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ОБНОВА СРПСКОГ МАНАСТИРА СВ. САВЕ ОСВЕЕЕНОГ КОД
ТЕРУСАЛИМА 1613. ГОДИНЕ

У Свето] Землей се за српско име први пут чуло ]ош 1229.
године, када ]е хришпанске светшье ходочаетио архиепископ
Сава НемаНкИп. Уз многобро]«а богоугодна дела, подитао ]е и
задужбине, чиме ]е поставио чврсте темел>е српском присуству у Палестини. Сви потонл српски владари и првосвештеници развивали су и учвршпавали успостаа1ьене везе стара]упи
се првенствено о задужбинама, све док су имали моКи и средстава.
Веома мало се зна о српско] православно] општини у Па
лестини и о храмовима копима ]е она упраыьала све до сре
дине XVII века.1 Основни узрок ]е недостатак извора. Фрагментарни подали ко] и блесну с времена на време, могу пре
да подсете на некадашше духовне утипа|е и српске споменике
него да озбшыпце и свестранще расветле макар и на]ма*ье
питание из нлгхове исторще.
Две султанске заповести из 1613. године пружа]у могупност да се, из ]едног досад непознатог угла, сагледа положа]
српских монаха, н>ихова свакодневна борба и огромна вол>а
да истрачу упркос многим тешкопама и насшьу ко] ем су били
изложени. Овде се први пут об]авл>у]у турски документа о
Србима у СветЫ Земл>и. Због изузетног знача]а нлгховог садржа]а и употребе извесних некарактеристичних израза, поред
превода, об]авл>у]у се уз факсимиле и траяскрипщцу на османскотурском зеэику. Први документ ^е у облику кратког и неЗахвал>у}ем на предусретл.ивости мр Одеду Перщу, асистенту на
Хебре^ском универзитету у терусалиму, ко]и ми ]е послао фотокошц'е
докумената.
1 Потпушце о односима Срба и Св. Земле: Н. ДучиЬ, Српски
АрханЬелски манастир у ]ерусалиму, Годишн>ица Николе ЧупиЬа, IX
11887) 235—24л; Т. БорЬевиЬ, Српске светите у Палестини, Скопл>е 1925;
Предговор др Д. Давидова у фототипском издан>у Описанща ]ерусалима, Христофора Жефаровипа (1748), Нови Сад 1973; В. Недомачки,
Манастир АрханЪела Михаила и Гаврила у ]ерусалиму — задужбина
крала Милутина, Зборник за ликовне уметности Матице српске, 16
(1980) 25—69.
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довольно информативног регеста на енглеском ]езику, без факсимила, об)авио професор .Гуризел Хе^ ^ош 1960. године.2 До
кумеяти се чувашу у Архиву Председништва владе у Истанбулу,
у фонду Кагш1 Кересь Заповести су уписане у дефтер бро} 71,
кода припада такозваним „важним дефтерима" (МШитте с1ег1ег1еп), на страницама 340. и 350.8
Постере различита мшшьенэа о томе шта су то тйЫтте
йе^1ег1ег1 и како су они настали. Овде Не се раэмотрити само
оне шнхове карактеристике ко]е су юьучне за разумеван>е на
ведена два документа. Чини се назвероватгоцом хипотеза
3. Хе.)да да су у мухиме дефтере преписивани концепти фермана, и то они ко] и су ]'едном веК били грубо исправл>ени,
ако ]е то било потребно.4 То потврЬу)е веп први поглед на
два наведена документа: жуедине речи, односно изрази су
прецртани, а стилске исправке и допуне су унете поред самог
текста или испод
Датум уписиван>а концепта нще эначио увек и датум изда
вала фермана. Могло се догодити да ]е концепт био уписан:
1) пре него што ]е ферма» написан, 2) попгго ]е ферман напи
сан, али пре него што ^е послат и 3) попгго ]'е ферман послат.
Концепти су обично уписивани у групама. Датум се стаагьао
испред цепе групе докумената тако да се понекад мора потражити и неколико страница уназад.5 Први приложени документ
у овом чланку у]едно ]е и први у групи — уписан ]е непосредно испод датума.
