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Књиге за уписивање црКвених прилога из 
БиБлиотеКе српсКе правосл авне епархије БудимсКе 

у сентандреји
Љиљана И. Пузовић*

Апстракт: У Библиотеци Српске православне Епархије будимске у Сентан
дреји чува се шест рукописних књига поменичког типа. Две су настале у мана
стиру Српском Ковину, а четири у манастиру Грабовцу, у временском распону 
од средине XVII до краја XVIII века. У раду су анализиране појединачно, као 
извори за историју поменутих манастира, али и посматране заједно, с циљем 
смештања у шири историјски и културни контекст. Богатством садржаја, оне 
пружају вредно сведочанство о српском народу и цркви на подручју данашње 
Мађарске и шире, од средине XVII до краја XVIII века. Њиховим проуча
вањем може се утврдити порекло људи који су својим прилозима помагали 
ове две светиње, чиме се употпуњује општа слика о црквеним и економским 
приликама српског народа у поменутим временским и просторним оквирима.

Кључне речи: поменик, општи лист, писанија, милостиња, Будимска епархија, 
манастир Српски Ковин, манастир Грабовац, Срби у Мађарској, XVII–XVIII век

У Библиотеци Српске православне Епархије будимске у Сентандреји 
налази се шест књига поменичког типа насталих у српским право
славним манастирима Српском Ковину и Грабовцу, од средине XVII 
до краја XVIII века.1 Њихове сигнатуре су: Гр 6, Гр 7, Гр 8, Гр 9, Гр 10 
и Гр 11. Оне садрже податке о манастирским приложницима, врсти 
и висини прилога, намени њиховог давања, као и о месту и времену 
прикупљања милостиње. Све књиге су детаљно археографски описане,2 

* Љиљана И. Пузовић, Одељење за археографију, Народна библиотека Србије, Бео
град, ljiljana.puzovic@nb.rs

1 О писанији и прикупљању милостиње детаљније: Веселиновић 1909, 155–157; 
Трифуновић 1981, 161; Грујић 1993, 206; Фотић 2000, 221–231; Дабић 2001, 57; Пу
зовић 2012а, 309–335; Пузовић 2012б, 145–153; Пузовић 2017, 177–206; Пузовић 
2018а, 239–263.

2 Опис 1991, 25–31.
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тако да ће у овом раду бити посматране и анализиране као историј
ски извори од значаја за историју Српске цркве и народа првенствено 
на простору данашње Мађарске, али и шире, на територији суседних 
држава – Хрватске, Словачке и Румуније. Биће размотрено неколи
ко питања: 1) историјски контекст њиховог настанка; 2) структура и 
садржина сваке књиге посебно, уз претходни осврт на типологију по
меничких књига; 3) међусобни однос посматраних рукописа и њихов 
значај у укупном поменичком српском рукописном наслеђу.

историјски контекст настанка поменичких књига 
манастира српски Ковин и грабовац

Манастир Српски Ковин налази се на дунавском острву Чепел, неда
леко од Будимпеште. Смештен је у истоименом насељу (мађ. Ráckeve), 
у које су 1440. године дошли Срби, избегли с подручја старе Ковинске 
жупаније, након што су ту област похарaли Турци. Постојећу готичку 
цркву претворили су у православни храм посвећен Успењу Пресве
те Богородице, а параклисе су посветили Светом Јовану Крститељу 
и Светим Врачевима. Угарски владари, почев од краља Владислава 
(1440–1444), обнављали су ковинске повластице, које су укључивале 
и право одржавања годишњих вашара, што се повољно одражавало на 
економско стање насеља. Ковинска парохијска црква је, највероватни
је, почетком XVI века претворена у манастир.3

