег и
Горњег града, речито говоре о живој активности становника овог краја у
средњем веку, односно о ситуирању јасног административног средишта у
Жупањевачком Горњем граду. Како оснивачке повеље манастира Љубостиње
и Каленића нису сачуване, данас се не може ништа ближе рећи о мотивима за
њихово подизање, селима и трговима која су им даривана и која су се старала
о обитељи и манастирским поседима. Разложно је претпоставити да је
Жупањевачки Горњи град са приходима од царине и трга сигурно имао
велику улогу у животу Каленића. У потпуном одсуству темељних научних
истраживања локалитета драгоцени су спорадични извештаји и скромни
описи према којима је утврђење издуженог овалног облика, дужине око 120м
и ширине око 85м (према димензијама наведеним код Феликса Каница,
израженим у корацима). Са његове западне стране оформљено је мање
подграђе, испод Горњег града а изнад превоја Трговиште. Први поузданији
извештај са Горњег и Доњег града у Жупањевцу оставио нам је Феликс Каниц
који је обишао Белицу и Левач у октобру 1888. И код Каница и код каснијих
посетилаца локалитета наводи се постојање грађевина различите намене
унутар бедема као и веће количине, по Каницу античке кровне тегуле а по
другим сведочењима, подне опеке димензија 40 х 60 х 4цм,7 што би заиста
одговарало античким форматима лидиона или неком варијетету
пентадирона, употребљених овде као сполие. Са источне стране врха брега на
којем је подигнут Горњи град, уздиже се маркантни и морфолошки сасвим
издвојен шиљак брда Велика Стражевица (Стража), испод којег се 530м даље
и 170м ниже низ СИ страну брега ка Доњем Жупањевцу, налази Мала
Стражевица.
У свом нешто исцрпнијем извештају о Доњем граду у Жупањевцу
Каниц је приложио и кроки његове основе, исцртан на основу
рекогнисцирања 15. октобра 1888. Доста сумаран и рађен на основу оног што
се могло видети на терену без ископавања, план је очигледно довршен по
повратку са путовања, јер су пропорције и димензије појединих грађевина
уцртане погрешно, попут правоугаоне куле или кружних структура у
унутрашњости бедема. Случајни налази покретних артефаката потврдили су
Каницову претпоставку о употреби утврде у касноантичком периоду.
7

„Извештај групе истраживача из 1956“ у: В. Лазаревић, Жупањевац у Левчу (прилози
за историју), Корени 2011.
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Драгоцени су подаци о сахрањивању у окружењу тада новоподигнуте сеоске
цркве св Илије и изгледу гробних плоча. У протеклих 125 година од
Каницеве посете до наших дана, терен у унутрашњости бедема је знатно
измењен земљаним радовима мештана, на поравнању платоа уочи и након
изградње цркве 1851, потом подизања споменика палима у два Светска рата и
најзад, за зграду школе и игралиште у ЈЗ делу утврђења. Развлачење
грађевинског материјала са локалитета допринело је његовом убрзаном
девастирању у више махова. Мало је вероватан податак о очуваности
манастира у Жупањевачком граду до почетка 19-ог века и његовог уништења
у Првом српском устанку када је већа количина камена употребљена са града
за обнову припрате оближњег Каленића. Да је манастир тек тада порушен био
би обновљен кад и Каленић а не додатно девастиран одношењем материјала.
Слободне процене очевидаца наводе да су куле биле очуване готово
до половине својих првобитних висина све до половине 19-ог века док је
1956-те тим стручњака забележио висину очуваних партија бедема и до
десетак метара висине, највероватније на северној страни града. Неколико
десетина гробних плоча са старог гробља, мештани су уочи Другог светског
рата сложили у импровизовано спољно степениште којим се улази у град са
источне стране, из долине Црквеног потока.
Сахрањивање у порти око новоподигнуте цркве је прекинуто крајем
19-ог века и сеоско гробље је измештено на јужну зараван, непосредно уз
јужну кулу и улаз у град на тој страни.
3. 2. Жупањевачки Доњи град
И поред суморне слике уназађеног локалитета какву данас град у
Жупањевцу одаје, налази и сазнања која би темељна археолошка истраживања
открила јесу од великог значаја и то не само за историју краја него и у погледу
расветљавања неких питања из даље, античке прошлости и посебно, времена
Немањиних војевања против Византије. Импресиван утисак који
Жупањевачки град данас оставља на посетиоца јесте последица обимних
препараторских и фортификационих радова спроведених у прошлости, на
обезбеђењу прилаза платоу на врху брега и масивних подзида, који брег
подупиру дуж северног дела периметра. На овом делу градског фронта бедем
је подухватио стрму падину брега у, до данас очуваној висини од преко 7м,
мерено од темељне зоне у подножју ескарпе.
То је несумњив доказ да се предузети фортификациони радови, по
свом обиму и концепту, нису спровели да би се на врху овако препарираног
брега уредило општежиће манастира. Изразити тврђавски елементи попут
широког сувог опкопа на јужним прилазима, снажне ескарпе на северном
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периметру, две куле од којих је јужна сигурно имала улогу бранича –
донжона, упућују на средњовековну утврду секуларног пре него еклезијалног
садржаја. Топографске предности места су на примеру Жупањевачког града
зналачки искоришћене иако је обим радова на подупирању брега у тој мери
знатан да се готово може означити као пејзажна архитектура којом се трајно
препарира морфологија тла. Са источне стране брег је одвојен од обронака
Стражевице дубоким коритом Црквеног потока, док је на јужној страни
превој који се управо морфолошки завршава Жупањевачким брегом, морао
бити просечен дубоким и широким сувим ровом, нарочито према браничкули. Западна страна града је највише обурвана и, без обзира што је Феликс
Каниц оставио исцртан кроки бедема на овој страни, док се не обаве
испитивања, питање западног фронта тврђаве треба оставити отвореним.
Од темељне зоне северне ескарпе, стрма падина брега се наставља ка
двадесетак метара нижој десној обали реке Жупањевке, на којој се развило
село Жупањевац. На ескарпи, на њеном СИ делу, могу се уочити правоугаоно
озидани дренажни отвори, неуобичајено правилно озидани тесаним и
притесаним каменом. На тој висини ови отвори са каналима су по правилу
инсталирани првенствено у циљу смањивања притиска подземних вода које
се сливају са врха брега унутар бедема и врше притисак на унутрашње лице
зидне масе. Међутим, како у садашњем, тек почетном периоду истраживања
локалитета, нису уочени дренажни отвори на правилним размацима дуж
укупне линије ескарпе, могуће је да озидани канали припадају евакуационим
линијама које су у вези са зградама у граду. Ескарпа је изузетно солидно
озидана са лицем изведеним од притесаног камена мањег формата док је
испуна изведена од ломљеног камена у кречном малтеру. Очуване партије
лица ескарпе указују на тежњу мајстора да одржи што правилније редове
каменог слога у циљу појачања стабилности потпорног зида. Употреба лепо
обрађеног, притесаног камена је то омогућавала и управо је највише оваквог
камена однето са ескарпе и бедема у целини. Пуно лице потпорног бедема
може се видети само на теже приступачној деоници подно школе док је
остатак огољен па се данас највише види испуна од ломљеног камена.
Ескарпа, односно потпорни зид носио је главни бедем тврђаве у горњој зони,
који није морао да буде виши од 5-6м без грудобрана. Више сведочења
потврђују да су постојала два улаза у град, већа главна врата на југу и мања
потерна на северу. Оба улаза су сасвим уништена али се ипак може назрети
положај северне потерне. Потерна је била најкраћа веза из града ка реци и
селу преко изванредно погодне уске косе. И једна и друга врата била су
брањена четвороугаоним кулама од којих је бранич знатно јачих зидова,
дебљине до 3м.. Ова снажна кула постављена је према најизложенијем и
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најприступачнијем прилазу граду, са јужне стране где је превојем
Жупањевачки брег наслоњен на обронке Стражевице.
3. 3. Средњовековна црква у Жупањевачком граду
Започета археолошка истраживања локалитета 2009-те, изнедрила су
остатке најстаријег црквеног здања у Жупањевачком граду. Црква св Илије
која је подигнута и освећена 1851, зидана је у два наврата, прво као
једноставна једнобродна гробљанска капела коју је видео и Каниц 1888. а
потом са додатим западним делом, дозиданим 1958. Својим северним зидом
црква из 1851. налегла је на јужни зид старије цркве док је дрвени звоник
утемељен на северном зиду старе цркве. Откопани остаци темељних зидова,
пода и местимично сокле старе цркве показују план куполне крстообразне
црквице, на чије се бочне травеје наслањају ђаконикон и проскомидија у
источном делу. Источне литургијске просторије су утемељене на готово
квадратним темељним блоковима северно и јужно од олтарске апсиде.
Управо ова „подна платформа“ ојачана је рамом сантрача од јаких
дрвених греда, од којих су на лицу места евидентирана лепо озидана лежишта.
Ово ојачање темељне зоне као и снажнији сокл цркве јесу статичка осигурања
зидова који су носили пространу куполу изнад наоса цркве. Црква по свом
склопу гравитира рашкој стилској групи, дакле куполној једнобродној
грађевини са певницама северно и јужно од наоса у трансепту и троделним
олтарским простором. Скромна по димензијама, мало је вероватно да је
грађена за католикон манастира. Пре би се рекло да је у питању придворна
црква уз резиденцију која је морала постојати у бедемима Жупањевачког
замка. Постојање манастира у време кнегиње Милице не значи да је
Жупањевац одувек био само манастир. Нити је манастир Љубостиња, као
задужбина кнегиње, био фортификационо обезбеђен, нити је то касније
саграђени Каленић. По стилским и конструктивним одликама црква у
Жупањевцу је средњовековна грађевина, старија од свих црквених здања
данас познатих у Левчу. Уз основу цркве, у продужетку на западној страни
такође је откопана и робусна припрата, подигнута очигледно касније од саме
цркве. Заједно са припратом, црква јако подсећа на цркву манастира св
Преображења надомак села Придворице код Ивањице, метоху манастира
Студеница. За цркву код Придворице сматра се да је сазидана у време кад и
Студеница, када је била католикон женског манастира а да је припрата
дозидана у другој половини 16-ог века када је и стара црква обновљена. И
када је реч о старој цркви у Жупањевцу могућ је истоветан след догађаја, да је
стара црква која је постојала у време кнегиње Милице из периода Немање а
припрата знатно каснија, из времена обнове Пећке патријаршије 1557. Не
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треба искључити ни могућност да је припрата дозидана још у време кнегиње
Милице како би црква испунила улогу манастирског католикона са
простором за сахрану манастирске обитељи или властеле, што би сондажна
провера припрате разрешила (8). Немања је трајно припојио Левач након
1191. а довршио Студеницу 1196. и могуће је да је црква у препознатљивом
Немањином архитектонском стилу тада подигнута у административном
средишту преузете области. Постојање једнострано озиданог трема којим је
припрата била повезана са грађевином прислоњеном уз северни бедем града,
указује на период када је унутрашњост града била уређена као манастир. При
томе, сасвим је могуће да је зграда са тремом на северу била палатијалног
карактера, преуређена у каснијој фази у трпезарију.
Незаобилазно је разматрати питање Доњег града у Жупањевцу у
нешто ширем просторном контексту са оближњим Горњим градом на
Градини и за сада само непровереним топонимима Велика и Мала
Стражевица. Морфолошки и Градина и Стражевице припадају истом
планинском масиву који раздваја Сибничку и Жупањевачку реку. Ова три
врха, изазовна за истраживања, чинили су по свој прилици, јединствен систем
утврђења са Доњим градом на релативно малој просторији, рељефно изузетно
разуђеној, чиме је остварена пуна контрола над локалном путном мрежом и
путањама које су водиле из подножја на Горњи град са Трговиштем као и
обратно, од Горњег града и Стражевице преко Царине са Црквином до Доњег
града. Том је путањом и Јоаким Вујић од Каленића, преко Трговишта и
Стражевице сишао у Жупањевачки Доњи град 1826.
Визурна анализа сагледљивости из правца Доњег града на Малу и
Велику Стражевицу потврђује могућност визуелне везе са ових врхова ка
подножју планине и Жупањевцу. Једновремено, провера визуелне
приступачности Горњег града, који је ситуиран на планинском врху западније
од Велике Стражевице, потврђује немогућност визуелне комуникације Горњег
града са источним хоризонтом, чак ни са градом изнад Превешти који је,
нешто јужније, заклоњен врхом Чукара. Деташиране утврде на Стражевицама
омогућавале су визуелни везу између Горњег и Доњег града чиме је стратешки
положај утврде дубоко у долини Жупањевке, умногоме олакшан.
4. Закључак
Започета истраживања на локалитету Жупањевачки град изнедрила су
остатке црквеног здања чије архитектонске одлике указују на разделницу 12 и
13-ог века као време његове изградње. Не улазећи у могућност да је храм
подигнут на темељима нешто старије византијске цркве и на основу
архитектонске студије основе, може се са великим степеном сигурности
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тврдити да је реч о средњовековној грађевини чије се димензије и пропорције
уклапају у мерни систем средњовековне Византије.
У том периоду картони са већ урађеним калкулусима и геометријским
пропорционисањем црквених здања увелико су кружили Балканом, у зони
византијског културног утицаја. И сам Стефан Немања је своје прве
принчевске задужбине у Топлици градио у византијској престоничкој
традицији. Припадност рашкој стилској групи јасно издваја цркву у
Жупањевачком граду као старију грађевину у односу на остала црквена здања
у Левчу. По свом склопу она увелико претходи триконхосима 13 и 14-ог века
који је доминантни архитектонски израз црквеног грађевинарства Лазареве
кнежевине и деспотата његовог сина. Левачки триконхоси властеоских
задужбина у Љубостињи, Каленићу, Јошаници и Манастирку су из тог, позног
периода српског средњег века.8 Можда као одомаћени црквени архитектонски
израз који је претходио триконхалним храмовима треба означити
једнобродне цркве какве су првобитни католикони у манастирима Денковац
и Манастирак. Сличне основе Црквине на Царини изнад Жупањевца и сасвим
уништене цркве у клисури Жупањке западно од Доњег града, проширују ову
групу храмова једноставније архитектуре на подручју средишњег Левча. Ако
даља истраживања потврде тезу о грађењу или обнови цркве у Жупањевцу у
периоду Немањића, црква је морала имати већи углед а самим тим и град у
којем је саграђена.
Жупањевачки град по свом фортификационом концепту сасвим
сигурно досеже много даље у прошлост од времена када је у њему боравила
кнегиња Милица. Могуће је да је главна кула додата накнадно на месту мање,
мада очувано северно лице зида бранича одаје велику сличност са начином
зидања ескарпе. На спољном источном зиду бранича, ка данашњем гробљу,
види се преостала мања партија омалтерисаног лица куле. Бројни одговори
могу се добити ортофотографском анализом развијене ескарпе и очуваних
партија бедема. Посебно треба уочити различите деонице оградног зида око
порте манастира из 16-ог века које су вероватно надзидане лошијом техником
преко остатака старијих бедема, који као фортификациони објекат сигурно
није могао бити обновљен у време отоманске власти.