Изрази према рукопису Авни-ефендще и према рухопису
Нзегове Екселенцще (рейс ул-кутаб) ефендще подразумева^у
да су управо ови високи државни досто] анственици претходно
саставили кратко нареЬен>е на основу кс^ег ]е потом написан
концепт фермана у целини. Авни-ефендиу а ]'е по сво^" функ
цией могао бита тескередац'а или велики тескерещца.6
Изнад обе заповести поспей ^ош ]една важна белешка
ко]у би требало раз]аснити. Само постс>]ан>е оваквих концепата не мора увек значита да ]е „прави" ферман и издат. У
то можемо бита сигурни ] едино ако ]"е изнад концепта додат
израз написан (уагисИ), као што ^е то било у овим случа]евима.7
• II. Неуй, ОИотап БоситеШз оп Ра1ез1те 1552—1615. А 8шйу о/
1Не Рггтап Ассогйтк № 1Не МиЫтте ОеНеп, ОхГогё 11шу. Ргезз 1960,
179.
3 Два оваква дефтера, налазе се у фонду К. Кереа, бр. 70 и 71,
иако у истом архиву постели засебан фонд МШшшпе Ьег1ег1еп. Ову
врсту извора ]е прва открила екипа стручн>ака из СКА 1936. г., а
резултати су об|авл,ени у: С. Е1е2олас, 1г сап&гайзЫИ. 1ш$ЫН агЫуа
МйЫтте ОеЦеп, Веодгас1 1950. На.щсцрпни]е их
анализирао I. Хе^д
у првом делу наведене кн>иге (Неус-, 3—38).
4 Неуй, 23—24.
* Неуй, 24—29.
• Неуй, 14—17.
7 Неу<1, 18.
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ВВА.К. Керес1 , П ,«1г . 350
I 12. С 8бПв 10221

ВЯ-ЬаН"! Ьа*г*<Л [ге*15 Ш-кШЛХЫ еГепсИ
[1] КЫз-1 5вг1Г кХ2Х81па 1?икт к!: МаЬгП5в-1 тегЬаге кигЫпде
пеГ5-1 Ьегг1уув<1в уЯк1 с Оеуг-1
<Ма»к1« та=гаГ квп1веп11К Ьа<21
уег1*г1 ЬагХЬ о1иЬ С 2] V» Ьа=*1 ЬЦуО! V* схШап с1аЬ1 у1к11иЪ
п1с«я1 т1)пЬе<Лт о1иЬ V» Ьас411ап йаЬ1 у1к11иЬ (1гег* о1тад1а
45ЬН1ег1 о1ап №$3г2-у1 й.гЪ С 3) тес11 5-1 $ег «а д*ШЬ 1аст1г1п
1а1еЬ еу1*<11к1вг1пс1« к1Ь*1-1 ;вг Чеп их«г1п* а4ат 1 г 821 о1ипиЬ
д0г(Ц4ик4а ужх*-1 ка«11а Огег* 1а«я1г и Свгт1т1пв тиГа$8а1 в11вг1пв
Ь1)ссе1-1 «вг с1уу* (41 уАгПЧЬ тПсеЫпсе <аа»1 о1иптак 1с11п ьикт-1
ЬишЖуОпиа г1с! о1иптадт 1К1УЯГ1к-1 щяг*~1 5вг1г о1с1ид1 игеге с*яа1
о1иптак ГегтХп о1ипти5е1иг. Виуигйит 15) к1...Ьи ЬЗЬ^а 1атЗт
тикаууей о1иЬ двгм1п х1кг о1ипап к*п1х« каЫ е1 -Ге1Ь ка41м1
т1>81аст*1 (01 кеп1в« УвсЬ-1 м*гОЬ игеге ЬагХЬ о1иЬ СаЧ^г и
1егт1те тОЬСХс о1тад1а 1а«я1г1м Ь11есе1 Уег11т1з 1ве I о1 ЬиссеНК
тагтОт ппгуаТ1к-1 зег с о1за ЧЛЯ-уесН 1з-5егс 55Ы1 о1игза 1
пПсеЫпсе 5вгЧ« 1 к 11 45 е».еШд1пе дЗгв (71 1аЯп1г (1
1егт1т
е!<Л1гез1п атта тикаууей о1а51п к1 уагс-1 кас!1т Ув 5вг с-1 5вг1Гв
тиЬХПГ пнм 1М&"5 о!иптауа.
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Превод докумената:

ББА, К. Кепеци, 71, стр. 340.