Манастир је тешко настрадао 1703. године током Ракоцијевог 
устанка (1703–1711), а обновљен је 1711. откад датира и прва књига 
која ће бити обрађена у овом раду (Гр 6). Обнова манастира трајала 
је безмало цео век захваљујући способним настојатељима, о којима 
постоје само фрагментарна сведочанства. Познато је да је ковински 
пострижник Софроније Томашевић изабран 1718. године за бачког 
епископа (1718–1730). На челу обитељи 1726. године налазио се архи
мандрит Исаија Антоновић, потоњи арадски (1731–1748) и вршачки 
епископ (1741–1748) и карловачки митрополит (1748–1749). Средином 
XVIII столећа манастирски управитељ био је предузимљиви игуман 
Исаија Стефановић, који је започео исписивање књиге под сигнатуром 

3 Зиројевић 1984, 119; Давидов 1990, 373–374; Матић 2009, 4–5; Васин–Нинковић 
2018, 11.
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Гр. 8.4 У склопу опсежних припрема за обнову манастирске цркве ан
гажовао је сликара Теодора Грунтовића5 за осликавање унутрашњости 
Богородичине цркве, а потом иконостаса, певница, епископског и ар
химандритског стола (1770).6

У склопу терезијанских реформи манастир је укинут (1777), а 
братство припојено братству манастира Грабовца. Ковински храм 
претворен је у парохијску цркву, што је остао до 2003. године кад је 
поново постао манастирски храм.7

Манастир Грабовац с црквом посвећеном Светим Арханђелима 
Михаилу и Гаврилу налази се у јужном делу Мађарске, недалеко од 
Сексарда. Према казивању које је уобличено у почетном делу Гра-
бовачког летописа основали су га монаси из манастира Драговића 
у Цетинској крајини.8 Манастир је напредовао у наредном периоду 
захваљујући, између осталог, и одласку по помоћ у Русију (1602), као 
и новом доласку тадашњег драговићког братства (1619) с црквеним 
предметима и књигама. Забележено је да је за време управе игума
на Василија, великосхимника Стефана (1649–1664), у њему било око 
60 људи. Међу братијом било је више поклоника Гроба Господњег и 
угледних духовника, а двојица, Симеон и Виктор, постали су у дру
гој половини XVII века будимски архијереји.9 Благостање манастира 
привукло је разбојнике, који се у Летопису називају ускоцима,10 а у 
њиховој похари страдали су игуман Јов (1664–1667) и неколико мона
ха. Након овог догађаја настао је Поменик манастира Грабовца (Гр 7).

4 Михалџић 1931, 116–118, 133–140, 197–201; Давидов 1990, 374; Сава 1996, 460; 
Матић 2009, 20–22.

5 Пореклом из породице Синас из Москопоља. Презиме му је било Крунти или 
Грунти, посрбљено Грунтовић. Поред других послова, као лични прилог, живо
писао је параклис Светих Врачева (1771). Види: Тодић 2013, 177–179.

6 Пре овог живописања, ковинска црква била је живописана два пута: најпре 1320, 
највероватније непосредно по изградњи, а потом 1514. године. Уп.: Давидов 1990, 
374; Матић 2009, 12, 54–55; Тодић 2013, 177–179.

7 Црква 2019, 330.
8 Красић 1881, 62–65; Петковић 1950, 72; Чампраг 1952, 205–207; Зиројевић 1984, 86; 

Штрасер 1989, 370; Szilágyi 1999, 6–7; Васин–Нинковић 2018, 13; Црква 2019, 328. 
У манастирском Летопису (Гр 52) забележени су најважнији подаци из историје 
манастира, која се може пратити од XVI до XVIII столећа. Уп.: Ређеп 1967, 282–293; 
Опис 1991, 84–87. Детаљније о историји манастира Грабовца: Szilágyi 1999.

9 Красић 1881, 62–65; Szilágyi 1999, 13–18; Васин–Нинковић 2018, 14–16.
10 У овој разбојничкој групи били су Срби и Мађари. Уп.: Красић 1881, 62–65; 

Szilágyi 1999, 15.
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Следеће страдање задесило је Грабовац у Бечком рату (1684), по 
чијем је завршетку ова област и званично припала хабзбуршкој држа
ви. Неопорављен од ове похаре, Грабовац је тешко страдао на самом 
почетку Ракоцијевог устанка, 1703. године, док је братство успело да 
се спаси бекством у манастир Шишатовац.11

