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МАНАСТИР ПЕЪКА ПАТРШАРШША И ЬЬЕГОВЕ СПАХШЕ

Оскудност жугори]ских податзка веома отежава настоjaiba

да се подробнее осветли и упозна живот по нашим манастирима

током туроке владавине. Записи по кнлигама, натпиои по зидови-

ма, ретки летописи или дневници путника са Запада дозвольаваля

су да се само наслути сложена историка маиастирских братстава

у неповол>ким условима ропства под иноверним господарима. От-

како су пре три децешце почели да ce у eehoj мери кориете и тур-

ски извори, слика о животу по српоким монашним средиштима

постала je jaaiuija, а нека нова сазнааьа су, за недовольно ynyheHe

у турски правши систем, оасвим неоченивана.

Meijy таква, наизглад H3HeHal)yjyha, откриЬа уврстило се и

оно о манастирима као притежаоцима тимара. Док се за неке може

само елутити, jep нема, бар засад, непоареднот сведочанства, за

манастире Раваницу, Ресаву и Милешеву сасвим je извесно да су

им турске власти доделиле, односно потврдиле поседе, уз одгова-

pajiyhe обавезе, одмах по паду Орбите 1459. године. Манастир Ра-

ваница je тако у Браничеваком деортеру из 1467—1468. године упи

сан да ими тимар, чи]и приход (износи 4830 акчи, те je ноаилац ти

мара монах недасног имена обавезан да шал>е ^едног опремленот

BojHHKa на султанов поэив.1 Каотаде су ое Раваничанима приходи

са иман>а увеНали на 6096 акчи, па су били дужни да шал>у у рат

тро^ицу цебелвда — коньаника са оклопом и ратном опремом.2 Ис-

товремено су и монаои Реоаве (MaHaoMje) за cBoj тимар — имааье.

уписан на име калуфера Никона и проценэан да доноси приход од

1 Б. "Бурцев, Хришкани cnaxuje у северно] Cp6uju у XV веку, Годиш-

н»ак Историцског друштва Босне и Херцепавине IV, Capajeno 1952, 166.

* Б. Ъур^ев, нав. дело, 167; О. Зирс^евиЬ, Турско eojuo ypeheibe у Ср-

6uju 1459—1683, Београд 1974, 160.
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3385 аспри, били дужни да да^у два водника за твр1)аву Ресаве.*

Иако Милешеву ченгИе описузу путници Kojw од Дубровника иду

ка Царитраду, нико од нлх не зна да je манастироко братето ос-

лобо^ено харача, како je эабележено у Херцеговачком дефтеру из

1477. године.4

Из сувопарних öpojKH по дефтарима — катастарским пописи-

ма земл>е и становништва— не види се, разуме се, да ли су баш

монаси на Koje су се водили тимари ишли у sojHe походе. Вероват-

ниуе je да оу, како се могло, опремали и слали у тураку Bojaxy

CBOje замекике, уз одре^ену накнаду. Уз то, поседници тимара, у

овюм anyqajy монаси Раваиице, Ресаве и Милешеве, били су оба-

везни да набаве сву опрему цебелвде — коша, храну, одговара]у1ш

шатор и оруяце. Они ратници, основа османске Bojne моКи, носили

су на глави кацигу, на грудима оклоп, док су били наоружани са-

бл>ом, :копл.ем и луком са стрелама.5

Осим манастира, и nojедина свештена лица имала су ceoje

тимаре, эбог Kojnx оу свакако марала да изнршаваду jacHo од-

ре^ене во]не обавезе. Мале приходе су имали nojедини свештени-

ци — испод хшьаду аспри— па су стога и гаихове обавезе биле

умашеяе. Тако je, на пример, поп Оливер из Звечанске Haxwje до-

био 1455. тимар са приходом од само 791 акче, па je имао само оба-

везу ешкищоце — cnaxwje нижег ранга KojH je ишао у походе на

коньу, али без пуне опреме.6 По Браничевском дефтеру из 1467—

—1468. види се да су и два попа, .Гаков и Тодор, имала мале тима

ре у висини од 500, однооно 425 акчи.7 Прилично велики тимари

били су доделыивани висоним црквеним досто]анственицима, ко]и

оу уживали поверен>е тураке власти. Лош у доба првог туроког ос-

Bajaftia Топлице митрополит Оилоан, означен као пангин човек,

добио je тимар, KojH je процешьен да доноси годишши приход од

4245 акчи. Када je Топлица 1453. године коначно oosojeHa, тимар

je Силоану потвр!)ен.8

О шичним повлаютицама -коje би уживала лита из врхова

српСке цркве нема података у каешцим временима. Има се ути-

сак као да у време обнове ПеЬке патри^аршиде 1557. године црк-

* Б. Нуриев, нав. дело, 167.