Уторак
5. дан месеца цемазиуелахира ове године [1022. по Хицри/23. VII
1613]. Почетак старешинства рейс ул-кутаба Н>егове Екселенщце Хусеин-ефенди] е — нека му Узвишени Бог продужи жи
вот уз среЬу и успех!
Написан!
Према рукопису Авни-ефенди]'е.
Заповест кади]и 1ерусалима: Послао си писмо моме СреЬном
Прагу и известно: Неточно од терусалима, у пустиньи, налази
се давнашши манастир познат под именам Мар Саба, ко.]и ]е
манастир ерпских монаха. Како су године пролазиле, током
времена, неки н>егови делови су толико оронули да им прети
рушенье. А на страни Кибле налази се и ]една мала кула
поэната под именом Мермер [?], чищ су эидови пропали и
обрушили се ]ер монаси нису имали могупности да их поправе и обнове. Због тога арапски разбсуници користе прилику
да чине насюьа гаЬа^упи узнемирене монахе стрелама и каменицама, што су претходне кадиле саопштиле мо^ Срепно]
Престоници. Издате су многе заповести поводом градаье према
првобитном стан>у и обнове [делова] ко^и иэиску]'у поправку,
према давнаппьем изгледу. Због тога су дошли мимар-баша
1ерусалима и друга мимари са стручн>ацима, непристрасним
муслиманима, и извршили увиЬа]. Тада ^е поменута кула по
правлена у границама ко]е су одреЬене на основу давнанпьег
плана, према захтевима часног шерщата, а обжжгьени су и де
лови манастира. Али по^едини делови нису поправлени. Про
текло ^е много времена и на хуцетско] дозволи ко^а ^е
у ньиховим [монашким] рукама налазе се потписи четири-пет
кадила. [Монаси] нипошто не чине штету нити наешье над
било киме, него послужу^у водом и хлебом путнике ко]и про
лазе кроз ту пусппьу. Док се они за егтоко] [путника] стара]у
с великим напором и тешкопама, по]едини злобници, исюъучиво
ради грабл>ен>а, узнемирава^у их чинепи преступе и наешьа,
прибавл>а]упи часне заповести супротне стварном стажу и
постижупи да се судще ко^е долазе претвара]у да ништа не
виде. Зато што их непрестано узнемирава]у злоставл>а]уКи их
без разлога, поднели су молбу да се иэда мо]'а царска дозвола
да, пошто не поступа]у супротно часном шерицату и не чине
поступке и наешьа противно часним заповестима и темесупима
ко]е има^у у рукама, да се одуэму н>ихове [од злобника] запо
вести ко]е су прибавили [противно стварном стан>у] и да се
забране и онемогупе н>ихова наешьа противна шерщату; да
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се не меша]у и не уплипу кад су у питан>у н>ихове [монашке]
зграде ко]е су подигауте; да [монаси] изврше поправке и
преправке према давнаппьем изгледу и да заврше делове ко]и
су остали недовршени. Због свега тога заповедям да се изврше
поправке према давнаппьем изгледу и на основу часног шерщата.
НареЬу^ем: Када [ова заповест] приспе, да поступиш према
велемопном ферману ко] и се изда^е о овом питан>у и према
рашце датим часним заповестима и хуцету. Ако су поменута
кула и манастир саграЬени пре освс^еньа и ако ]е манастир
коришпен од давнина, нареди да их поправе и обнове према
првобитном стан>у. Али пази да се под овим изговором не по
дите више об]еката него што их ^е било првобитно и да се
не изгради више зграда него што их ]е било од давнина. Да
поступиш онако како захтева часни шерщат.
ББА, К. Кепеци, 71, стр. 350.
[30. VII 1613]
Написан!
Према рукопису ЬЬегове Екселенщце
[рейс ул-кутаб]-ефенди]е.