8

Најскорија археолошка истраживања манастира Манастирак код села Велике
Крушевице надомак Рековца, осим вредних покретних налаза (сребрна емблема са
чаше у чијем натпису се спомиње дворанин деспота Стефана, велики челник
Хребељан), разрешила су и хронологију архитектуре цркве. Испод средњовековног
сажетог триконхоса установљена је првобитна једнобродна црква са накнадно
дозиданом припратом, дакле пре подизања триконхалног католикона.
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Улога Жупањевачке утврде је првобитно била надзор над прометом у
долини реке Жупањке који се није могао обављати са 300м вишег Горњег
града. Горњи град, у овом тренутку услед недостатка основних података
недокучив, подигнут је на морфолошки изванредном месту али услед велике
висинске разлике скрајнут од токова у речним долинама. Попут византијских
тврђава које су надзирале планинске путеве и превоје и Горњи Жупањевачки
град са своје надморске висине од 818м вршио је контролу и чувао мрежу
путева и стаза које су разводиле промет преко висова и планинских превоја
Гледићке горе. Од великог је значаја очуваност топонимије која нам илуструје
како је могао да буде размештен административни центар у Жупањеваким
утврдама, Горњем и Доњем граду. Царина са Црквином била је установљена
на источној средокраћи између градова а подно Велике Стражевице. Трг са
панађуром могао се одржавати редовно на превоју Трговиште западно од
Горњег града. Од Трговишта путеви су водили брдским гребенима и
вододелницама на запад ка Гружи и на север ка Грошници и Лепеници. Ка
југу пут је сигурно водио на Сибницу и Каленић.
Стога питање жупског града Левча можда треба преиначити у жупско
стоно место. Бар на примеру Жупањевца, управно средиште се састојало из
две главне утврде, већег и мањег града и са размештеним стражарским
постајама између њих, на стратешки изванредним планинским врховима. У
том контексту, Доњи град је првобитно стражарио као кастел на улазу у речни
кланац и у близини места царињења да би временом, вероватнo из разлога
удобности живота и угледа цркве у њему прерастао у властеоски стан а онда и
у манастир, можда тек након косовске погибије 1389.
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НЕКА ЗАПАЖАЊА О ЛИКОВИМА
НА ЖИВОПИСУ ВЕЛУЋЕ
Апстракт: У раду је покушано, да се на основу познатих податак из
историје манастира Велуће и непосредне околине, рашчисти проблем око
четири лика насликана на западном зиду наоса. У складу са тим покушало се и
да се утврди да ле је Велућа црква св. Николе, дар војводе Николе и његове
жене Видославе манастиру св. Пантелејмона на Атосу.
Кључне речи: Велуће, Сребрница, Козник, Козничка нахија, Расина,
Бучје, манастир Велуће, Богородица бучјанска, св. Никола у Сребрници,
Крушевац, деспот Јован, деспот Иваниш, војвода Никола, Видослава
“Историја Велућа потпуно je мрачна” – овим речима започео je један
од аутора своју студију о манастиру.1 И после више од шест деценија, након
тога, истраживања манастира Велућа ocтajy још увек примамљива не само
због питања од којих ce обично полази y приступу једном средњовековном
уметничком делу, ко je и када цркву подигао и каква je била њена историја,
већ и због кључног питања, у овом случају, ко је био ктиторов сизерен у време
подизања црквеног храма. Парадоксално je да y случају Велућа ни на једно од
питања није пружен задовољавајући одговор, иако црква обилује историјским
портретима, као ретко који наш споменик. Пет портрета су насликана y
припрати, a четири y наосу – али су имена, до данас, избрисана a она коja су ce
делимично сачувала крaj младе властеле y припрати мало помажу да ce дође
до сигурних решења.
На жалост, после рада Б. Тодића објављеног још пре четврт века2 осим
Ж. Андрејића нико није ни покушао озбиљније да се бави овим врло
загонетним манастиром. Што је најинтересантније о ретко којем нашем

1
2

Петковић В., 1955, 45
Тодић Б., 1989, 67 – 76.
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средњовековном манастиру је раније толико писано као о Велући да би, по
објављивању прве монографије Ж. Андрејића у академској историографији
наступио тајац ако не рачунамо објављену докторску дисертацију В. Ристића у
којој он узгред пише и о Велући.3 Ж. Андрејић је покренуо нека суштинска
питања са којима ћемо се и ми позабавити али су му тумачења највећим
делом, бар нама, неприхватљива па у даљем раду нећемо полемисати са њим а
сваком упућеном читаоцу биће јасно у чему се не слажемо са њим.
Сматрамо да је неопходно поново, готово из почетка, кренути са
прочавањем овог сакралног споменика од изузетног заначаја и за српску
историографију а не само за историју уметности. Зашто из почетка. Пре свега,
зато што су се појавили нови извори али зато што су и већ постојећи, као што
ћемо даље видети, најчешће нетачно цитирани4 или нису ни коришћени.
Пошто се рад Б. Тодића, у савременој историографији (и историји уметности)
сматра као “званична” историја Велуће ми ћемо покушати управо на том раду
да покажемо зашто сматрамо да треба кренути у изучавање Велућа од
почетка. При томе ћемо углавном покретати расправу о појединим питањима
избегавајући да дајемо “коначне” одговоре јер сматрамо да је још прерано за
њих.
Већ првим поменом манастира Велућа y стручној литератури5
дотакнута су сва значајна питања везана за манастир, што je утицало на
потоње хипотезе које су покушавале да одгонетну ко je био ктитор, ко
ктиторов сизерен и да препознају ову цркву y аутентичним средњовековним
повељама.
Манастир Велуће је у српску науку увео М. Милићевић. Б. Тодић у
свом раду наводи: “Милићевић je забележио да je црква посвећена Ваведењу
Богородице, да ce некада звала Сребрница и да су je, по предању y том крajy,
подигла два брата деспота, Јован и Стефан, и неки владика Максим”.
Међутим, то уопште није тачно. Код Милићевића пише нешто сасвим друго.
“Комисија6 је записала, по казивању старих људи “да су га градили у време
деспота (?) два брата Јован и Стеван и некакав у исто време владика Максим а
пограђиван је по други пут године 1830. Mени пак, када тамо бејах године
3

