
Једно грчко хиландарско писмо из XVIII в.
с миниатурама

Патријарашки архив у Сремским Карловцима има неко- 
лико десетина хиландарских писама из XVIII века, писаних 
старом српско-словенском и руско-словенском редакцијом. Нај- 
већи део тих писама садржи молбе игумана и хиландарског 
братства карловачким митрополитима, да помогну хиландарске 
изасланике како би по српском народу Карловачке митропо- 
лије успели да покупе што већу милостињу за плаћање ма- 
настирских дугова и дажбина, за издржавање братства и 
неопходне оправке у манастиру.

Један део тих хиландарских писама из XVIII века објавио 
сам још 1913 год, у LI књизи Споменика Срп. Кр. Академије 
под насловима : „Одношаји светогорских и других манастира 
са карловачким митрополитима“ и „Прилошци за историју 
одношаја карловачких митрополита и епископа са Истоком 
и Светом Гором“ (стр. 43— 69 и 95— 104).

Међу тим хиландарским писмима налази се и једно грчко 
Хиландарско писмо у облику свитка на врло чврстој хартији, 
сличној грубом пергаменту, размера 75 X  50 см, са доста укусно 
у бојама израђеним (сл. 1) иницијалом О (17 X  6*7 см) и ми- 
HHj ату рама (сл. 2) Мајке Божије (1Г4 X  10-9 см) и (сл. 3) 
Св, Симеона и Св. Саве (14-2 X  10’7 см) изнад текста писма. 
Уз минијатуре су такође грчки натписи ; само je на великом 
манастирском печату (промера 6 см), — који je ударен на врху 
свитка у црни гар између иницијала О и минијатуре Мајке 
Божје, —  исписан унаоколо српско-словенски натпис, од кога
се може прочитати само ово f  Шчать..... (ма)пастыра Хнлан-
дара. У средини печата угравирана je врло лепо сличица 
главног храмовног празника Ваведења Богородице у храм.

Ово грчко писмо упућено je било, такође ради скупљања 
милостиње, на све грчке Хришћане. —  У  њему се нарочито
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наглашује : како у Хиландару живе Срби и Бугари „друге 
народности“ , па „зато не пролазимо лако у сваком месту“ . 
Како су, међутим, велике материјалне невоље притисле ма- 
настир, братство je једногласно одлучило : да свога духов-

Сл. 2. — Мати Божија с младенцем Христом, у центру изнад почетка 
грчког хиландарског писма. Оригинална величина.

ника, проигумана Атанасија и његове пратиоце пошаље свима 
милосрдним Хришћанима с молбом, да притекну у помоћ ма- 
настиру Хиландару тим више, што су они служитељи чувене 
„пренепорочне богомајкине свете и чудотворне иконе 
ручице“; а сем тога, изасланици хиландарски носе са собом 
и „свету и свештену реликвију, Симеона Столпника
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ј која кипти изворима свакојаких 
i лест у славу Бога“ .

исцељења и лечи сваку б°

Сл. з. Св. Симеон и 
писма,

Св. Сава изнад почетка грчког хиландарског 
десно. Оригинална величина.

Како се међу невољама које су снашле Хиландар, поред 
великих дажбина и неподносивог дуга, нарочито помиње да 
je „и ј е д н а цела страна нашег манаспшра уништена од по-
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ж ара“, то je врло вероватно да je то писмо писано ускоро 
после пожара јужне стране манастира Хиландара, који се збио 
у лето 1722 год. —  О том пожару, найме, имамо сведочан- 
ство у једном српском писму хиландарског игумана Герасима 
од 7 септембра 1722 год., упућеном карловачком митрополиту 
Вићентију Поповићу, где се каже : да je због пожара суседне 
шуме велики ветар нанео ватру и на манастир, па je на 
јужној страни изгорело неколико ћелија, клисарница, две бол- 
нице и једна страно-пријемница, одељење за госте (Споменик 
!Срп. Кр. A. LI, 54а).

Рад. . Грујић

. 393

То грчко хиланд ар ско пасмо у  српском аре воду гласа:

{ м. п.