Заповест кади)и .Герусалима: Неки делови цркве поэнате под
именом Храм Гроба,8 ко}И се налази у само] пустшьи, у
блиэини поменутог богомчуваног града, обрушили су се, а
по]едине н>егове зграде и ода^е такоЬе су оштепене. Пошто су
се неке потпуно срушиле, а некима непосредно прети рушен>е,
српски хришпани ко^и ниша управл>а]у дошли су у часни суд
и затражили да се дозволи поправка. Када ]е човек послат од
стране суда извршио увиЬа], [суд] им ]е дао у руке деташан
шерщ'атски хуцет о поправци и обнови према давнаппьем
изгледу. Да би се поступило према ньему, замолили су царску
заповест. Због тога ]е издат ферман да се поступи у складу с
часним шерщатом. НареЬу]ем: Поводом овог питан>а буди
кра]н>е брижл>ив и извиди га. Ако се поменута црква користила
од давнина, ]ош пре оою]ен>а, па ]е на изложени начин обру
шена, те ]е потребна поправка и обнова, и пошто ]е због тога
издат хуцет о поправци, ако ]е садржина хуцета у складу са
шери]атом, а то се утврди шерщатским путем, нареди да се
на основу н>ега и према захтевима шерщ'ата изврше поправке
и обнова, али се побрини да се не подигну объекта противно
давнашньем изгледу и часном шери]*ату.
6 Ова^ део реченице може да се преведе и овако: Неки делови
манастира познатог под именом Манастир (Храм) Гроба . . .
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*
Да би се садржина докумената што боље разумела, неопходно је да се они сагледају у светлу савремених историјских
околности и вишевековних веза Срба с лавром Светог Саве
Освећеног.
Велика лавра Св. Саве Освећеног је један од најстаријих,
непрекидно живих манастира у Светој Земљи. Налази се у
Јудејској пустињи, двадесетак километара неточно од Јерусалима, усечен у стрмину кањона потока Кедрон. Подигао га је,
крајем V века наше ере, велики хришћански светитељ Сава
Јерусалимски (на арапском: Маг баЬа).9 Манастир је убрзо
поста© значајан духовни центар, који је окупио велики број
учених монаха. Један од најугледнијих је, свакако, био св. Јован
Дамаскин (VIII век), који је управо у њему нашао надахнућа
да напише своја најлетпа дела у области православие химнографије. Ова лавра је веома рано постала прототип уређења
многих православних манастира.
Име богоносног оца Саве у монаштву је понео и Растко
Немањић. Приликом првог поклоничког путовања по Палестини 1229. године, Сава Немањић је посетио лавру, даривао
је и поклонно се моштима. Дарове су му узвратили светињама,
које се и данас чувају на Светој Гори: патерицом св. Саве
Освећеног и двема иконама Мајке Божје, Тројеручицом и
Сластопитатељницом. Две задужбине, манастир св. Јована Бо
гослова, који је подигао на Сионској гори, и цркву Св. Борђа,
коју је касније откупио од „Латина" у Акри за потребе српских ходочасника, Сава Немањић је поклонно лаври јер је
она могла да им пружи трајну заштиту. Тако су ови манастири постали метоси лавре, што је значило да су јој припа
дали и сви приходи које су они остваривали.10
Српски монаси су најповољније услове за несметано обављање својих хришћанских дужности добили тек када је краљ
Милутин 1313—1315. године подигао манастир Арханђела Ми
хаила и Гаврила у Јерусалиму, који је богато обдарио и обезбедио му редовне приходе. Заштићен зидинама Иерусалима,
манастир се успешно одупирао свим тешкоћама. Привремено
је запустео око 1479. године, вероватно услед куге. Кризу је
брзо пребродио, штавише, ојачао је у тој мери да су 1504.
године монаси успели да припоје лавру Св. Саве Освећеног.
лавра била је сгална мета
разбојничких дружина. Бременом је толико пропала и осиромашила да јој је претила опасност да запусти. Српски монаси
су је тада преузели од грчких монаха и обновили у складу
• Маг, испред имена хришћанских светаца искључиво значи свети,
иначе значи и господин (Н. ^ећг, А ИШюпагу о/ МоЛегп У/пНеп АгаЫс.
АгаЫс-ЕпцИзк, ей. Ьу Ј. МШоп—Со\уап, 1980).
10 Доментијан, Живот Светога Симеуна и Светога Саве, на свијет
издао Б. Даничић, Биоград 1865, 271—273, 302—307; В. Розов, Страница
из живота светога Саве, Споменик СКА, 1ЈС1Х (1929) 93—106.