Ристић В., 1996,15 – 17, 19 – 20, 37 – 40, 51, 57, 62 – 64, 66, 68, 84, 86 – 87, 91 – 97, 100,
106, 111 – 112, 116, 119, 129 – 130, 136 – 137, 140 – 150, 155, 163, 165 – 166, 169, 173, 177,
180, 184, 209, 211 – 212.
4
Питање колико су поједини аутори стварно читали изворе. По свему судећи су
изворе најчешће користили индиректно из литературе. О примерима нетачног
цититрања види даље у раду.
5
Милићевић М., 1867, 40 – 41.
6
О овој комисији из 1837. као и комисији из 1836. године биће касније нешто више
речи.

НЕКА ЗАПАЖАЊА О ЛИКОВИМА НА ЖИВОПИСУ ВЕЛУЋЕ

371

1862, казиваше један духовник да га је саградио српски деспот Јован и да се
пре звао Сребрница, па се доцније, по селу Велућу и он прозвао Велуће. Ова
богомоља по лепоти грађевине далеко изостаје од Руденице, која је недалеко
одатле, и за коју се опет прича да је задужбина деспота Јована.”7 Јасно је да
постоји суштинска разлика између тврдње “... да су je, по предању y том крajy,
подигла два брата деспота, Јован и Стефан, и неки владика Максим” и оног
што стварно пише код Милићевића “... да су га градили у време деспота (?) два
брата Јован и Стеван и некакав у исто време владика Максим ...”. Вратићемо
се касније на питање деспота Јована али најпре да погледамо шта су други
аутори писали о Велући.
Након Милићевића, на Велућу се осврнуо А. Стефановић који је по
особинама архитектуре веровао да je црква саграђена y пpвoj половини XV
века, a можда и нешто раније.8 Пpихвaтajyћи овакво датирање, В. Марковић je
унео нов податак знaчajaн за расветљавање истopиjе споменика. По њему, он
ce налазио на поседу руског светогорског манастира Св. Пaнтелеjмoнa, па би
могао да буде само метохијска црква.9 У рецензији Марковићеве књиге, B. Р.
Петковић je изнео нове претпоставке о Велућу, кojе су до наших дана
усмериле размишљања о овом манастиру.10 Петковић ce слаже са
Милићевићем да ce манастир y прошлости звао Сребрница и то поткрепљује
натписом са неког антиминса из цркве. Он помишља да je првобитни патрон
Велућа био св. Никола, што га je навело да цркву y Велућу поистовети са оном
(“Св. Никола y Сребрници”), кojy су руском светогорском манастиру Св.
Пaнтелеjмoнa даровали вojвoдa Никола и његова жена Видослава, сродница
кнегиње Милице и њених синова што је повељом састављеном у Новом Брду
8. јуна 1395. године односно 1400. године потврдила монахиња Евгенија са
сином кнезом Стефаном и братом му Вуком.11 У то га je уверио и Марковићев
податак да je велућка црква била подигнута на земљи Св. Пaнтелеjмoнa.
Нajзaд, Петковић je предложио да ce властелин Никола, ктитор Велућа,
идентификyjе са Николом Зojићем, за кога ce зна да je долазио y сукоб са
деспотом Стефаном Лазаревићем. Сам Петковић кaсниjе напушта идеjy о
7

Милићевић М., 1867, 40 – 41.
Стефановић А., 1903, 220.
9
Марковић В., 1920, 140 – 141.
10
Петковић В., 1921, 166.
11
Петковић В., 1921, 166. За датовање у 1395. години видети: Леонид А., 1868, 271 –
276 (помен цркве Св. Николе y Сребрници на стр. 274); Новаковић С., 1912, 517. За
датовање у 1400. годину Actes des Saint – Pantéléèmon, 1982, 185 – 187, no. 13. За
објашњење да се ради о два документа Младеновић А., 2007, 295 – 313, нарочито 294,
301.
8
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Николи Зojићy као ктитору цркве,12 a за патрона цркве узима св. Кирика и
Јулиту.13 Његове првобитне хипотезе су прихватили многи научници: М.
Васић,14 Ђ. Бошковић,15 Ђ. Стричевић,16 В. Ристић17 и други.
Тезу да je Велуће црква Св. Николе y Сребрници кojy су подигли
вojвoдa Никола Зojић и његова жена Видослава y Сребрници и поклонили
манастиру Св. Пателејмона, пољуљао je M. Динић, који је изнео мишљење да
je Сребрница из поменуте повеље област код Рудника добро позната из
историјских извора,18 a дуже времена главни аргумент за ово мишљење су
биле фреске y цркви y селу Рамаћи. Посвета ове цркве, циклус св. Николе y
њoj, портрети ктитора, као и њен положај y близини рудничке Сребрнице –
били су разлози да ce црква y Рамаћи поистовети са Св. Николом војводе
Николе и Владиславе.19
Међутим, од времена када је, пре четврт века, Б. Тодић писао о Велући
убедљиво је и у потпуности одбачено поистовећивање цркве у Рамаћи са
црквом Св. Николе војводе Николе и Владиславе. Аргументи су довољно јаки
да нема потребе да их овде понављамо.20 Да ли је можда реч о некој другој
цркви (манастиру) у рудничкој Сребрници. Пре двадесетак година М.
Недељковић и Д. Бојанић покушали да убицирају све цркве и манастире на и

12

Петковић В., 1950, 54 – 56 (сада претпоставља да би то могао бити деспот Иваниш).
Петковић В., 1955, 45 – 46.
14
Васић М., 1928, 142 (сматра да je Велуће млађе од Лазарице и да je подигнуто до
1395).
15
Бошковић Ђ., 1955, 74.
16
Стричевић Ђ., 1955, 217; Стричевић Ђ., 1956, 120 – 123, посебно 122 – 123.
17
Ристић В., 1987, 179.
18
Археолошки споменици и налазишта y Србији, II, 1956, 53 – 54.
19
Михаиловић Д., 1956, 153 – 154; Кнежевић Б., 1968, 121 – 122. Аутори су изнели тезу
да црква из повеље Св. Пантелеjмона треба да ce веже за Рамаћу, a никако не и за
Велуће.
20
Поистовећивање Рамаће и цркве Св. Николе војводе Николе Зојића први је
оспорио Ж. Андрејић још 1992. године (Андрејић Ж., 1992) а затим и 2005. године
(Андрејић Ж., 2005, 42 – 56). У међувремену је и Б. Кнежевић у једном свом раду,
користећи аргументе Ж. Андрејића али не цитирајући га, одустала од поистовећивања
споменуте две цркве. Кнежевић Б., 2000 – 2001, 34 – 35 и 41. Ж. Андрејић објављује
нову монографију о Рамаћи 2010. године у којој наставља да побија тезу о
поистовећивању цркве Св. Николе из повеља 1395. и 1400. године са Рамаћом.
Андрејић Ж., 2010. Коначно Т. Стародубцев усваја све Андрејићеве ставове, такође не
цитарујића га, чиме можемо да ставимо тачку на старију тезу којом је поситовећивана
црква у Рамаћи са црквом Св. Николе војводе Николе и његове жене Видославе.
Стародубцев Т., 2011, 147 – 170.
13
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у околини Рудника и то пре свега користећи османске изворе.21 Поред
Куманице (тј цркве у Рамаћи) у XVI веку на Руднику су постојала још три
манастира посвећена Св. Николи и сва три је било релативно лако убицирати.
Два манастира су се налазила у атару села Шаторње (од којих је један данашње
Никоље у Шаторњи) а један у атару села Јерменовци.22 Ни један од ових
манастира није могуће повезати са црквом Св. Николе војводе Николе из
повеље Св. Пантелејмону. Додуше било је покушаја, према којима, цркву која
је била поклоњена светогорском манастиру треба тражити на ушћу Бањског
потока у Сребреницу,23 или у остатцима цркве зване “Петковица”, на
североисточним падинама Рудника, 4 км југозападно од Страгара, у засеоку
Злошници.24 Оба наведена локалитета није могуће повезати ни са једним
манастиром из османских дефтера поготово са неким од манастира
посвећених Св. Николи. Због тога су оба предлога прилично натегнута а
уопште би као (мало вероватно) решење долазили у обзир само ако би
споменута црква у XVI веку била мирска а не манастирска што наравно није
искључено. Са друге стране ако обратимо пажњу на османске дефтере а и
данашње стање на терену имамо случај да на простору Страгара, Шаторње
(Горње и Доње), Блазнаве, Јерменоваца и других оближњих насеља готово у
сваком селу у XVI веку имамо по неки манастир а понекад два, три па и више
манастира.25 Релативно мали манастир Благовештење који се налази у горњем
току реке Сребрнице је доста добро очуван и то све са фрескама које нам
наговештавају да је то манастир из времена кад је и манастир Велућа – можда
мало млађи. Кад узмемо све напред речено тешко је наћи место у рудничкој
Сребрници за цркву (манастир) Св. Николе војводе Николе из повеља Св.
Пантелејмону. Због тог сматрамо да треба тражити неку другу Сребрницу у
којој се налазио манастир Св. Николе војводе Николе. И тако се поново
враћамо на првобитну идеју В. Петковића о Сребрници у близини Крушевца,
Козника и Трстеника.
Најпре да видимо да ли постоје неки нови извори непознати В.
Петковићу а који би нам помогли да реши ово питање. Тих, Петковићу
21