Велика обнова манастира и изградња данашње велелепне цркве 
започета је 4. маја 1736. године. Нова црква грађена је око старе, која 
је порушена 1738. године.12 Радови су трајали до 1741. године и захте
вали су велика новчана улагања. Главни ктитори били су Пантелеј
мон, сигетски капетан, и браћа Симеон и Јован Ракић из Печвара.13 У 
склопу припрема за обнову храма и манастирског комплекса настала 
је књига под називом – Парса, за уписивање највиших новчаних при
лога, парусија, као и прилога великих ктитора (Гр 9). Из истог периода 
датира и поменик манастира Грабовца – Гр10.

И током овог столећа, манастирско братство је изнедрило двоји
цу архијереја. Игуман Арсеније Теофановић (1746–1750) постао је ко
стајничкозринопољски епископ (1750–1753).14 У време његове управе 
интензивно је прикупљана милостиња у околним местима, што је за
бележено у Општем листу (Гр. 11), последњој поменичкој књизи ова 
два манастира.

Софроније Кириловић (1761–1770), игуман и архимандрит гра
бовачке обитељи, посвећен је 1770. године за епископа трансилван
ског. Био је велики манастирски ктитор, под чијом управом је сазидан 
звоник (1761), а потом и иконостас (1768).15 Касније је финансирао 
изградњу певница и столова (1784), живописање храма (1785) и на
ставио да снабдева манастир свим потребним стварима, тако да мона
сима није био неопходан одлазак у писанију како би сакупили новац 
за опстанак или уређење манастира. Овим су завршени радови на из
градњи, украшавању и опремању грабовачког храма за дужи времен
ски период, а манастиром је дуги низ година управљао посвећени и 
трудољубиви игуман Данило Чупић (1778–1845).16

11 Штрасер 1989, 367–388.
12 Красић 1881, 87–88; Szilágyi 1999, 17.
13 Красић 1881, 31.
14 Изузетно образован, студирао у Халеу. Знао је немачки, грчки и јеврејски. Уп. 

Сава 1996, 34.
15 Красић 1881, 90–93; Szilágyi 1999, 17; СБР 5, Нови Сад 2011, 60–61 (В. С. Дабић).
16 Чампраг 1957, 132, 145.
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поменичке књиге манастира српског Ковина и грабовца

Све књиге за уписивање приложника и прилога воде порекло од поме
никâ,17 посебних књига у које су уношена имена ктитора и приложни
ка, ради њиховог помињања на богослужењу.18 Драгољуб Даниловић 
поделио је поменике у две групе: 1. проскомидијске или опште поме
нике цркава или манастира; 2. поменике манастирских приложника. 
Проскомидијске поменике сматра основним поменицима средњо
вековних манастира, о чему сведоче термини проскомидија и света 
божанствена проскомидија који се често налазе на почетку таквих 
рукописа. Средњовековни писари уписивали су у проскомидије само 
имена владара, јерарха, ктитора и приложника, док су писари поме
ника манастирских приложника, између XVI и XVIII века, уносили и 
друге врсте података. Због тога су многи проскомидијски поменици, 
према Д. Даниловићу, временом добили обележја књига за упис ма
настирских приложника, односно, у једној књизи су се могле срести 
карактеристике оба поменута типа поменичких књига.19

Надовезујући се на ове закључке и поделу поменичких књига, 
требало би додати да се у књигама манастирских приложника срећу 
различити називи попут општег листа, катастиха (катастига), па-
русије, парусијника, поменика парусијског, пол парусијника и тефтера, 
али повремено се те књиге називају и само поменици и проскомиди-
је. Недоследност приликом именовања књига, произвољност њихове 
употребе и несклад између назива и њене садржине, посебно је из
ражена у XVIII и XIX веку и присутна је широм српског културног 

17 О поменицима детаљније: Новаковић 1875, 1–9; Ђурић 1981, 139–143; Даниловић 
1997, 37–48, ЛССВ 1999, 551–552 (Д. Даниловић); Новаков 2017, 9–12, са старијом 
и новијом литературом.