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с уговором ко]и су склопили с иерусалимским патриархом
(сгаицског порекла). Ступили су у оггштежипе с ]едним за]едничким орпским игуманом на челу. Тада ^е манастир Св. АрханЬела постао градски метох много утледни^е лавре.11
Доласком Османли]а 1516. године, ситуащца се ни]'е много
изменила. Турска власт ]е, у складу са шери)атом, гарантовала
заштиту свим хришпанима и 1евре]има и шце спречавала ходочаснике да походе Свети Гроб. .Герусалим ]е истовремено био
и исламски Свети Град (Е1-Кис1з); штавише, Кибла ]е првошто су муслимани
почели да се охрепу према Каби.
Можда ]е управо чин>еница да су се налазили у Свето]
Земли (агагН тикасЫезе) утицала на туреке власти да Србе
назива^у ерпскшл хришканима, изразом ко]им им се исказивао
одреЬен значащ и поштован>е. Ова] термин заслужу] е посебну
пажнэу ]ер ^е толико редак и неуобича^ен у турским документима, где су уз ерпско име (ако се уопште и помшьало) везивани сасвим другачи^и, омаловажава^упи епитети.
Документа се односе на йети манастир. Црква Храм Гроба
(Е>еуг-1 8т), ко] а се помшье у другом документу, на]вероватни]е
се односи на гроб св. Саве Освепеног. Лщецщш иэвори наводе
да се он налазио у посебно] капели, измеЬу цркве Благовештен>а и цркве Св. Николе, а други, опет, казусу да се налазио
у нартексу пщъе&е и на;)лепше цркве Благовештен>а. 12 С друге
стране, можда уопште чт)е реч о цркви; оба термина, йеуг и
кетзе, поред значена храм и црква, могу значити и манастир
(в. напомену бр. 8). Без обзира на то да ли ^е посреди црква
или манастир (Гроба), миелим да ]е у питадьу гроб св. Саве.
Ова претпоставка шце потвргЗена у изворима (ко.]их ионако
нема), али другачи^а могупност готово да не посто^и, ако се
има у виду да се црква (манастир) налаэила у пустшьи, у близини 1ерусалима и да су нюме у то време управляли ерпски
монаси.
Заповеста су издате у размаку од неколико дана и на
основу две различите представке. Монаси су, очигледно, желели да се поуздано осигура]у од свих неприлика, па су интервенисали на два начина: преко ] ерусалимског кадиле и преко
слющх изасланика, с нешто другачщом молбом. Тако су могли
бита сигурни да Ке заповест стипи до кадоце, ]ер се ферман
11 О лаври Св. Саве Освепеног в. 8. УаНпё, 1<е Мопаз1ёге йе 8<ип1-8аЬаз, ЕсЬов й'Ойеп*. II, 8 (1899) 132—341; III, 1 (1899) 18—28; III, 3
(1900) 168—177. О манастиру Св. АрханЬела в. наведена дела В. Недо
мачки (веома иецрпна студила) и Н. Дучийа. Приходе манастира Св.
АрханЬела ^е подробно обрадила М. Живо.)иновип, Светогорци и стонски доходах, Зборник радова Византолошког института, XXII (1983)
165—206.
" УаШгё, II, 8 (1899) 333; Проскинатарий по Иерусалиму и прочимъ
Святымъ мЬстамъ безъимянаго (1608—1634), Православный палестинский
Сборникъ, XVIII—2, 53 (1900) 68.
http://www.balcanica.rs

234

Вакатса XXI

углавном предавао подносиоцима арза да га сами пренесу до
одредишта, будупи да ]е то у гаиховом интересу.13
Експозшдц'е фермана речито приказу]у изузетно тешко
стан>е у коме се налазила лавра Св. Саве Освепеног. Манастир
]е био полуразрушен, а монаси не само што нису имали мо
гуНности да га редовно одржава]у него су у томе умногоме
били и ометани. Први документ указу]'е на чин>еницу да то
шце била тренутна ситуащца: манастир ]е веп био обнаагьан,
бар ^еданпут, али посао тц'е био докра]а завршен. Ако су се на
хуцету, ко]и су монаси поседовали, налазили потписи четири-пет кадила, датум те делимичне обнове би требало потражити
у периоду измеЬу 1603. и 1605, осам до десет година пре изда
вала овог фермана. Изгледа да су монаси 1605. године добили
]едан ферман о обнови лавре и подизан>у одбрамбене куле
Св. Симеона.14
1една кула ^е одавно постк^ала у оквиру зидина лавре.