4 М. ФилиповиЬ, Поглед на османски фвудализам, Годшшьак Исто-

риоког друштва Босне и Херцеговине IV, CajpajeBO 1952, 37.

* О cnaxMjoKQj ношици и хришЬанима опахи]ама уп. О. 3j*pojeBidi,

нав. дело, 102—105, 158—162.

* X. ШабаиовиК, Kpajuutre Иса-бега ИсхаковиКа. Зборни катастар-

ски попис из 1455 године, CaipajeBO 1964, 32.

7 Б. "Бурцев, Исписи из дефтера за Браничвво из XV века, Историски

гласиик 3—4, Беотрад 1951, 99; уп. и Дефтер за Црногорски санцак из вре

мена Скендер-бега Црно]евиНа (1521. и 1523), Прилози за ори^внталну фи-

лолоти|у III—IV, CapajeBo 1953, 351. — Подедини полови задржава^у esoje

тимаре све до XVIII века: у jefliroj кн>изи манастира Гомионице помин»у се

„тимароки полови" Лазо и Дамja« (Стари ерпски записи и натписи I, бр.

2847).

* О. ЗироаевиЬ, нав. дело, 158—159.
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вена лица вишег ранга нису лично добивала тимаре, па да нису

■више слала ксмьанике цeбeлиje у турске ратове. Истина, светов-

Нзаци Kojw су остали хришЬани и дал.е се тгамшьу по истор^аким

иэворима.9 KacHMje их има ман>е, али они не нестаду чак ни у XVIII

веку.10

Иако за инюверну влаот ли^у крв по ратиштиода, cnaxnje-

-хришКани не губе везу са сводом, хрипАанском црквом. Штави-

ше, у XVI и XVII веку они се често jas^ajy као дарежл>иви црк-

вени дародавци.11 Неюи од н>их са колена на колено брину за од-

ре1>ени манастир према коме acehajy посебну обавезу у случа^у да

га je основао шихов предак. Тако су током XVII века чланови спа-

хиуске куНе Храбрена били предани донатори ЖитомислиЬа, jep

je шихов предак Милисав саградио крадем XVI века манастирску

цркву.12

У другим случазевима, ме^утим, изгледа да посебна брига

одре^еног слахиjе-хришКанина према неком монашком братству

проистиче стога што се одре^ени манаотир налази на н>еговом ти-

мару. Ван сваке сумн>е je да су подедине cnaxinje добидали приходе

не само од села, Beh и од, цркава. Када се у натпиеу из 1553. године

о живолисазЕьу цркве JoBaHa Претече у Лашугаском манастиру ка-

же да je то обавл>ено „при спаааци АладЦ^егу"13 а да се притом

никаква друга власт не споминье, jaoHo je да je монашко братство

непосредно зависило од овог спахиде-бега, коме je Janryae било

доделено да би од ньега убираю приходе. Било je очигледно и спа-

хща-хришНана коjима су додел>иване цркве, да би од н>их имали

приходе, а они су за то обавл>али водну службу. У нахиди Jeлaчy

уписан je, тако, 1455. године, као jeaan од еншинщца, Кра}ислав,

сил Бранислава, чи)и се тимар cacTojao од два села и уедне цркве,

са укупним приходом од 2042 акче.14 Нова иэучаванэа турских деф-

• Вейи Gpoj примера наведен je у Mojoj юьиэи Зидно сликарство на

nodpyvjy ПеКке narpujapuiuje 1557—1614, Нови Сад 1965, 17—18.

Поэнате су спахиде из породице РашкювиЬа у Старом Влаху, коуи

држе поседе и у XVIII веку (V. Skarié, Podaci za historiju }iercegovine od

1566 do sredine XVII vijeka, Glasnik Zemaljskog muzeja XLIII Sarajevo

1931, 59).