18 Од првих векова хришћанства милостиња је давана ради помињања живих и 
умрлих сродника на богослужењима. У Хиландарском (главе 22 и 36) и Студе
ничком типику (главе 22 и 36) садржана су правила о уписивању прилога и о по
мињању покојника. Детаљније: Хиландарски типик 1995, 80, 87–88; Студенички 
типик 1994, 96, 113–114. Правила за монахе београдскокарловачког митрополита 
Вићентија Јовановића, издата 8/19. маја 1733. године, својом седмом тачком пре
двиђају да се милостиња обавезно уписује у манастирски протокол, у било ком 
облику да је дата, а монасима се налаже да уредно помињу имена приложника на 
богослужењима (8. и 9. тачка). Уп: АСАНУК, МП „А”, 1733/118; Руварац, 1870, 48; 
Martin–Petit 1907, col. 669.

19 Даниловић 1997, 41–42.
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простора. Сви поменути називи, бележени у самим књигама руком 
писара, преношени су потом у археографске описе и осталу стручну 
литературу, најчешће у изворном облику. Због тога је дошло до праксе 
да се за исти тип поменичке књиге користи неколико назива, често 
неодговарајућих. Типолошка подела књига за уписивање милостиње, 
односно поменичких књига, представља важно питање којем треба 
студиозно приступати, узимајући у обзир целокупно сачувано српско 
рукописно наслеђе. Поменута проблематика захтева посебну студи
ју, док ће у овом раду бити изнети одређени предлози због потребе 
преименовања или допуне већ познатих наслова разматраних књига.

За све поменичке књиге предлажемо коришћење два конвенцио
нална назива: поменик и општи лист. Овим називима могле би се нај
потпуније изразити особености два типа поменичких књига, незави
сно од тога како их је именовао писар приликом формирања. Поменик 
и општи лист разликују се, на првом месту, по структури и садржини, 
а затим, по месту и начину настанка, а у крајњој линији и по намени. 
Навешћемо неке њихове начелне особине.

У већини случајева структура поменика је унапред утврђена, док 
је структура општег листа углавном произвољна. Поменик почиње 
уводом или предговором који садржи правила о уписивању у књигу, 
док их у општим листовима углавном нема. Уводни делови поменика 
временом постају све краћи и једноставнији. Након предговора, сле
ди владалачки поменик, најрепрезентативнији део сваког поменика, у 
који су уношена имена владара, а често и обласних господара. Затим 
долази архијерејски поменик, па поменик игумана и јеромонаха, мо
наха и монахиња из матичног манастира, а потом и других манастира. 
На крају се налазе имена световних лица, одвојено мушких и женских. 
Имена су уписивана у две или више колона, у чијим су заглављима 
писали одговарајуће називе. У млађим поменицима било је уобичаје
но да се имена приложника сврставају у две категорије – живих или 
упокојених, док таква пракса није постојала у старијим поменицима. 
Називи насеља из којих су потицали приложници углавном су уписи
вани на маргинама, да би временом и тај податак заузимао све важније 
и видније место у књизи. Подаци о местима служили су као водич 
монасима приликом каснијих одлазака у писанију.

Поменици су исписивани у манастиру, свечаним писмом, без жур
бе, док су општи листови писани на терену, у брзини, најчешће тешко 
читљивим рукописом. На богослужењима су по правилу коришћени 
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поменици, док су општи листови служили као једна врста бележнице за 
уписивање свих потребних података у писанији. С великом сигурношћу 
може се претпоставити да су, по повратку из писаније, монаси из оп
штих листова преписивали имена приложника у манастирске поменике. 
Ово је посебно могло да буде правило у већим манастирима чији поме
ници нису изношени из манастира, а у које су деценијама, а понекад и 
вековима, дописивана имена. Међутим, у недостатку великих поменика, 
општи листови су такође коришћени на богослужењима, што се може 
видети и на примеру који ћемо дати у овом раду.

Општи лист, као тип књиге који се може сматрати и помеником 
манастирских приложника, развио се касније у односу на класичан 
поменик. Присутан је од XVII века, а типичан је за XVIII век. Општи 
лист може да подсећа на поменик, најчешће по ликовним елементима 
у виду исцртаних колонада, између којих су уписивани подаци.