Наэивали су ^е .Густини] ановом кулом. Учестали напади раз
бойника и пустшьских номада наметнули су потребу изградше и друге одбрамбене куле, овог пута изван зидина манастира. Српски монаси, ко^и су 1"е градили, на ^едном од спратова су уредили црквицу посвепену св. Симеону — Немааи.
Завршетак граднье 1612. године обележен ]е пригодним текстом
на српском ]езику, ко]и ]е уклесан у поднож]у куле.15 У првом
документу се помшье обнова мале куле на страни Кибле —
што би значило на ]угозападно] страни манасттэа. гЬено име би
се могло прочитати као Мермер, меЬутим, читан>е ни)е сасвим
поуздано. Она ]е била поправлена у границама ко]е су одреЬене
давнашньим планом, у време прве обнове манастира ко]а се по
мшье у ферману, дакле, измеЬу 1603. и 1605. године. Натггис
из 1612. године вероватно оэначава годину коначног завршетка
свих радова на ш>\. По свему судейи, то и нще била новосаграЪена кула у правом смиелу те речи, него обнов.ъена, или
поново сазидана, стара кула од ко]е су у то време преостали
можда тек теметьи. Како год било, монаси никако нису смели
написати турским властима да граде наву кулу ]ер ]е то било
шеридатом забранено, него су се морали служити искльучиво
изразима ко] и су више пута наглашени у оба документа (обнова
према давнаппьем иэгледу, првобитном стан>у, итд).
Одбрамбене куле су биле неопходне ]ер турске власти
нису биле у стан>у да контролишу непокорне номаде. Израз
арапски разбощици оэначава исюьучиво бедуинска племена, а

** Неуй, 21. Ако
то наглашено у ферману, могли су га и задржати, а кади;)'и само поднети на увид.
" УаИЬё, III, 3 (1900) 173; Недомачки, 55.
14 ДучиЬ, 241; Недомачки, 55.
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не Арапе у ширем смислу.16 Препье и напади бедуина били су
део свакодневице с ко^ом су моиаси лавре морали да се суочава^у вековима. Српски монаси су због тога 1568. године успели
да издезству)у ферман од султана Селима II ко|им им се дозвол>ава ношен>е оруж]а.17
Током XVI и XVII века монахе лавре даривали су само
руски цареви, и то су били ]едини приходи ко]е су остваривали преко уобичазених средстава добраних за пружан>е услу
га ходочасницима. .Гедан од разлога ]е бию та] што су руски
ходочасници увек наилаэили на добар при] ем у оба српска
манастира, а у лаври су чак имали и сво]'у црквицу Св. Михаила.
У молбама игумана и архимандрита лавре, као основни разлог
за тражен>е помопи, неизоставно )е навоЬена поправка всома
оронулог, разрушеног манастира.18 Сасвим ]е могупе да српски
оног времена када су ]е преузели од грчких монаха, 1504. годи
не, и да ^е такво станье трахало све до тренутка када су коначно
изгубили оба манастира.
Проблем низе био само у новцу него и у малом бро^у
монаха. Братство оба манастира ]е 1543. године чинило педесетак а 1593. сто педесет л>уди у служби, од ко]их ]е само
осамдесет постегано живело у н>има. Почетком XVII века за^едница ]е бро]ала двадесет до четрдесет монаха.19 Према
грамати игумана Гаврила,
живот у лаври ]е 1603. године постао неиздржив, у то] мери да су се игуман, цео освеЬени сабор
и вели део братства, узевши манастирске сасуде, повукли у
сво]'е градско ггодворз'е, манастир Св. АрханЬела. У лаври ^е
остало скривено тек неколико стараца, да се не би рекло како
]е запустела.20
Поврх свих неприлика око поправки, недостатка новца и
напада бедуина, ситуащцу су више од свих недапа отежавали
такозвани злобници (вапнм адгаг), како их ]е ]ерусалимски
кадоца кра]н>е неодреЬено назвао. Без сумгае, реч ]е о конкурентима, првенствено Грцима, а затим и о свима осталима
ко]и су желели да преузму управу над лавром.
м Неу<1, 48—49, 79—80. Передана племена су често учествовала у
великим побунама против Османлща. Друзи су се такоЬе, 1607. године,
придружили одметнику Цанбулату (Неус1, 45—46).