11 Од многих примера наводим само два: спахида Димитар Николин

из Подгорице приликом рата Турака на Хазаре 1600. откупл>у^е дедно срп-

ско jeeaiHbeHbe, некад ошьачканю из неког манастира, и покланъа га Хилин-

дару. Делан други cnaxnja, Ивоое, са два сина, такоЬе спахидама, обеЬава

1691. манастиру Завали сваке године по jeflaH „yöojaK" пшенице. (Стари срп

ски записи и натписи 6р. 6483, 1943).

" Стари српски записи и натписи, 6р. 987, 1287, 1307, 1309; В. ЪоровиЙ,

Херцеговачки манастири, Старинар X—XI, Беопрад 1935—1936, 6—9.

11 Стари српски записи и натписи, бр. 574.

14 О. ЗиродевиЬ, нав. дело, 162. — И кнезови су имали у поседу цркве.

Кнеэу Цветку из Каменице код Шапца припадала je тако 1548. године

црква св. Mareje. (A. Handíié, Grad Sabac i njegova nahija и prvoj polovini

XVI vijeka, Clanci i grada za kulturnu istoriju Istoëne Bosne IV. Tuzla 1960.

127^128).
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тера и других извора изнеЬе сасвим сигурно на светло дана и дру

ге примере аве врете, али je и на основу наведених случа]ева могу-

he сада на прави начин тумачити и вeh познате орпске изворе у

ко]"има се споминьу спахи^е-хришЬани.

Hajзaнимллlвиjи he били олуча] манастира ПеЬхе патри^ар-

iimje ynpaiBo због н>егове изузетне улоге као седишта ерпске црк-

вене организацизе од 1557. до 1766. године, као и због тога што се

у овом старом монашком оредишту створио особен вид сарадн>е

опахи]а-хрш1пЛана и манастиреког братства.

Hnje исключено да je манастир ПеКка naTpwijaipiinija био ти-

мар cnaxnja-xpHiiihaiHa и у XVI веку, па и раыиде. Ипак, поуздана

оведочанства о томе потичу тек из XVII столehа. У опширном за-

пису патриарха Ilajoija из 1642. године у jeflHOj pyiKorroicHOj кнл-

эи, у Kojoj je и IlajcMjeB Живот пара Уроша V, стари предводних

ерпске цркве помилье да су уз н>ега били поп Стефан, cnaxnja Ми

лаш и Стодлоо.15 Пошто jacKo cvpaja друге памшьане личности,

произилази да би cnaxnja Милош припадао шегаво] nehxoj прат-

нъи, а да mije локални хришЬанин у Typcxoj служби.

Ледан слахи]а се налазио у пратши narpMjapxa Apcerotja Чар-

HojeBuha када je он путовао у Свету земл>у 1683. године. На тго-

четку овог дневника патриарх поминъе да je повео са собом

„въ глВжснк" попа Саву, apxnhaiKOHa Данила и cnaxnjy Велжа.16

На поуздану везаност отах^е-хришЬанина за ПеЬку патри-*

japumjy и директно патриарха yrryhyje натпис из 1670/1670. на

ихони св. Георгина у манастиру Морачи. Сликар Радул бележи да

je икону „сапиоао" — у значавъу „био приложник" — „преосве-

штеног патриц арха Максима cnaxHja Радосав."17 Недвосмислено се,

значи, Ka3yje да je cnaxnja Радооав био везан за патриарха, од-

носно ПеИку патрицapunijy.

MehyroiM, надзанимлиив^е сведочанство о cnaxnjaMa ra>j«Ma

je тимар манастир ПаЬка патридаршеда представл>а jeflan до сада

нес^авл>ен натпис из Светог Димитри^а у nehxoj патри^архшци. У

OBoj цркви, на северном зиду заладног траве] а, испод плитке нише

са ликом ерпског патриарха Хефрема, назиру ce Hejacun обриси

^едног лика и готово ишчилели натпис уз н>ега. По слозу малтера

на коме се налази OBaj осликани део зида, извесно je да оштеЬени

лик потиче из времена обнове фресака у цркви Св. Димитри]а,

15 Стари ерпски записи и иатписи, 6р. 1422. — Huje извесно да ли je

пошпьаки Ctojko такоЬе cnaxMja.

" С. Новаковий, Дневник патр. Ар. HpHOjeeuha о путован>у у Jepy-

салим 1683. године, Гласяик Српског ученог друштва ХХХШ, Београд 1872,

185. JesaH део пута патриарха су лратиле и яеке друге onaxwje, али je то

била почасна пратн,а. Они су се вратили назад када су отпратили ApceHHja

III до иза Самокова. Нав. дело, 187.