Поред већ поменутих разлика, општи лист разликује се од поме
ника како обимом тако и садржином. У њега је уношено више пода
така него у поменик и то у описном облику, с уводном формулацијом 
која је почињала са: Писа… Даље би се наводило име приложника, 
врста и висина прилога и његова намена – за покој душе упокојених 
сродника или за здравље живих укућана, а најчешће и једно и друго. 
Управо ови подаци праве кључну разлику између поменика и општег 
листа – у поменик нису уписивани прилози (врста и износ), као ни 
намена њиховог прилагања.

Приложници су увек уписивани према месту живљења, без об
зира на то да ли су клирици или мирјани. Понегде су бележене године 
или датум посете одређеном насељу, с тим што је информативност 
варирала од књиге до књиге. Поред података о приложницима и при
лозима, у општим листовима могу се наћи и други текстови попут 
летописних белешки (као у Општем листу Пећке патријаршије), одре
ђених молитава и других састава.

Од поменутих типова поменичких књига у чистом виду, чешћи 
су прелазни облици неустаљеног садржаја и начина уписивања, што се 
одражава у разноврсности израза за њихово именовање.

Називи општи лист и катастиг (катастих)20 могу се сматрати 
синонимима, јер се користе за назив књиге истог типа, судећи према 

20 Катастих – попис, списак, рачуноводствена књига: „κατάστιχο (το) {κατάστιχων} το 
λογιστικό βιβλίο, στο οποίο παλαιό τερα καταγράφονταν λογαριασμοί ή άλλα στοιχεία 
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сачуваним представницима у српском рукописном наслеђу.21 Међу
тим, остали називи који су коришћени за поменичке књиге не морају 
унапред да пруже валидну информацију о типу књиге. Дакле, поред 
назива поменик,22 од треће деценије XVIII века помјаник,23 поменици 
су најчешће називани проскомидијама,24 а неретко и парусијама.25 Тер
мин парусија могао се користити и за општи лист, тако да се књиге 
с овим називом могу сврстати у поменик или општи лист тек после 
детаљније, појединачне анализе. Израз тефтер ретко је коришћен за 
књигу која је ношена у писанију, мада се среће повремено. Најчешће 
се користио у значењу бележнице, списка или инвентара покретне или 
непокретне имовине одређеног манастира.26

У складу са претходно изнетом типолошком поделом књига за 
уписивање приложника и прилога, у наставку рада, приликом анализе 

για το εμπόριο; εμπορικό βιβλίο, τε φτέρι” – Μπαμπινιωτη 2002, 862. Видети и ЛССВ 
1999, 283 (Љ. Максимовић).

21 Чак и у овом случају постоји једно одступање од правила, а тиче се Катасти-
ха манастира Добриловине, који је типичан поменик, а не општи лист. Додуше, 
књига није тако названа приликом оснивања, а није сачуван или није ни постојао 
уводни део, већ је добила назив катастиг јер се тако назива у два каснија записа 
на маргинама л. 2а и л. 6б. Уп.: Ник. 85, л. 2а и л. 6б.

22 О дефиницији поменика: Трифуновић 1974, 241–242.
23 Реформама београдскокарловачких митрополита Мојсија Петровића (1726–

1730) и Вићентија Јовановића (1731–1737) рускословенски језик уведен је у слу
жбену употребу у Српској цркви, уместо дотадашњег српскословенског језика.

24 Реч проскомидија (προςκομῐδή, ἡ– Уп.: Liddel–Scott 1996, 1517) има више значења: ме
сто у олтару где се припремају дарови за Свету Евхаристију; прикупљање прилога за 
манастир; сам прилог се назива проскомидија, и рукописна књига у коју су уписиване 
проскомидије, тј. прилози називају се „проскомидија”. Уп.: Синдик 1998, 279–298.