" УаИЬё, 173; Недомачки, 55.
18 Сношения России съ востокомъ по дЬламъ церковнымъ, I, С. Петебург 1858, 97, 158, 232, 244, 248, 261, 264, 274, 280—286, 293 310, 326; II,
С. Петербург 1860, 30—31; Недомачки, 54.
11 УайЪё, 171, 173; Сношения, I, 274. Некада ^е у лаври и у испосницама поред н>е живело и до 14000 монаха. У XV веку се помин>е
само 5 (Восемь гренескихъ описаний Св. МЪстъ XIV, XV и XVI вв,
ППС, XIX—2, 56 (1903) 160—161.
» Сношения, I, 281—283.
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Борба за контролу над светим местима, а тиме колико
за углед, још више за приходе, може се праигги од средњег
века. Доласком Османлија она није престала, напротив, распламсала се још већом жестином. Турци су, такоће, имали велике
приходе од хришћанских ходочасника, па им нису забрањивали посете Светој Земљи. У спорове су се мешали једино
када би запретили да озбиљно угрозе и умање њихове приходе.
Почетком XVII века Анри IV је преузео титулу заштитника
хришћанства у Османском Царству, што се на првом месту
односило на заштиту чувара Светог Гроба. Према капитулацијама из 1604. године, фрањевци су се ставили под његову
заштиту и тако постали најјачи конкуренти Грцима, који су,
ипак, имали превагу на Порти.21
Највећи притисак на српску Лавру изгледа да је почео
1608. године, доласком Грка Теофана на место јерусалимског
патријарха. Писци грчких историја истичу непослушност српских монаха и одбијање да плаћају порезе. Срби су, штавише,
успели у томе да буду изузети из јурисдикције јерусалимског
патријарха захваљујући пресудама александријског и антиохијског патријаршијског суда. Патријарха је нарочито погађало то што је остајао без прихода од хација, које су српски
монаси организовано дочекивали већ у средоземним лукама и
доводили на конак у свој манастир Св. Арханђела, који се
иначе налазио на изузетном положају, у близини Светог Гроба.
Поред Грка, на лавру су полагали право Бурђијанци, а на
манастир Св. Арханђела фрањевци.22
Наведеним злобницима је полазило за руком да подмите
судије, па и да издејствују више султанских заповести које
нису одговарале отварном стању. То се могло догодити зато
што је Царски диван питања решавао на основу арэова. Ако
је у арэу било представљено лажно стање, и то још потписало
службено лице, и ферман је био сагласан молби. Када се
ствар једном замрсила, требало је много времена (у овом случају, десетак година), жалби и утрошеног новца да би се
исправиле грешке и утврдила истина. Други документ сведочи
да сам кадијин хуџет монасима није био довољна гаранција
него су на основу њега тражили и царску заповед.
Очигледно је да су српски монаси имали веома мопне и
финансијски јаке противнике, јер је овакве процесе било неи Р. Самарџић, Београд и Србија у списима француских саврсменика, XVI—XVII век, Београд 1961, у предговору „Француска и Турска у XVI и XVII веку", стр. 23—25, и у извештају Ж. Шардена (1671),
348—349; Неуй, 174—184.
* Недомачки, 49—50, 55—56 (в. и цитирану литературу); АГю*хо1ои
К. У<рт)Х(Ьт<™ ТА МЕТА ТНК ААП2Ш, изд. КарсфСа, А0НКА1 1972, 516—517
(у додатку). Захваљујем др М. Петровићу који ми је љубазно указао на
податке из ове историје.
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могупе водити без огромне суме новца ко]и ]е одлазио на
поклоне службеним лицима у .Терусалиму и Цариграду. А то
]е, опет, значило да ]е ова] полуразрушени манастир и те
како био вредан уложеног труда. Бар према овим двема заповестама, орпски монаси су истра]али у вишегодшшьем надметаньу, и на кра]у, 1613. године, изашли као победници. Противницима су одузете заповести прибавл>ене на основу приказа
лажног стан>а.