Недељковић М., 1994, 230 – 238.
Недељковић М., 1994, 234
23
Андрејић Ж., 1992, 121.
24
Челиковић Б., 1998, 155–160.
25
По подацима из османских дефтера у Јарменовцима, Шаторњи (Горњој и Доњој) и
Блазнави су била сигурно по 2 до 3 манастира а вероватно и више. У ствари скоео сви
руднички манастири су били око обих села. У “усамљене” манастире треба убројити
рецимо Благовештење рудничкој које је изгледа (бар по османским дефтерима) било
једини (појушчи) манастир у Сребрници.
22
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непознатих извора, има више – пре свега османских али најпре да се вратимо
раније познатим изворима до сада погрешно инетрпретираним или уопште не
уоченим.
Монахиња Евгенија са синовима додељује манастиру св. Пантелејмона
у Болвану два човека (Доју Балушевића и Рашу Рађевића), у Крушевцу уз кућу
додељује Радослава Бугарина а у Сталаћу извесног Станка. Западно од
Крушевца добија Св. Пантелејмон цркву Богородице Бучјанске са селима
Бучје, Округлица и Јасиковица. У Белици село Трнаву (данас на периферији
Јагодине, почетком прошлог века село на пола пута од Јагодине у Драгоцвет).
У Поморављу манастир добија Хлапову пољану. Случајно или не од Болвана
до Крушевца је један дан хода а од Крушевца до села Бучје такође један дан
хода. Од Болвана до Сталаћа је, исто тако, дан дан хода а онда преко
Варварина, Обрежа и даље левом обалом Велике Мораве до Трнаве у Белици
– дан хода. Коначно од Трнаве до Хлапове пољане дан хода. Тешко да је ово
било случајно. Међутим, оно што је најбитније то је да се Бучка река на којој
се налазе села Бучје, Округлица и Јасиковица улива у реку Сребрницу на којој
се налази манастир Велућа. Тако да ако се део повеље који гласи “Srebrnica sý
vsemi seli i metosi i megàmi i pravinami selý tähý i crkve te”26 односи на
Сребрницу која протиче кроз Велућу добијамо врло компактно властелинство
које обухвата слив реке Сребрнице укључујући и слив њене притоке Бучке
реке. Просто је невероватно да ни један од многобројних аутора који се бавио
Велућом није скренуо пажњу на ову, по нама, чињеницу од круцијалног
значаја. Шта више ово властелинство или, у овом случају метох, је у органској
и логичној вези са кућама које је манастир Св. Панталејмона добио у Болвну,
Крушевцу и Сталаћу као и метоху у селу Трнава у Белици. Метох у рудничкој
Сребрници не би био у било каквој логичкој вези са осталим манастирским
метосима премда ипак не треба искључити ни такав, мада мало вероватан,
случај. У сваком случају, кад узмемо претходно наведено, мислимо да је
Сребрница о којој се говори у повељи Св. Панталејмону Сребрница која
протиче поред манастира Велуће. Да не би било забуне овде морамо
споменути нешто што ћемо касније детаљније образложити. Наиме, није
немогуће да Никола [Зојић] буде са женом ктитор Велуће и да управља
Рудником. У време када је сазидана Велућа (највероватније 1372 – 73. године,
можда и раније а тешко касније – о овоме детаљније даље) Никола Зојић није
могао да управља Рудник јер је овај у то време био у власти Николе
Алтомановића.27
26

Новаковић С., 1912, 519.
Никола Зојић није могао да управља Рудником пре 1374 – 75. године а можда ни пре
1379. године и сређивања ситуације у северној Србији након освајања Браничева.
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О овој Сребрници је детаљније писао В. Ристић28 који је иначе до краја
живота остао непоколобљив у уверењу да је то та Сребрница из повеље и да је
Св. Никола војводе Николе манастир Велућа. Да потсетимо на пар чињеница.
Сребрница је река чији је ток дужине око 20 км. Извире у Лесковици испод
брда Поглед који је на надморској висини од 736 м. Одликује се великом
просечном висинском разликом од око 20 м на 1000 м од извора до око 3 км
до ушћа у Западну Мораву (у том делу тече равницом и то врло споро).
Велики пад је био изузетно повољан за изградњу воденица поточара којих је
раније било врло много нарочито око Велуће и Риђевштице.29 Релативно уска
долина реке има прилично стрме обале и њоме иде комуникација којом се
најбрже стиже из Трстеника ка Жупи и даље ка Кознику. Пошто је у
Трстенику био главни прелаз преко Западне Мораве ка центру Шумадије
најкраћи пут рецимо са Рудника или Жупањевца ка Кознику је ишао управо
долином реке Сребрнице. У реци се некада а и данас се испира платина и
злато.30 Сребрница је богатија златом од Пека само што има далеко краћи ток.
У њеној долини се налази манастир Велућа као и остаци цркве (вероватно
придворице) у Риђевштици. Одмах узводно од Риђевштице, непосредно над
споментум црквом и некрополом, налази се омање утврђење које има и
средњовековни слој из времена Моравске Србије.31 Због склопа долине ни
данас а ни у средњем веку није могло да буде много села па навод из повеље
“Srebrnica sý vsemi seli” није могао да се односи на велики број села. Ако се
ослонимо на османски дефтер из 1530. године у сливу Сребрнице (без Бучке
реке) можемо да убицирамо само села: Велућа (Viloçka k., Koznik n.), Тоболац
(Topolci k., Koznik n.) и вероватно Пасјак (Pasyak k., Koznik n.). Морало је да
постоји и село на месту где се данас налази Риђевштица само што се у
османским дефтерима не јавља село са тим или сличним именом. Такође и на
место Горње и Доње Омашнице су морала да се налазе села а ова села се
налазе у долини Омашничке реке која је десна притоке Сребрнице. Слив
Сребрнице (са Бучком и Омашничком реком) обухвата више од 100 км2. На
том простору се данас налази десетак села од којих су нека као Горња и Доња
Омашница прилично велика. Слив Сребнице је у време османске владавине
припадао козничкој нахији премда географски не припада Жупи
Александровачкој. Након ослобођења од Турака 1832/3. године овај крај

28

Ристић В., 1987, 173 – 179.
Било их је много и на Бучкој реци око Округлице.
30
У Велући је након Другог светског рата отворен рудник хрома и платине.
31
Ристић В., 1987, 173 – 179; Живановић Ж., 1997, 15 – 16.
29
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никада више неће улазити у састав кожетинског среза32 већ ће углавном
припадати трстеничком срезу. Географски је било врло нелогично припајање
овог краја козничкој нахији јер је Крушевац више него дупло ближи. Једино
објашњење је да је долином Сребрнице ишла најважнија комуникација за везу
Козника са просторима на којима се данас налази Шумадија. Овим решењем
је било омогућено да обезбеђење целе комуникације буде под једном
командом поготово што је најосетљивији део пута ишао управо долином
Сребрнице и баш ту се налазио једини дербенд на том простору – дербенд
Свети Никола, о коме ћемо нешто више рећи касније јер је врло битан за
првобитну посвету манастира Велуће.
Кад је реч о средњем веку који нас овде пре свега интересује овај крај
је највероватније припадао жупи Расина само што ту ипак треба ставити једно
али ... Док је распоред жупа на северној обали Западне Мораве доста јасан то
се не може рећи и за јужну обалу и то пре свега за овај крај тј простор од
данашње Стопање па до Трстеника.33 Управо одавде негде па на запад
прелазио је Смедеревски санџак јужно од Западне Мораве. Крушевачки
санџак је после 1428. године готово све време био у османским рукама али је
долина Ибра остала у српским рукама. Па и највећи део јужне обале Западне
Мораве бар од негде од Трстеника на запад. Слив реке Сребрнице је од 1428.
па до 1439. године био непосредно уз српско – турску границу, вероватно са
турске стране (али то није баш апсолутно сигурно). Слична је ситуација била
и након 1444. године па до 1455. године (а можда и 1458).34 Премда на први
поглед изгледа примамљива мисао да је овај крај делио судбину Козника и
Крушевца не треба заборавити да су по дренчанској повељи практично цела
Жупа и крај између Јастрепца и Западне Мораве припали манастиру Дренчи
али не и слив реке Сребрнице. Да ли је то било случајно или су постојали
одређени можда и административни разлози. Другим речима да ли је слив
Сребрнице био посебна административна јединица или је припадала некој
другој жупи (рецимо Морави) а не Расини. Премда је реч о релативно малој
територији ипак имамо јасно омеђену географску целину кроз коју пролази и
релативно важан комуникацијски правац. У сваком случају Сребрница није
много мања (ако је уопште мања) од оближње жупе Загрлате. О значају
комуникације која иде долином реке Сребрнице само пар података. У време

32

Територија Кожетинског среза се мање више поклапала са некадашњом Козничком
нахија. Највећа промена је била управо одузимање слива реке Сребрнице.
33
О распореду жупа дуж тока Западне Мораве од Краљева до Крушевца видети:
Шкриванић Г., 1954, 147 – 170, нарочито 164 – 167.
34
О јужној граници српске деспотовине, око Западне Мораве, према Османлијама
видети детаљно: Мишић С., 2011, 63–73.
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Првог српског устанка неколико најуспешнијих арнаутских упада у Шумадију
је ишло управо тим правцем који су Срби потпуно занемарили. Наиме
Арнаути су прелазили Копаоник, упадали у Жупу обишавши српски шанац
код Кожетина (и друге шанчеве у долини Расине) и спуштали се реком
Сребрницом на Западну Мораву и ту је негде код данашње Стопање
прелазили. Затим су се после једног или два дана харања Темнићем и Левчом
враћали истим путем. Приликом ослобађања Србије, октобра 1918. године
српски Расински одред је гонећи одступајуће непријатељске јединице
наступао од Разбојне, дијагонално преко Жупе на Руденицу и даље преко
Риђевштице и Велуће избио код Стопање на комуникацију Крушевац –
Трстеник – Врњачка Бања. Коначно, октобра 1944. године, остаци 7 СС
дивизије (5200 људи од чега 1200 рањеника) су се повукли са Јастрепца истим
правцем којим се кретао Расински одред октобра 1918. године. Дакле, долина
реке Сребрнице је значајан комуникацијски правац који потенцира и
споменута комуникација Крушевац – Трстеник – Краљево (уз оближњи
прелаз преко Мораве у Трстенику).
Пошто смо, сматрамо прилично убедљиво, показали да је сасвим
могуће да је споменута Сребрница из повеље св. Панталејмону да видимо да
ли из писаних извора можемо да потврдимо да је код Велуће постојала црква
или манастир посвећен св. Николи. Међутим, најпре да видимо шта су о
посвети цркве рекли ранији аутори.
Кад је реч о посвети В. Петковић и Г. Бабић су сматрали да је црква
посвећена св. Кирику и Јулити.35 Они су у том погледу у мањини. Расправа се
углавном води око тога да ли је црква посвећена св. Николи или Богородици.
Црква је данас посвећена Ваведењу Богородице. Многи аутори
сумњају да je њена оригинална посвета Богородици. Чињеница је да се већ у
првом попису из 1836. године црква јавља са посветом Богородици. Наиме,
комисија наводи “да је храм цркве манастира Велућског Воведеније Пресвете
Богородице.”36 То се исто наводи и у попису црква и манастира у окружју
крушевачком из следеће 1837. године.37 Наравно, исти податак налазимо и код
Милићевића. Са друге стране, већина аутора je због њеног идентификовања са