17 Стари ерпски записи и натписи, 6р. 1659.
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Kojy je обавио Teopmje МитрофановиН 1619/1620. године.18 Када

сам се таре две деценизе бавио овим задним еликама, уочио сам на

том месту само пригнуту фигуру у полупрофилу са испруженим

рукама и подигнутом главом. Од иалтгиса сам могао прочитати са

мо н>егов «paj . . . храма сего. Како je то очигледно био ктиторски

портрет, помиишьао сам да je ту HajBepoBaTHwje приказан патри-

japx Ilajoíje.19

Претпоставка о представлено] личности се показала нетач-

на, jep je оповргнута натписом, ко]и сам тек каошце, уз велики

труд, успео да прочитам. Уз лик ктитора пише iw enaxi и кл\рк

1В((тагв) х$лм& ctro. Очигледно, naupnjapx Ilajcnje, чэдим се

„повелением и усрдидем" пописао храм 1619/1620, ни]е био сам

ктитор, seh je у овом подухвату важну улогу имао и спахиза Jo-

ван, због чега je oeaj стекао право да му се портрет наслика у

цркви. То Huje необично. Много пута су спахиj е-хрипгКани пома-

гали CBojy цркву на разне начине,20 а дедан uefyy шима, onaxnja

Boj'HH, учеству]е 1592. године, уз друге ктиторе, у живопиюан>у

припрате маяастира Тро^ице Пл>евал>ске, па се отуда и н>егов «ти-

торски портрет тамо налази.21 Навероватно ми се, у први мах,

учинило jедино то што je onaxMja J-оваи означен и као

клирик, то jecT члан братства мшаотира Бейке патризаршизе.22

По Hajстарящим правилима, дометим на ВасеJbейским саборима,

Koja оу и данас важеЬа, клирик je члан црквене, у овом случазу

11 S. Petkovic, Zograj Georgije Mitrofanovic и Peckoj patrijarîiji (1619—

—1620), Glasnik Muzeja Kosova i Metohije IX, Pristina 1965, 238, 244—246. —

У свом чланку Фреске XVII века из иркве св. Димитри]а у Пеки и пор

трет narpujapxa Joeana (Старине Косова и Метохиде IV—V, Приштина

1968—1971, 331—350) А. Сковран je дошла до истог зашьучка да су позниде

зидне спине у пеНком Светом Димитроду из 1619/1620. дело Геартаца Мит-

рофановиЬа. Не доводеКи у сумн>у могуЬност да je и ауторка могла да не-

зависно доЬе до резултата иетоветног са модим, напомин>ем, да би се из

бегли яеопораэуми: 1. Георгоща МитрофановиКа сам оэначию као слмкара

у OBoj netucoj цркви joui 1964. године (Enciklopedija likovnih umjetnosti III,

Zagreb 1964, 643), 2. лретпоставл>ам омашком, на «pajy чланка А. Сковран

означено je да je н>ен текст прочитан као предавайте у пролеНе 1963. у Ар-

хеолошком институту у Београду. По кшизи записника тог Института, ме-

Ьутим, види се да je предаваше одржано две године каснизе, на 70. редов-

ном састанку, 1. марта 1965. године.

" S. Petkovié, нав. дело, 241, 245—246. — А. Сковран такоое претпо-

ставл>а да OBaj лик приказу^е патриарха IlajoMja (нав. дело, 347).

" Уп. Стари српски записи и натписи, бр. 1287, 1307, 1309, 1943 , 6483 и

яр.

м С. ПетковиК, Манастир Света Tpojuua код Плевал,а, Беогоад 1974,

69—71.

11 Тачност мага читаоьа потврдио ми je л>убазно и проф. Ъурое Бош-

кювиК, KOjM je, уз ман>е неважне разлике, на исти начин раз^асвио скоро

сасвим истрвена слова приликом рада у IlehKoj патриаршими jom 1933.