Око ирве Исиред Између друге и
слике: друге слике: треће слике:

Махи Божија Свети
Симеон

Ктитори манасги- 
ра Хиландара отац
и син владаоци

српски

Десно од 
треће слике:
Свети Сава.

О ви, који православној заједници припадате, и који ce 
ма где налазите, високопреосвећени и богоизбрани митропо
лита и архијепископи, пребогољубиви и богоблагодатни пре- 
освећени епископи и високопречасни игумани светих манастира; 
најпобожнији и најблагочествији економи; високопречасни и 
премудри протосинђели, јеромонаси и духовни оци; дубоко- 
учени учитељи и свештенопроповедници; најпоштованији и 
премудри клирици, сваке епархије; најблагочествији свеште- 
ници и монаси у Христу браћо; високоуважени и високоцењени 
главари и трговци; богомкрмањени и богохрањени бродо- 
власници и морнари, и сваке уметности и вештине мајстори 
и првомајстори појединих заната; и сви ви Христољубиви и 
милосрдни хришћани; народе свети, и наследниче царства не- 
бесног; радосни у Господу и здрави били! Првима од вас 
службеничко поклоњење одајемо с поштовањем и благочести- 
вошћу сви ми, који се, то јест, налазимо у светом царском и 
патријаршиском манастиру Хиландару, частвованом у име Ва- 
ведења пресвете и славне Богородице и приснодеве Марије на 
Светој Гори Атонској. А осталима молимо радост, мир и милост 
од бога Господа сведржитеља и све што je добро и спасоносно. 
Од нас пак опет вам пољубац у Христу, и братски поздрав, 
којим вам свима јављамо наше неподношљиве невоље и несреће.
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Нека je, дакле, знано сейма вама, да се у овим садашньим 
временима налазимо у великој несрећи и невољи због многих 
и тешких дажбина, које нам свакодневно придолазе, и због 
непрестаних и неизбежних штета, и због разних нужда, тако 
да се сад горе него икад патимо и у вгликој се опасности 
находимо. Јер смо доспели до потпуне несреће и беде за- 
једно с нашим светим манастиром, и у велики смо и пре- 
тежак дуг запали. При том je и једна цела страна нашег 
манастира уништена од пожара. А како je наш манастир од 
друге народности, jep у њему обитавају Срби и Бугари, зато 
не пролазимо лако у сваком месту. Тога ради, дакле, одлу- 
чисмо да прибегнемо самилости вас милосрдних хришћана, 
милостиње ради, и помоћи ради. И тако, по једногласном ре- 
шењу нашем, шаљемо високопреподобног и високопречасног 
светог духовника и проигумана, господина оца ћир-Атанасија,. 
са његовом пратньом, те просимо и молимо све вас, да их при
мите љубазно и пријатељски са свом гостољубивошћу, ради 
пренепорочне богомајкине свете и чудотворне иконе Троје- 
ручице. Примите их, дакле, као служиоце ньене и слуге, и 
помозите им речју и делом, и милостињу дајте сваки од вас па 
својоЈ вољи и моћи, и упишите неки парусију, један четрдесет 
литургија, други мали (?) или четрдесетодневни парастос; сваки 
од вас како му je воља, не на силу, или под морање него 
(по вољи); jep веселог дародавца воли бог, који у јеванђе- 
љима назива блаженима милостиве : „блажени“, вели, „мило- 
стиви, јер ће они бити помиловани“ ; и: „у колико сте учинили 
једноме од те браће моје најнезнатније, мени сте учинили“ ..

По њима шаљемо к вама, ради вашег освећења и бла- 
гослова, свету и свештену реликвију, светог Симеона Стол
пника ногу, која кипти изворима свакојаких исцељења и лечи, 
сваку болеет у славу бога.

Примите их, дакле, и помозите их. А ви ћете, као нови 
ктитори, имати помен од нас непрекидни, и награду од бога 
хильадоструку, а и у пресветој Богородици имаћете у опас- 
ностима и невольама непобедиву помоћницу пред Христом 
Исусом, сином њеним и богом нашим, коме нека je слава, 
царство, част и поклоњење у бесконачне векове векова, амин!:

Превео с грчког 
Д. Н. Анастасијевић