35

В. Петковић је најпре сматрао да је Велућа посвећена св. Николи. Иако рад Гордане
Бабић (Владарске инсигније кнеза Лазара, у: О кнезу Лазару, Београд 1975, 65 – 78)
није оријентисан на решавање овог питања, она je закључила да je ову цркву,
посвећену св. Кирику и Јулити, коjа ce у историjским изворима не спомиње, подигла
Мара, кћер кнеза Лазара и жена Вука Бранковића (стр. 70 – 75).
36
АС – ДС – II Бф1Но30/836, лист 133 – 134, число 6.
37
АС – КК XIV – 1443.
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црквом Св. Николе y Сребрници, за лик патрона узимала фреску св. Николе
из припрате.38 Б. Тодић одбацује као патроне и св. Николу и св. Кирика и
Јулиту. У свом раду он детаљно образлаже зашто сматра да је патрон
Богородица.39 Нема потреба да понављамо његове аргументе али је за наш рад
битно да он ипак признаје да су и св. Никола и св. Кирил и Јулита (ако је
уопште реч о Кирилу и Јулити) насликани на местима где се могу јавити
насликани ликови патрона цркве. Дакле и по Б. Тодићу није немогуће да је
патрон цркве св. Никола а тај став да је Велуће у почетку био посвећено св.
Николи је конзистентно бранио и В. Ристић можда најбољи познавалац
цркава Моравске Србије у крушевачком крају. Нема потребе да понављамо ни
аргументе В. Ристића.40 Ипак треба рећи пар напомена. Промена патрона
цркве (манастира) није ни најмање неуобичајена. Рецимо оближња Лазарица
је раније била посвећена св. Стефану а тек много касније је променила
патрона у Богородицу (највероватније приликом поновног освећења 8.
септембра 1689. године тј на дан Рождества Пресвете Богородице).41 У
околини Крушевца је, од средњовековних храмова, и црква у Црквини
променила патрона а у Ђунису је на месту (прилично добро очуване)
средњовековне манастирске цркве посвећене Богородици, пред Први светски
рат, саграђена црква посвећена св. Пантелејмону. У Крушевачкој Браљини је
на темељима средњовековне манастирске цркве посвећене Богородици крајем
XIX века саграђена црквица посвећена св. Недељи. Данашња манастирска
црква св. Петке Изворске је бар до 1735. године била посвећена св. Тројици.
Ових примера има заиста много. Нарочито је много цркава променило свог
патрона у периоду од негде 1790. па до 1838. године тј у време интензивне
обнове старих цркава и манастира у Србији. Дакле, то што се Велуће од 1836.
године јавља са црквом посвећеном Ваведењу Богородице никако не значи да
је то и оригинална посвета. На овом питању смо се задржали јер је данашња
посвета Велуће један од главних аргумената Б. Тодићу да је поистовети са
средњовековном црквом Богородицом Бучјанском.42
Наиме, Б. Тодић у покушају идентификацији велућке цркве са неким
од метоха манастира св. Пантелејмона одмах искључује Спасову цркву y

38

Бошковић Ђ., 1955, 74, нап. 23; Стричевић Ђ., 1955, 122. Види и: Петковић В., 1955,
сл. 17.
39
Тодић Б., 1989, 69 – 71.
40
Ристић В., 1996,15 – 17, 19 – 20, 37 – 40, 51, 57, 62 – 64, 66, 68, 84, 86 – 87, 91 – 97, 100,
106, 111 – 112, 116, 119, 129 – 130, 136 – 137, 140 – 150, 155, 163, 165 – 166, 169, 173, 177,
180, 184, 209, 211 – 212.
41
Детаљније о томе видети у: Думић О., Ђокић Н., 2013, 93 – 110
42
Тодић Б., 1989, 71 – 73.
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Хвосну, цркву Св. Николе на Лабу и цркву Св. Јована Претече y Црколезу, јер
ce оне налазе на територији доста удаљеној од Велућа, као и цркву св. Николе
y Сребрници, коју он поистовећује са црквом y селу Рамаћи под Рудником. За
разматрање, тако, по њему остају цркве y Бучју, y Холгошти и Драгобиљи, све
три посвећене Богородици. Захваљујући труду Р. Грујића, убициран je највећи
број места на властелинству Св. Пантелејмона y Србији. Топографију
баштинске цркве Мати Божја y Холгошти он није могао да одреди, док je
Богородичину цркву y Драгобиљи везао за истоимено место код Ораховца
(Метохија).43 Мати Божју Бучјанску није идентификовао, док je за село Бучје
веровао да je “данас Буци, y општини Ломнишкој среза Расинског”, па би
тамо, y Расини, требало да буде и Богородица Бучјанска, a села Јасиковицу и
Округлицу нашао je “у општини Велућкој среза Трстеничког”.44 Овде je Грујић
учинио омашку, коју je исправио М. Благојевић:45 Богородичина црква y Бучју
имала je територије села Бучје, Округлица, Доња Округлица и Михаилова
Јасиковица, која ce и данас налазе (Бучје, Округлица, Јасиковица) једно до
другог y трстеничкој општини, a и y XIV веку су као црквено имање
представљали заокругљену целину. Ова села су и по црквеној
административној подели y XIX веку сачињавала, уз још нека друга, једну
нурију.46 Пошто су на тај начин идентификована три од четири села
некадашњег властелинства Богородице Бучјанске, треба очекивати да ce y
њиховој близини налазио и манастир (или црква) Богородице, који je, тада, по
једном од њих, Бучју, и називан. Манастир Велуће удаљен je око 3,5 километра
источно од села Бучје,47 a северозападно од њега су и села Округлица и
Јасиковица, па je зато, сматра Тодић, природно y њему видети Богородицу
Бучјанску коју je, заједно са њеним властелинством, кнез Лазар поклонио
светогорском манастиру Св. Пантелејмона. Овакву идентификацију
потврђивали би, пре свега, посвета цркве која, по Тодићу, до данас није
измењена и лик св. Пантелејмона y декоративном систему цркве.48
Тодић, даље, сматра да село Велућа по коме је манастир данас носи
име највероватније није ни постојало у средњем веку на данашњем месту али
је интересантно да сам (у напомени) наводи да се у османском дефтеру из

43

Грујић P., 1955, 73.
Грујић P., 1955, 75.
45
Благојевић М., 1972, 40 и нап. 40.
46
Милићевић М., 1867, 41.
47
Код Б. Тодића стоји 2 километра. Међутим растојање ваздушном линијом је 3,5 до 4
километра. Путем је много даље – око 15 километра.
48
Тодић Б., 1989, 71
44
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1444/45. године спомиње Горња Велућа у козничкој нахији.49 Реч је несумњиво
о данашњој Велући или оближњем селу Риђевштици (узводно уз реку
Сребрницу) што не мења битно ствар јер се манастир Велућа у ствари налази
између ова два села (додуше нешто ближе данашњој Велући). Међутим и у
османском дефтеру из 1530. године помиње се село Велућа (Viloçka k., Koznik
n.: 409)50 тако да можемо да сматрамо да ово село постоји све време од
средњег века до данас и то под тим именом. Не јавља се оближње село
Риђевштица о чему ћемо рећи пар речи нешто касније кад будемо говорило о
селу, дербенду и манастиру св. Никола.
Вратимо се цркви Богоридице бучјанске. Главни проблем са њеним
поистовећивањем са манастиром Велућа је у томе што је данашња црква у
селу Бучју саграђена на темељима старијег храма којима има извесно елементе
архитектуре Моравске Србије.51 По подацима османског дефтера из 1516.
године поред села Јасиковца налазио се манастир Мојсилова (Moysilova)52 а по
подацима дефтера из 1530. године поред истог села налазио се манастир
Милишлова (Milişlova. Koznik n.: 411).53 С обзиром да се Јасиковица у српским
средњовековним изворима јавља као Михаилова Јасиковица мислим да није
тешко у Мојсилова и Милишлова препознати Михаилова. У османском
дефтеру из 1536. године бележи се као манастир Пречиста код села Круглица.
Имао је једног монаха, приход је износио 200 акчи годишње. У следећем
попису насталом 1575/6. година, лоцира се крај села Круг, у њему бораве два
монаха, приход износи 500 акчи. Исти број калуђера се бележи и у попису из