године кад je овде помюьани ктиторски натпис био читл>иви}И.
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монашке, за^еднице.23 Тешко je замисливо да je зедан cnaxicja yje-

дно и клирик. Па шпак се то, у редком историдском раздобл>у, у

време патридарха Ilajcnja, догодило. Сведочанство nwje само OBaj

помеи cnaxnje JosaiHa у nehKoj цркви Св. Димитр^а, веК и ]едан

други, об}авл>ен, али не и анализиран, натпис.24 На западном зиду

западног Tpaaeja цркве Светих апостола, опет у IlehiKoj патриар

шими, патридарх ITajciije je дао да се иопише подужи натпис по

водом делимичне обнове фресака у овом простору 1633/1634. го

дине. БележеКи да je „пописана обетшавша «enoja част" у овом

храму и да je препокривена манастирока трпезариза, nanpnjapx

иетиче да je Taj посао обавл>ен у време еклиотцарха Спиридона,

игумана Ваошпца, cnaxnje Тодора (Теодора) и остале братике. Су-

деЬи по редоследу помена, види се да се пекыи cnaxiHja не издваза

од братства, веп се ньегово име са титулом етавльа измену помена

игумана и остале манастирске caôpahe. Aura се доведе у везу и

натпис о спахтци JosaHy «ао «лирику из цркве Св. Димитри]а,

чини се да се може утврдити да су, бар зедно време у XVII веку,

cnaxHje-xpMuihaHM Kojn су држали и цркву ПеЬке патризарнгоце,

били клирици.

По садаппьем нашем сазнан>у током XVII века манастир Пе-

Ьку naiTpnjapnmjy имали су као тимар ose спаходе-хришКани:

1619/1620 JcœaH, 1633/1634 Тодор (Теодор), 1642, са великом веро-

ватноЬом, Милош, 1671. свакако Радослав, а 1683 Велико. Нема,

бар за сада, поуздаких података да су сви, или бар неки од ших,

чланови исте породице. То би било лако могуНе, jep су спахизска

права по правилу прелазила са оца на оина, уколико би туреже

власти биле задовол>не испун>аванзем yo6H4ajeroix обавеза.25

СудеКи по нлосовим именима, cnaxnje Милош из 1642, Радо-

сав из 1671. и Велжо из 1683. свакако су били оветовна лица. Спа-

xnje JoBaH и Тодор (Теодор) и по сводим именима и по томе како

се помин>у — први као клирик, други уз игумана, а иопред манас-

тирске caôpahe — морали би бити чланови пеНког монанпсог брат

ства. С обзиром на то да спахиде нису морале да лично иду у ра-

тове, али су били обавезни да на султанов поэив пошаоьу у рат

гл Joui у Правилима св. апостола, а потом у сдалукама Сеямог васе-

л>енског сабора. изричито се истиче, под препьом искл>уче1ьа, да епископ,

преэвитер или ^акон не сме да преузме на себе световне послове (Апостол-

ска правила, правило 6). У правилима Четвршаг васел>енокаг сабора (пра

вило 3) опет се понавл»а да клирици неЬе преузети во1?ен>е световних иос-

лова, а слично говори и правило 10 Седмог васел>енеког сабора. Позивалуйи

ce «a Matreja (22, 21) правило 83 Апостолских правила под претнюм еврг-

нуЬа 3aöpaibyje да се свештена лица баве во]ничким пословима. На ЧeT-

вртом ваоел>енском сабару (правило 7) црквени оци забрашуду да лица

Koja су ступила у клир или су се посветили монаштву, прихвата}у вознич-

ку или световну службу. Никюдим [Мишаш], еписком далматински, Пра

вила православие цркве са тумачегьима J, Нови Сад 1895, 61—62, 160—161,

330—334, 342—343, 612—614.

14 Стари ерпски записи и натписи, бр. 1260.

" О. ЗиродевиЬ, нав. дело, 104, 160—161.
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по ]еднот или више наоружаних конйника, требало би закл>учити

да оу ове cnaxHje— чланюви пеЬког братства — успевали да из

бегну да лично Bojyjy за иноверие Турке.26

Било je интересантно да ое вида канва je била одеЬа JoBana,

спахи]е-клирика ПеЬке naTpMjapnraje. Cnaxnja BojMH из Свете

Тро]ице крад Пл>евал>а носи оновремену лаичку onehy нижих до-

CTojанственика: дута кафтан притешут силавом, преко Kojer je

пребачена шуба-огртач олточен «рзном.27 Да ли je JosaiH, onaxuja

и клирик, био приказан у iMOHauiKoj раси или одевен у кафтан и

шубу неКемо никад дознати, jep никакав конзерватороки захват

не може том лику повратити првобитни иэглед.