25 Изразом парусија (Παρουσία, ή (παρειμι), Παρουσία δεύτερα – Уп: Liddel–Scott 1996, 
1343; Du Cange, 1958, 1124), поред основног значења – други долазак Христов, 
означавана је и највећа врста прилога, молитва за тај прилог, као и тип књиге 
у коју су уношене парусије и имена дародаваца. Парусија је дефинисана осмом 
тачком Правила за монахе митрополита Вићентија Јовановића: „Парусија да по
минајетсја по обичају Јерусалимскому и Свјатија Гори во дних неделнија и во 
праздники Господскија и Богородичнија и свјатих имуштих славословије великоје 
помињати же на Литургији на Јектенији рцем вси и на вечерњи великој на тојже 
Јектенији и на утрењи по славословији великом на Помилуј нас Боже.” Уп: АСА
НУК, МП „А”, 1733/118; Руварац 1870, 48; Martin–Petit 1907, col. 669; Остојић 1907, 
179–180. Детаљније о самом термину парусија: Ђурић 1981, 139–169, фуснота 4.

26 Тефтер: „tȅfter, tȅvter, dȅfter. m (grč.)” – бележница, регистар, протокол, рачунска 
књига, трговачка књига дуговања и потраживања. Уп. Škaljić 19896, 606. Видети и 
ЛССВ 1999, 150–151 (А. Фотић).
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појединачних рукописа, биће предложени и образложени њихови 
нови називи.27 Редослед анализираних књига дат је према месту њи
ховог настанка, почев од ковинских рукописа.

*
Поменик манастира Ковина (Гр. 6)28 назван је ѡпи лис[тъ] приликом 
формирања, као што пише на л. 2а: Лѣтѡ Господне  месеца марта 
 ǀ Вићентіе Божіею милостию ǀ митрополитъ богоспасаемаго града Бꙋдима и 
прочимǀ Сїй ѡпи лис[тъ] монастира Ковина: ǀ храма Оуспенїа пресветыє вла-
дычици ǀ нашеє Богородици и присно дѣви Марїи .29

Међутим, према структури, садржају, ликовном изразу и општем 
изгледу, ова књига је поменик, стога предлажемо да се тако и назива. 
Не садржи помене средњовековних српских владара, архиепископа и 
патријараха, у чему се разликује од старијих поменика, али одговара 
млађим, насталим у XVIII и XIX веку.30 Почиње поменом митрополита 
будимског Вићентија Поповића31 (1708–1713), на чији подстицај је и 
започета, 28. марта 1711. године.

Исписано је само дванаест страна од укупно 119 листова: унутра
шња страна предње корице, л. 1а, 2а, 2б, 3а, 6а, 10б, 11а, 88б, 89а, 101б 
и 102а. На осам исписаних страна налазе се имена приложника, а на 
остале четири су два опширна записа. У већини старијих поменика, 
насталих пре XVIII века, није наглашавано да ли су уписивани живи 
или упокојени приложници. Код млађих поменика то није случај, јер 
су имена живих верника уписивана на првом месту, у левој колони, 
као и у овој књизи. Због тога је садржај устројен тако што је у загла
вљима обе колоне, одвојене колонадама, наглашено да ли су уписани 
верници живи или упокојени.

27 Опис 1991, 25–31.
28 Сигнатуре фотографија и микрофилма ове рукописне књиге у Одељењу за ар

хеографију Народне библиотеке Србије су Ф 671 и А 1460. Каталошки опис Гр 6 
објављен је у Синдик 1987, 84–85, а потпун археографски опис у Опис 1991, 25–26.

29 Текст записа објављен је два пута: Красић 1885, 24; Опис 1991, 25.
30 Списак поменичких рукописа сачуваних на простору бивше Југославије, наста

лих пре XVIII века видети у: Богдановић 1982, 82–83.
31 Вићентије Поповић Хаџилавић, будимски владика (1708–1713), а потом карло

вачки митрополит (1713–1725). Види: Пузовић 1997, 76–89.
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Испод заглавља на л. 2а, у рубрици за живе, стоји име архијереја 
Вићентија, а у рубрици за упокојене имена патријарха Арсенија III,32 
јеромонаха Никодима, рабе Божије Мине, Петра и Сене. На преоста
лих шест страна уписана су имена приложника из Ковина (1. августа 
1718,33 унутрашња страна предње корице), вароши Пеште (л. 1а), Бу
дима (28. март 1711,34 л. 2а), Будимске вароши (л. 2б), града Коморана 
(л. 3а), Стоног Београда (л. 6а), манастира Ковина (1721, 1727 (?), 1731. 
и 1734. године,35 л. 10б) и Ковинске вароши (л. 11а).