49

У Раваничкоj повељи помињу ce села Горња и Доња Велућа, коjа Г. Шкриванић
убицира
код
Малог Поповића, североисточно од Јагодине (Шкриванић Г., 1981, 88). Благојевић М.,
1972, 35, ова места везује за данашње Велуће код Трстеника, вероватно ослањаjући ce
на турски попис из 1444/1445, y коме ce помиње Горње Велуће („припада Кознику") са
четири дома. Зироjeвић О., Ерен И., 1968, 384. Тодић Б., 1989, 72
50
167 numaralı muhâsebe-i vilâyet- Rûm-ili defteri (937/1530), 2004, 97
51
Није нам јасно зашто је В. Ристић у својој монографији тврди да нема материјалних
остатака старије цркве у Бучју кад је управо он са Е. Томић и аутором ових редова
почетком деведесетих година прошлог века радио на сондажним ископавањима на
споменутој цркви. Том приликом је утврђено да је данашња црква саграђена на
темељима старије цркве али да је габаритима не прати у потпуности. Сачувани су и
фрагменти камене пластике који прилично убедљиво показују да је црква из времена
Моравске Србије. Ристић В., 1996, 62 нап 101 и 211. В. Ристић само у нап. 101 на с. 62
наводи да постоје јаке индиције да је данашња црква саграђена на темељима старије.
52
BBA, TTD 55, s. 41
53
BBA, TTD 55, s. 41; BBA, TTD 161, s. 15
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1584. године. Приход износи 300 акчи.54 Споменимо и да Тодићев аргумент да
је селима Бучје, Јасиковица и Округлица и у XIX веку Велућа била парохијска
црква не значи ништа. Од обнове 1819. године (можда и 1809) Велућа је била
парохијска црква и селу Дренча и Руденица55 а није спорно да и у Дренчи и
Руденици постоје средњовековни храмови. Посебно је интересантно да је
сељацима из Дренче парохијска црква била врло удаљена Велућа а не
оближња црква у Кожетину (удаљеном само неколико километара).
Дакле манастир Пречиста бучјанска се јавља у османским дефтерима.
Да ли се јавља још неки манастир на том простору.
Читања османских дефтера М. Васића и турских османиста се
углавном не подударају са читањима О. Зиројевић. Истовремено читања
Васића и Турака се изузено поклапају иако их раздваја неких тридесет
година.56 За потребе монографије М. Лутовца о Жупи Александровачкој57 М.
Васић је обрадио османски дефтер Крушевачког санџака из 1516. године.
Истовремено, турски османисти су објавили османски дефтер из 1530. године.
Ако додамо и оно што је за М. Васић својевремно превео за Кашића и
коментаре турских османиста уз дефтер из 1530. године добијамо доста јасну
слику за дефтере у периоду 1516 – 1536. године па и касније. Иначе сачувано је
неколико пописа Крушевачког санџака за XVI век.58
За период 1516. – 1536. годину стање је врло јасно. У Козничкој нахији
су 1516. године постојала најпре два, затим 1530. године три манастира и

54

Зироjeвић О., 1984, 77.
Парохију при ма настиру Велуће 1837. године чинила су села: Велуће, Пасјак,
Тоболци, Округлица, Бучје, Јасиковац, Риђевштица, Руденица, Братиће, Ржаница,
Дренча и Тржац. АС – ДС – РНо 196/837, лист 102; АС - ДС - БфIНo 30/836, лист 127.
56
У тумачењу османских дефтера и превођењу њихових делова са ново турског
помогла нам је колегиница Оливера Думић.
57
Лутовац М., 1980, 17 – 19.
58
Збирни попис из 1516. године (İstanbul, Başbakanlık Arşivi (BBA), Tapu tahrir defteri
(TTD) 55); Збирни попис становништва Крушевачког санџака који је објављен и
потиче из 1530. године (167 numaralı muhâsebe-i vilâyet- Rûm-ili defteri (937/1530), II,
Vılçıtrın, Prizrin, Alaca-hisâr ve Hersek Livâları, (Dizin ve Tıpkıbasım), Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 69, Defter-i Hâkânî
Dizisi: IX, Ankara 2004; Опширни катастарски попис Крушевачког санџака из 1536.
(BBA, TTD 179); Збирни попис санџака, урађен у време султана Сулејмана I (15201566) (BBA, TTD 161); Затим опширни попис Крушевачког санџака обављен за време
султана Селима II (1566-1574), око 1570. године (BBA, TTD 567); Опширни
катастарски попис из 1584. који се чува у Анкари (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
Kuyûd-ı Kadîme Arşivi 95).
55
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коначно 1536. године четири манастира. То су (1516): Bela-Goveş-tine и
Moysilova.59 У следећем попису из 1530. године поред ова два манастира (Belagoveşte и Milişlova) јавља се манастир Kaluyere.60 Коначно 1536. године јавља
се и манастир св. Никола.61
Међутим, за наш рад су врло значајна још два топонима која се јављају
у османским дефтерима. У дефтеру из 1530. године јавља се село Варна црква
(Varna-Çirkva k.). Код Васића у дефтеру из 1516. године нема тог села али се
наводи да у селу Суботица постоји панађур. На потесу Варине у непосредној
близини села Суботице се налази једна од најзначајнијих црквина у Жупи.
Мислимо да је врло вероватно Варна црква данашња црквина у Варинама и да
је поред ње одржаван панађур у Суботици који спомиње М. Васић.62 Други
топоним је св. Никола. Као село св. Никола јавља се османским дефтерима и
из 1516. године (İsveti-Nikola)63, и оном из 1530. године (İsveti-Nikola k., Koznik
n.: 410)64 па и у каснијим дефтерима током XVI века. Међутим, битно је
нагласити да се село Св. Никола (Karye-i İsveti-Nikola nām-ı diğer Kazıklu) у
опширном дефтеру TD No – 179 из 1536. године спомиње као дербенд.65 Те
исте 1536. године јавља се и манастир св. Никола и то баш негде уз дербенд св.
Никола. Из османских дефтера је јасно да се село (дербенд) св. Никола као и
манастир налазе управо негде на ширем простору око данашње Велуће.
Међутим, због самог терена дербенд св. Никола се морао налазити у атару
данашњих села Велућа или вероватније Риђевштица. При томе треба водити
рачуна да се раније село св. Никола налазило много ближе манастиру Велуће
него данас Риђевштица. Наиме, пут који одваја на Пасјак и даље на Руденицу
скреће са данашњег пута Велућа – Риђевштица нешто пре манастира а пут
који одваја за Лесковицу нешто после манастира (гледајући узводно у односу
на реку Сребрницу). Због тога би идеални положај села св. Никола био негде
између манастира и данашњег села Риђевштица и то ближе манастиру. Иначе,
очигледно је да је село св. Никола прњавор истоименог манастира. Дакле,
јасно је да је у атару данашњих села Велуће, Пасјак и Риђевштица постојао
манастир посвећен св. Николи. Поред манастира Велуће ту постоје и остаци
цркве у Риђевштици. У Риђевштици је, близу извора реке Сребрнице, била

59

BBA, TTD 55, s. 120 и BOA, TD 55, s. 41.
167 numaralı muhâsebe-i vilâyet- Rûm-ili defteri (937/1530), 2004, 79 (Bela-goveşte), 89
(Kaluyere) и 92 (Milişlova).
61
BBA, TTD 179; Зироjeвић О., 1984, 140.
62
Лутовац М., 1980, 18
63
BBA, TTD 55, s. 26
64
167 numaralı muhâsebe-i vilâyet- Rûm-ili defteri (937/1530), 2004, 88
65
BBA, TTD 179, фк. 133
60
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мала триконхосна црква највероватније придворица уз утврђење изнад ње.
Данашња црква, саграђена на њеним темељима, посвећена је св. Марини. На
основу истраживања темеља старе цркве реч је о малој једнобродној црквици
која је, највероватније, накнадно добила мале бочне конхе. Тешко да је ова
мала, неугледна црквица била манастир по коме је његов прњавор добио
име.66
Ако умезмемо у обзир све напред изнето мислимо да можемо са
прилично права да тврдимо да је црква св. Николе из повеље манастиру св.
Панталејмона данашња Велућа. На крају ћемо изнети још један, по нама јак
аргуменат. Када је марта 1382. године потврђено властелинство манастира
Дренча готово сва земља која се граничи са сливом реке Сребрнице је припала
ново створеном манастирском властелинству Дренче. Слив река Сребрнице и
њене притоке Бучке реке су чинили право полуострво опкољено са три страна
властелинством Дренче. Кнез Лазар је обе своје сачуване повеље св.
Пантелејмону издао 1381. године.67 Сматрамо да је истом приликом издао и
повељу за свој прилог цркву Мати Божју бучјанску са оближњим селима а
истовремено су и Никола и Видослава уступили цркву св. Николе у
Сребрници. Тако се ствара компактан метох манастира св. Панталејмона који
једини, на том простору није припао Дренчи. Међутим, морамо нагаласити да
на основу података из повеља из 1395. и 1400. године св. Никола и Мати божја
бучјанска су биле мирске цркве и села која су уступљена раније нису
припадала овим црквама што је јасно наглашено у повељама. Исти је случај и
са црквом св. Николе у Лабу која се уступа са селима која раније нису њој
припадала. Насупрот овим црквама за цркву Спасову у Хвосну се наглашава
да се уступа са селима која већ припадају њој. Такође и црква св. Јована
Претече у Црколезу је поклоњена (од стране војводе Новака и Видославе) са
њом припадајућим селима.
Да не би било забуне са пар речи ћемо се осврнути и на преостала два
манастира у Козничкој нахији. Манастир Благовештење се готово сигурно
налазио на месту где се данас налази кожетинска црква у Александровцу. Што
се тиче манастира Калуђере О. Зиројевић је претпоставила да је реч о Дренчи
али, на жалост, њено образложење је врло проблематично.68 Са друге стране, у
османским дефтерима, нема ни једног другог манастира који би могао да се
повеже са Дренчом. Због тога се може прихватити мишљење О. Зиројевић али
уз извесну ограду. На основу писаних извора Дренча је бар од последњих
66