Околноют да су подедини чланови братства манастира ПеЬке

патрицapimtj е лримали на себе anaxnjoKe обавезе да би олакшали

економски положат овоме манастиру сведочи да je свакоднев-

ница наших манастира током турске владавине много сложе-

HHja од наших доокюра ааовим поjедноставльених представа.

Надвдмо се да he иэдаване необ}авл>вних докумената из тур-

оких архива омогуйити да се у догледно време бол>е раз]асии

особен положат onaxuja на чщта. тимарима су се налазили ма-

настири и поюебно оних коди су били везани за манастир ПеЬку

nampnj аршиду.

*• Уосталом, слично je марало бити и са спахи^ским обавезама Реса-

ве и других манастира у другой пюлоиини XV века, о чему je Beh било речи.

*7 С. ПетковиЬ, Манастир Света Tpojuua код Плевала, 69.

http://www.balcanica.rs



i

http://www.balcanica.rs


	0 Balcanica XV (1984) Korica
	Balcanica XIII-XIV (1982-1983)
	0 Balcanica XV (1984) Korica
	Balcanica XIII-XIV (1982-1983)
	Balcanica XIII-XIV (1982-1983) korica2
	Balcanica XIII-XIV (1982-1983)
	Front Cover
	Baciuiuje Kpecruh, Радован СамарциЬ — — — — — — — — 7 
	Никола Tacuh, Културвс~историдско тумаченъе веза иэмеЪу jyrocjioBeH- 
	Драгослав Cpejoeuh, Касыоантичиа житница у Маскару — — — — 
	Sima Cirkovié i Desanka Kovaôevié—Kojié, L'économie naturelle et 
	Hada Kjiauh, О фирентинскф колонией" на загребачком Градецу пот- 
	Драголуб Драго]ловиК, Зборник крстд'ана Хвала и проблем „цркве 
	loannis Hassiotis, George Heracleus Basilicos, a Greek Pretender to 
	Ivan Dujiev, A propos de l'historiographie de Dubrovnik — — — — 
	Aleksandar Matkovski, L'insurrection de Patrona Halil a Istambul 
	Милорад ПавиН, Гаврил Стефановип ВенцловиН као историчар — — 
	Славко ГавриловиН, Разбодништво у Срему у време аустредстоо-турског 
	Владимир Сто]анчевиН, Српска влада и одлаганъе народнют уотанха 
	Петар МилосавлевиН, О настоя ашима да ое др Валтаэар БогиютЛ анга- 
	Милорад ЕкмечиК, Црквени фактор у сукобу великих аила у источ- 
	Климент Цамбазовски, Школованье бугарских девоя'ака у Вишс-j жен- 
	Василще Kpecruh, О загребачкод" гцрослааи педесетсахздишньице кнли- 
	Михаила Bojeoduh, Срггоко-грчки прегоЕе^и о савззу 1912 щцине — 
	Dimitrije Djordjevié, Agrarian Reforms in Post World War One Balkans 
	Милан Банку, Активност држава Мале антакте за време Раз'кске 
	Душан Лукач, Место Крал>евине JyrowiaBHje у планюиима и екшанэио- 
	Norbert Reiter, Die Kommunikationssteuernde Funktion des Dativs im 
	Милка líeuh, О июказиван»у временсхог понавл ан>а именима дана на 
	Момчило СавиН, Да ли су сазрели услюви эа настанак jeflHe балканске 
	Ветрена Хан, Сликари из Далмациде осликаваду готичмо и ранееаясио 
	Сретен ПетковиН, Манастир Пейка naupnjapnmíja и нъегове опахи^е — 
	Цинко Давидов, Православии у Ваша|рхел>у и шихоэа црква — — — 
	Де]ан МедаковиК, Вилизам Дейтон — ]'едан заборавл>ени сведок 
	ЪурЬица Петровик, Одредба дубровачке владе о ,дираэницима светих" 
	Dragoslav Antonijevié, A Contribution to the Study of the Folklore Ritual 
	Djurica Krstié, Traces of Customary Law Institute of Montenegrin Home- 
	Мирослав ПантиК, Фрагмента о Марину Држийу (II) — — — — — 
	Миодраг Crojauoeuh, Харамбаша Новак Дебелип — народна пероони- 
	Цаница ПетровиН, Црквени елементи у ороаюом народном обредном 