Дакле, у поменик су, поред имена упокојених архијереја, унета име
на живих приложника који су долазили у манастир и давали прилоге, 
и њихових покојних сродника. Лист 1а вероватно је накнадно исписан, 
пошто се налази испред листа који је служио као насловна страна књиге.

На корицама је забележен податак о посети митрополита Вићен
тија Поповића „од Јањева”, 1. августа 1718. године. Тог дана био је пра
зник Макавеји, први дан Богородичиног поста. Приликом записивања 
године замењене су цифре 1 и 8, па је записана 1781. година, али с об
зиром на године живота митрополита Вићентија Поповића, могуће је 
да буде само 1718. година, што је испод записа накнадно исправљено.

Поред имена приложника, у књизи се налазе два опширна записа, 
написана на по две стране, која се односе на два догађаја из живота 
манастира. На л. 88б–89а је запис од 27. августа 1753. године,36 у коме 
се говори о постављењу јеромонаха Исаије Стефановића за архиман
дрита и управитеља манастира Ковина, у ситуацији тешкој за живот 
и манастирске прилике. На запису су потписани: надлежни архијереј, 
епископ будимски Дионисије Новаковић (1749–1767),37 а затим поме
нути архимандрит Исаија, манастирски намесник Георгије и двојица 
искушеника, Стефан и јереј Фока.

32 Српски патријарх Арсеније III Црнојевић (1672–1706).
33 Испод овог записа, руком Јакова Поповића, уписана је 1725. година.
34 Тог дана започето је исписивање књиге, о чему сведочи претходно наведени запис.
35 Године су исписане на маргини, поред имена упокојених приложника.
36 Текст записа објављен је два пута: Красић 1885, 24; Опис 1991, 25.
37 Његова пуна титула гласила је: Смирени епископ будимски, стонобеоградски, 

сигетски, сечујски и мохачкопољски. Карловачки митрополит Павле Ненадо
вић (1749–1768) хиротонисао га је 1749. године за будимског епископа. Царском 
одлуком постављен је као администратор епархије за епископа православним 
Румунима у Ердељу. Уп.: Сава 1996, 167–168; СБР 7, Нови Сад 2018, 531–532 (Н. 
Т. Перовић).
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На л. 101б–102а налази се запис о заклетви (завештању) Георги
ја Гојковића, ђакона арадског владике Исаије Антоновића од 14. ав
густа 1734. године.38 Ђакон Георгије се заклео да ће бити „општник” 
манастира Ковина, да ће се у њему пострићи и боравити до смрти. 
Заклетву су својим потписом потврдили арадски епископ Исаија Ан
тоновић (1731–1748),39 затим Нестор Живановић, протопоп будимски, 
ковински јеромонах Василије, хоповски јеромонах Софроније, јеромо
нах Арсеније из манастира Светог Луке, ковинског метоха, и будимски 
свештеник Василије Поповић. Вероватно је претходно поменути ма
настирски намесник Георгије из записа од 1753. године иста личност 
с Георгијем Гојковићем из записа од 1734. године.

У књигу су уписане следеће године: 1711, 1718, 1721, 1725, 1727 (?), 
1731, 1734. Оне омеђују период у којем су уписивана имена. Запис ђа
кона Георгија и владике Исаије Антоновића унет је 1734. године, а 
запис владике Дионисија Новаковића последњи је настао, 1753. годи
не. Након тога, књига није исписивана, али су је ковински калуђери, 
после укидања манастира Ковина, пренели у Грабовац и придружили 
је тамошњој манастирској библиотеци, чију сигнатуру и данас носи.