Ристић В., 1987, 173 – 179.
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година XVII века сасвим извесно мирска црква. Дренча је већ 1428. године
остала без највећег дела поседа (ако не већ у време деспота Стефана) и питање
је како је пребродила тај удар. Због тога није немогуће да је врло рано постала
мирска црква можда већ у другој половини XV века.
Пре него што се коначно окренемо ктитору и његовом сизерену
морамо да кажемо нешто и о живопису манастирском. Пошто је о њему већ
доста писано ми ћемо само скренути пажњу на неке аналогије које су по нама
врло битне и за одређивање ктитора и његовог сизерена.
У живопису Велуће јасно се разликују два стила тј два мајстора. У
почетку радова на живопису, при осликавању куполног простора, ктитори су
обезбедили врло доброг мајстора али је он из неког разлога окончао рад не
завршивши свој посао. Ктитори су након тога ангажовали сликарску тајфу
која није имала посебне квалитете. Њихов цртеж је доста упрошћен а
сликарски поступак сиромашан. С друге стране, укупна идејно теолошка
осмишљеност сликарског програма је на врло високом нивоу и
недвосмислено изражава духовну уздигнутост ктитора и помесног епископа.
Успостављена је симболична веза између циклуса у коме су представљени сви
светитељи црквене године и композиција Страшног суда.
Наручиоци живописа Велуће су имали своју идејну визију која је
повезена са владарским програмом и уз велику упућеност у учена теолошко
есхатолошка схватања сопствене вере и цркве о Другом доласку Христовом и
праведном суђењу целокупном човечанству. С тога је Страшни суд, до детаља
разрађен и истакнут у припрати, повезан органски са целокупним садржајима
хришћанске догме у наосу Велуће, од инкарнације и оваплоћења Христовог,
преко страдања и васкрсења, до поновног доласка и директног позивања на
Св. Симеона Немању и Св. Саву сликарском нарацијом саопштавао
верницима и основну идеолошку идеју породице ктитора о њеној крвној
повезаности са кућом Немањића. Страшни суд у припрати Велуће има
аналогије, осим у једном случају, само у Немањићким задужбинама грађеним
до 1371. године. Када је у питању српски простор Страшни суд је сликан у
припратама великих задужбина Немањића. Такав је случај искључиво са
црквама монументалног и наративног стила: Богородичиној цркви у
Студеници, 1209. године; Вазнесењу Христовом у Милешеви (краљ
Владислав), 1222 – 1228. године; Богородичиној цркви у Морачи, 1251 – 1252.
године и Св. Тројици у Сопоћанима, 1260. године; Богородици Љевишкој у
Призрену, 1307 – 1313. године и Богородичиној цркви у Грачаница, 1320.
године, и Вазнесењу Христовом у Дечанима; у Григоријевој галерији Св.
Софије, 1365. године и у јужном трему Богородице Перивлепте, 1364 – 1365.
године. С тога и маркантну појаву Страшног суда у Велући треба обавезно
узети у обзир при покушају утврђивања и личности ктитора Велуће и
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личности ктиторовог сизерена. Алегоријски језик Страшног суда је
најпогоднији за популарисање владарске идеје и права и обично је у
симболичкој функцији владарске иконографије. Симболика Страшног суда у
Велући није само теолошка већ је, највероватније, у питању и одређена
историјска реалност. Као маузолејна грађевина Велућа има целокупан
сликарски програм фунерерног карактера уклопљен у све идејне традиције
које је успоставио још почетком XIII века архиепископ Сава I.
Рекли смо да у вези Страшног суда постоји један изузетак у
(сачуваним) живописима Моравске Србије. У најмању руку је необично да та
једина аналогија Страшног суда у Моравској Србији потиче из Рудничке
Сребрнице тачније из манастира Благовештење рудничко. И овде имамо
монументалну представу Страшног суда на источном зиду припрате и слично
сликарско решење саме сцене само што су сликари Благовештења изгледа
били бољи. Ова фреска је датирана у период око 1380. године дакле време кад
је живописана и Велућа – можда неких пет до десет година касније.69 Да ли је
чиста случајност да обе до данас сачуване представе Страшног суда из
времена Моравске Србије могу да се директно на овај или онај начин вежу са
ликом војводе Николе Зојића и његове жене.
Уочљиво је да највећи део сцена и других елемената живописа Велуће
директне аналогије има у споменицима наративног стила Србије прве
половине XIV века а не Моравске Србије: истицање култа Немањића у пуној
фигури на врло упадљивом месту, Распеће Христово испод Успења
Богородичиног на западном зиду наоса; ктиторска породица насликана у
оквиру програма Страшног суда, као у Студеници, Милешеви, Сопоћанима,
Грачаници Богородици Љевишкој и Дечанима; празник Преполовљења у
поткуполном простору попут Св. Араханђела у Кучевишту; честа примена
одеће декорисане писменима као у Старом Нагоричину, Андреашу,
Марковом манастиру и Матејчу; постаљање Деизиса на северној страни наоса
као у Марковом манастиру, Св. Атанасију у Костуру и Зауму – једини изутетак
у периоду Моравске Србије је деизис у Новој Павлици;70 Ваведење
Богородице аналогно Марковом манастиру; Св. Петар и Павле крај улаза у
наос са директном аналогијом у Дечанима, Кучевишту и Леснову; анђео
Пахијел који се појављује у Старом Нагоричину, Богородици Перивлепти у
Охриду и Богородици Љевишкој.
Као што смо већ навели у живопису Велуће значајно место заузимају и
Немањићи што није случај код осталих цркава и манастира Моравске Србије
69
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Пајкић П., 1997, 163 – 164.
Петковић В., 1955, 52 – 55, сл. 21 – 25, 27 – 28; Михаиловић М., 1975, 75 – 76.
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осим портрета св. Симеона и св. Саве. После Милешеве где је св. Сава
насликан за живота, св. Симеон Немања и св. Сава приказиваће ce, y облику
двојног портрета, веома много од почетка XIV века, почев од Краљеве цркве y
Студеници (око 1315) и Св. Никите код Скопља (око 1320) y иконографској
формули која je створена вероватно y Хиландару, a која ће ce понављати и y
споменицима моравске Србије, па и овде y Велућу.71 Приказивање св. Стефана
Првомученика крај њих, са његовим апостолским ознакама, такође упућује на
Свету Гору – y Богородичиној цркви y Хиландару он je придружен св.
Симеону и Сави, уз ктитора, краља Милутина.72 Осим y Велућу, св. Сава,
Симеон и Стефан Првомученик биће приказани заједно само y још једном
моравском споменику – Новој Павлици.73 Својим гестом благосиљања мали
Христос на Богородичином крилу придружује овим одабраним личностима
из велућке јужне певнице и св. Пантелејмона и истиче га, истовремено, y реду
стојећих фигура наоса.74 Важност лика св. Пантелејмона подвучена je y Велућу
вишеструко – он je до Богородице са Христом и прима Христов благослов,
смештен je до иконостаса и издвојен из триаде светих лекара (св. Козма,
Дамјан, Пантелејмон) y којој ce искључиво појављује y монументалном
сликарству XIV и XV века.75 Само изузетни разлози су доводили до издвајања
његовог лика, обично посвета цркве76 или недостатак простора, што y Велућу
није био случај. Решење би ce могло потражити на другој страни. Постоји
могућност да је св. Пантелејмон ту насликан након уступања Велуће
манастиру св. Пантелејмона. Овакав став који заступа Б. Тодић77 има, поред
аргумената за и врло јаких аргумената против. Не бисмо понављали
аргументе Б. Тодића за јер су детаљно образложени у његовом раду већ би се
осврнули на аргументе против. Данас постоји мање више консесус да је
Велућа саграђена пре Лазарице а ова није саграђена после 1377. године. Реч је
неоспорно о једној од првих цркава (манастира) саграђених у моравском
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стилу.78 Можда је превише смело мишљење Ж. Андрејића, које он заступа у
својим последњим радовима о Велући, да је ова саграђена још за живота цара
Уроша али чак и једно “конзервативно” датирање не може да иде после 1375.
године а вероватно и пре – можда чак и времену блиском Маричкој битци.79
Тешко је веровати да је толико дуго Велућа остала не живописана поготово
што се њен живопис може везати са старијим црквама из времена Немањића
а не са Раваницом која би се по Б. Тодићу и Г. Бабић зидала практично
истовремено са Велућом.80 Ми сматрамо да је живописање Велуће обављено
пре живописања Раванице и пре него што је кнез Лазар учврстио своју власт а
то је вероватно било негде најкасније 1379. године. У време када се живопише
Раваница живопис какав је у Велући би тешко био могућ чак и ако су ктитор и
његов сизерен били, као што ћемо то даље видети, по нашем мишљењу у
блиским породичним везама са кућом Лазаревића. Због свега овога је и
фреска св. Пантелејмона насликана више година пре него што је Велућа
поклоњена манастиру св. Пантелејмона на Светој гори.
Пошто смо све ово напред образложили можемо да се посветимо и
главој теми у нашем раду а то су очувани портрети насликаних на северном
зиду припрате (5) и на западном зиду наоса (4).
У Велућу је је укупно очувано девет портрета, пет на северном зиду
припрате а четири на западном зиду наоса, по два јужно и северно од царских
врата. Сигнатуре су, на жалост једва очуване: поуздана су читања натписа
имена свега две личности сликане у нартексу Déáný и Olivérý, док су друге
две оштећене сигнатуре из исте групе портрета можда могу реконструисати
као Konýstiin и (Brataný). Међутим ако и усвојима ова читања није могуће
извршити поуздану идентификацију претстављених личности због тога што
се ради само о члановима ктиторове породице, вероватно синовима.
Ктиторов портрет треба свакако тражити међу фигурама сликаним на
западном зиду наоса. Један од два сликана мешовита пара представља ктитора
са женом а онај други сизерена или можда ктиторове родитеље.
С обзиром на то да су натписи поред двеју сликаних фигура северно
од врата потпуно уништени, за питање времена настанка Велућа имају нешто
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О ранијим мишљењима о времену када је саграђена Велућа видети у: Бошковић Ђ.,
1955, 60 – 74; Стричевић Ђ., 1956, 123, Дероко А., 1985, 176; Бабић Г., 1975, 74. У овим
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више значаја портрети сликни на јужној половини западног зида. Поред
мушке фигуре прочитана је, наиме, титула деспота. Натпис су публиковали
готово истовремено Ј. Ковачевић81 и В. Петковић.82 Аутори који су последњи
писали на ову тему сматрају да је ово читање несигурно јер је за разлику од
Ковачевића Петковић написао да је испод личности на северној половини
западног зида наоса писало деспот. На овоме се инсистира, премда је Ђ.
Стричевић још пре пола века убедљиво доказао да се очигледно ради о
нехотичној грешци В. Петковића.83 Петковић је током времена мењао
мишљење о посвети црквеног храма па и ктитору али је све време за
ктиторовог сизерена сматрао деспота Иваниша. Он никад у својим радовима
није видео деспота Иваниша као ктитора па зато није ни могао да прочита
његово име северно од врата где је приказан ктиторски пар.
Ова сигнатура стоји у вези са традицијом да је Велуће саградио деспот
Јован Бранковић коју је забележио и објавио Милићевић. Још је Стричевић
уочио да је традиција настала на основу сачуване сигнатуре поред портрета на
јужној половини западног зида наоса, и то у време када је од свих
некадашњих деспота у народу био најбоље познат Јован Бранковић. Наиме,
једино се име Јована Бранковића јавља у Србљаку основном извору за српску
историју свештеника и монаха у Србији све до средине XIX века.
Податак о деспоту Јовану као сизерену ктитора (или као самом
ктитору) јавља се у изворима и раније. У првом попису из 1836. године84
наводи се: “По сказивању првој пут у време деспота од браће Јована и
Стефана а и од некаквог у исто време владике Максима. А пограђивана по
другиј пут у год. 819 помоћу капетаније жупске.”85 У другом попису урађеном
само, пар месеци касније (8. фебруара 1837. године) за окружје крушевачко за
Велућу се опет наводи “у време деспота српски грађена и поправљена 1830.
год.”.86 Важно је напоменути да пописивачи и у првом и у другом попису
наглашавају кад је реч о кнезу Лазару или деспоту Стефану. Тако за Лазарицу
наводе како је саграђено од кнеза Лазара или сина његовог Стефана, за
Наупаре од деспота Стефана, за стару сталаћску цркву (св. Духа), кожетинску
цркву, стрмачку и цркву у Црквини (код Каоника) да се не зна од кога је и
када саграђена, за Павлицу да је из времена Немањића вероватно још од доба
св. Саве. Овде говоримо само о црквама које су постојале пре ослобођења
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1832. године и које вероватно потичу из средњег века. У попису из фебруара
1837. године једина разлика је у томе што се за Лазарицу као ктитор наводи
само кнез Лазар а за Наупару кнез Лазар или деспот Стефан. Као што видимо
подаци са којима су располагали пописивачи су били прилично тачни. Врло је
занчајно да они Велућу не везују ни за кнеза Лазара ни за деспота Стефана већ
на први поглед неодређено кажу у време деспота. И у следећем попису
манастира из 1837. године који је користи М. Милићевић за свој рад о
манастирима за Велућу се дословно преписује оно што је наведено у попису
из1836. године. Следећих година следе редовни годишњи извештаји о
рачунима манастирским (црквеним) у којима се обично у две три реченице у
уводу наведу подаци о манастиру (цркви). Било је и пописа као рецимо 1841.
и 1854. године као и редовних (на пар година) пописа манастирског имања. У
свим овим документима (а има их заиста много) обично се даје и када је
манастир саграђен и од кога и када је последњи пут обновљен. У свим овим
документима када се наводи време изградње манастира наводи се да је из
“времена деспота” или из “времена деспота Јована”.87 У пар случајева стоји и
податак да је време градње добијене по натпису “деспот Јован”. На жалост
старешине манастира за све то време нису били историчари па да нам стручно
скину калк натписа па морамо да им верујемо на реч. Поставља се логично
питање зашто би измишљали неког њима апсолутно непознатог деспота
Јована када су могли да наведу свима познатог деспота Стефана или бар
деспота Ђурђа. Ранг манастира у Србији XIX века је зависио од економске
моћи манастира али и ктитора. Круцијални инетерес манастирског братства је
био да вежу свој манастир за Немањиће или Лазаревиће. Један од главних
разлога што је Велућа, крајем XIX века, била манастир, најмање значајног, III
реда је управо непознати ктитор. Све задужбине Немањића и скоро све
задужбине Лазаревића (Раваница, Манасија, Горњак, Каленић, Љубостиња) су
биле манастири I реда. Од задужбина Лазаревића (како се тада сматрало) само
Враћевшница, св. Роман, св. Стеван (Липовац) и Наупара су били манастири
II реда а Копорин III реда. Небитно је за нашу причу што неки од побројаних
манастира нису биле задужбине Лазаревића али у то време се сматрало да јесу.
Манастирском братству је, дакле, било у интересу да манастир вежу са кнезом
Лазаром или деспотом Стефан и ако то нису ни покушали морао је да постоји
јак разлог. Прилично смо сигурни да је тај разлог јасан и читљив натпис
“деспот Јован”. Све до Првог светског рата Министарство просвете и вера је
било пренатрпано разним дописима у којима старешине манастира и цркава
доказују како су њихов манастир или цркву саградили Немањићи или
87
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Лазаревићи. Кад је реч о Велући братство манастира остаје на тврђењу да је
манастир саграђен у време деспота Јована.
На основу неких извештаја са терена М. Валтровића и К. Јовановића
Министарству просвете изгледа да су они, крајем XIX века могли да прочитају
само деспот а не и деспот Јован.88
Кад умезмемо све напред речено сматрамо да је сасвим могуће да је
испод мушке фигуре јужно од врата на западном зиду наоса стајао натпис
“деспот Јован”. Поготово што је та фигура одевена у одежду какву су носили
деспоти из времена царства а не деспот Стефан или Ђурђе. Поред тога та
личност је приказана гологлава (такође као деспоти из времена царства) а не
са круном како су увек приказивани и кнез Лазар и деспот Стефан.
Ако прихватимо став да је личност приказана на западном зиду наоса
деспот Јован поставља се и питање – ко је та особа. Ако није реч о неком
потпуно непознатом деспоту у обзир долазе само деспот Јован Драгаш или
деспот [Јован] Иваниш. Премда не треба у потпуности искључити ни деспота
Јована Драгаша сматрамо да се деспот Иваниш далеко више уклапа. Да би
дошао у обзир Јован Драгаш морао би простор између Копаоника и Јастрепца
на југу и Западне Мораве на северу да буде његова баштина (тј његове
породице) а морали би и да изградњу неких од најстаријих цркава и
манастира моравске школе (Наупара, Велућа ...) да вратимо у период 1367 –
1371. године што можда и није немогуће али је ипак мало вероватно. Са друге
стране деспот Иваниш се доста добро уклапа у свему осим, како ћемо даље
видети, у једној ствари. Дакле, сматрамо да је, са прилично великом
вероватноћом, мистериозни деспот Јован из Велуће деспот [Јован] Иваниш.
Без обзира која је особа приказана јужно на западном зиду наоса
готово је сигурно да је то иста особа која је била ктитор манастира Дренче. И
то без обзира да ли је реч о неком деспоту или не. У контекст ове приче
најбоље се уклапа деспот Иваниш. Главни проблем кад је он у питању је
проблем његових година 1382. године када је потврђена дренчанска повеља.
Он би у то време морао да има око 80 година.89 Ма колико то било много
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година не смемо заборавити да су и Стефан Немања и Ђурађ Бранковић
имали и више кад су умрли.
Дакле, ако прихватимо могућност да је деспот Иваниш ипак поживео
80 година и као друго да је поред сина Алтоманa имао и ћерку “коцкице” се
врло лепо склапају. Најпре, треба обратити пажњу да модел цркве не држи
мушкарац северно од врата западног зида наоса него жена до њега. Са друге
стране, захваљујући познатом надгробном натпису из манастира Дечани
знамо да се једна сестра кнеза Лазара удала за Алтомана, сина деспота
Иваниша, са којим је имала рано преминулог сина Иваниша. Цркву Св.
Николе у Сребрници уступили су св. Пантелејмону војвода Никола и његова
жена Видослава сродница Лазаревића. Ако је Видослава ћерка деспота
Иваниша она је истовремено заова сестре кнеза Лазара и тако сродница
Лазаревића. Прихватајући могућност да је Иваниш живео 80 година готово је
извесно да је он ктитор Дренче (у ствари врло је тешко видети ко би то други
могао и да буде) па у складу са тим и Сребрница је била у његовој власти, с
обзиром на одредбе дренчанске повеље, можда и његова баштина.90 Ако је
Велућа саграђена на земљи која је око 1370 – 75. година била у власти (а
можда и баштини) њеног оца деспота Иваниша сасвим је могуће да је
Видослава та која држи модел манастира а не њен муж. Ако је ћерка деспота
Иваниша ктитор Велуће то објашњава и цео живопис манастира. Шта више,
ако је њен муж војвода Никола у ствари војвода Никола Зојић кога други
извори везују за рудничку Сребрницу то објашњава и живопис у манастиру
Благовештење рудничко и неке битне аналогије кључних елемената живописа
Велуће и Благовештења рудничког.
Вероватно ће многи сматрати да је ова “радна хипотеза” помало
натегнута. Можда и јесте али смо убеђени да је много мање натегнута од свих
до сада хипотеза везаних за историју манастира Велуће. У сваком случају
сматрамо да је неопходно даље изучавање овог историјског споменика.
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Небојша Ђокић
Nebojša Djokić
SOME OPINION ABOUT FEW FIGURES ON FRESCO’S
IN MONASTERY VELUĆA