Доэвооьено им ]е да обнове манастир, кулу и храм у оно]
мери у ко^о] се то ни]е косило са шерщатом. То
подразу
мевало два основна услова: объекта су морали бита коришЬени
од давнина (и без прекида), а поправке су смели да изврше
према шиховом изгледу ко]и ]е одговарао времену пре осво\ен>а
(каЫ е1-гетЬ), т). пре доласка Османли^а 1516. године. Никаква
доградоьа ни^е била дозволена.
Обнова манастира и стални сукоби с противницима довели
су монахе у безизлаэну ситуаци}у. Направили су велики дуг
ко]и нису били у могуЬности да исплате. Помин>але су се
различите суме од 45 до 54 ООО гроша. Због дуга, сплетки, а
изгледа и неслоге меЬу н>има самима, морали су да напусте
лавру Св. Саве Освепеног и манастир Св. АрханЬела Михаила
и Гаврила у 1ерусалиму. Манастире ]е откупио ]ерусалимски
патрщ'арх Теофан, на1]вероватни)е измеЬу 1623. и 1625. године.23
Тако су Срби, после три стотине година угтравл>ан>а манастиром Св. АрханЬела и сто двадесет година управлэан.а лавром
Св. Саве, остали без сво]их манастира у Свето] Землл.
Два турска фермана из 1613. године представл^у прве званичне документе о српским манастирима у Палестини после,
на]вероватни]е фалсификоване, повел* султашце Маре из 1479.
године.24 Досадапльа знан>а о овом периоду ослан>ала су се
на не увек веродосто^ не старе грчке исторще, шаблониране
„бедекере" различитог порекла и понеки запис или натпис. На
основу приложених докумената може се претпоставита да ^е
било много проблема с копима су се српски монаси сусретали
у току целог ^едног века, колико су држали наведене мана
стире у време турске власти. Упорна борба монаха да истра]у
упркос свим тешкопама морала ]е оставити трага у турским
канцелари]' ама у Цариграду, а можда и у .Терусалиму. Требало
би пронапи ту граЬу, ]ер недостатак других извора умногоме
увепава гьен знача] .

м УаИЬё, 172 (према изворима грчког порекла); ТА МЕТА ТНЫ
ААС2Ш, 516—517; Недомачки, 55—56; Н. ДучиЬ ^е сматрао да су Срби
изгубили манастире измеЬу 1536. и 1540. г. (Дучий, 241). Тачан датум,
очигледно, тек треба да се утврди.
м Живо^иновиЬ, 183—186 (в. на том месту цнтирану литературу).
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Вакашса XXI
КЕ5Т0КАТКЖ ОР ТНЕ 5ЕКВШ1 МСЖАЗТЕКУ ОР 8Т. ЗАВА
ТНЕ 5АЛСТ1Р1ЕО ^АК 1ЕК115А1,ЕМ Ш 1613.
Зиттагу

Уегу Ьи1е 18 кполдт аЪои( 8егЫап топке ш Ра1ез(те. ТЬе аи(Ьог
ргезеп(ес1 1«о о((отап йгтапз, лукЬ гасзйтшез апй (гап5Н(ега(юпз,
ап<1 таёе юттеп($ оп (Ьет Во(Ь сопсегп (Ье гез1огаПап о{ уегу
тисЬ гшпес! Ьаига о! ЗаиК ЗаЪа ТЬе 5апс(Шей, а1зо кпои'п аз Маг
ЗаЬа, \уЫсЬ 1з зкиалеа1 т Лийеап йезеП пеаг 1егиза1ет. 1п (Ье репой
Ъе(\уееп 1504. апй с. 1623—25. (Ье топаз1егу \уаз ипдег ас!гшшз(га(к>п
о{ ЗегЫап толкз. Воситеп(з сопсегпшд ЗегЪз ш Ногу Ьап<1 аге уегу
гаге, ап<1 (Ыз (м«) Йгтапз §а\е из (Ье ркЛиге о( (Ье1г 51(иа(юп {гот
пе\у апй, Ш1 по\у, ипкжнуп ап§1е. ТЬеу аге гаге (е5(шюше5 о{ Ье уегу
Ьай сопс1Шоп о{ (Ье топаз(егу, апй аНао (Ье (ез(1тошез оГ зшЬЬогп
ап<1 1опе 1аз1ш8 з(ги§81е ш здшсЬ ЗегЫап топкз (пе<1 (о гез(оге (Ье
Ьаига аш! (о епйиге т (Ье ёезехЧ.
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