The monastery with the church of the Vavedenje Bogorodice (Purification
of the Virgin Mary) in the village Veluće is located besides the little river Srebrnica
which flows down the slopes of the mountain Leskovactoward the right riverbank
of the river Zapadna Morava, on the right sideof the road Kraljevo – Trstenik –
Kruševac. It is located in the region which belonged to the župa Rasina and
Jošanica in the Middle Ages near the silver and copper mines. This region is rich in
ore, farming, vineyard and farming land and land with lots of forests was a compact
economical unit in the possession of the powerful Serbian despot Ivaniš.
The church is mentioned for the first time, like St. Nikolasin the authentic
Charter which was issued to the monastery of St. Panteleimon on the Holy Mount
Athos by the Prince Lazar in 1380 – 1381 and in the Charter of this widow , nun
Jevgenija and her sons from 1395 and 1400. The church was building by Vidoslava
douhghter of despot Ivaniš with her husband duke Nikola Zojić, probably around
1372 -73. The church is also mentioned in the Turkish census in XVI centuryand it
was restored in 1819 during the rule ofthe conte Miloš Obrenović. On that
occasion the upper façade of the church was painted in a naïve and not high quality
way with the subjects that were in the function of defense against demonic forces.
Despite that, the decoration on the façade of Veluća represents uniqueness.
Кеy words: Veluća monastery, Srebrnica, Koznik, Koznik district (nahia),
Rasina, Bučje, Veluća (village), St. Nicolas Srebrnica, Kruševac, despot Jovan despot
Ivaniš, duke Nikoal, Vidoslava.