*
Општи лист манастира Ковина и бележницу манастира Грабовца 
(Гр 8)40 оформио је 10. новембра 1766. године ковински архимандрит 
Исаија Стефановић, који је том приликом оставио следећи запис: Сеи 
тефтеръ монастира Святоуспенскїя ковинскїя обители, ѡт милостини, ѡт христо-
любивих христїянъ подаваемїа гдѣ бꙋдеть, писати имена ихъ, како вънꙋтръ слѣдо-
вати бꙋдеть, во вѣчни ихъ споминанїи кои тефтер ꙁа болшее свидѣтелство собственою 
рꙋкою и подъписꙋю въ нашеи Святоуспенскои ковинскои обители, ноемврїа і: 1766. 

38 Текст записа објављен је у књизи: Опис 1991, 25–26.
39 Пуна титула је: Смирени епископ арадски, великоварадски и јенопољски. Кад је 

обудовео, будимски парох Јован Антоновић замонашио се у манастиру Ковину и 
добио име Исаија. Најпре је изабран за арадског (1731), а потом царском одлуком, 
без знања црквених власти, за вршачког владику (1741). На служби карловачког 
митрополита провео је непуних пет месеци, од августа 1748. године до упокојења 
у јануару 1749. године. Види: Сава 1996, 208; СБР 1, Нови Сад 2004, 225–226 (С. 
Вуковић).

40 Сигнатуре фотографија и микрофилма ове рукописне књиге у Одељењу за ар
хеографију Народне библиотеке Србије су Ф 673 и А 1462. Каталошки опис Гр 8 
објављен је у Синдик 1987, 85, а потпун археографски опис у Опис 1991, 28.
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года. Смиренїи архимандритъ ковинскїи Ісаїа Стефановичъ (л. 304б).41 Занимљи
во је да исписивање књиге није настављено иза записа, већ окренуто, 
с друге стране, тако да је запис према садашњој фолијацији на л. 304б.

Дакле, архимандрит Исаија оформио је књигу ради уписивања 
милостиње и имена приложника и назвао ју је тефтер. Ова реч ко
ристила се у значењу бележница, у овом случају бележница у коју су 
уписивани прилози од милостиње. У српском рукописном наслеђу се 
за овакву врсту књиге чешће користе називи општи лист или катастих, 
а ми се опредељујемо за први израз, јер је више у духу српског јези
ка. Израз катастих или катастиг, пореклом из грчког језика, кори
стио се најчешће на Светој Гори, док се назив општи лист користио 
на простору Српске патријаршије. Као типични представници овог 
типа књиге могу се узети Општи лист манастира Дечана (Деч.154)42 и 
Општи лист манастира Пећке патријаршије (Пећ 110).43 Због сличне 
структуре, садржаја и намене са сачуваним општим листовима, први 
део књиге може се назвати општи лист, док је други део бележница у 
коју су уношени разноврсни подаци о манастирском имању, посло
вима, надничарима и надницама, приходима и расходима. Овакав 
садржај у потпуности одговара врсти књиге коју су Срби називали 
турцизмом тефтер, али и овога пута определићемо се за српски из
раз бележница. Структура и општег листа и бележнице, по правилу, 
прилично је слободна и произвољна. Писари су водили рачуна само о 
уношењу података, без освртања на распоред садржаја, организацију 
простора у књизи и лепоту и читљивост рукописа.

Књига под сигнатуром Гр 8 настала је с циљем да се у њу уписује 
милостиња, чему је служила једну деценију, од 1766. до 1776. године. 
Монаси су је носили у писанију и на терену уписивали назив места у 
којем су били, годину, имена приложника и прилоге. Веома је зани
мљиво да су уредно уписивали датуме, што није уобичајено за поме
ничке књиге, бар не на просторима јужно од Саве и Дунава, рачуна
јући ту и хиландарске катастихе и друге опште листове. Чини се да 
је дух хабзбуршке администрације продирао до најудаљенијих делова 
српског друштва и доносио са собом педантност у бележењу датума.

41 Запис је објављен и у Опис 1991, 28.
42 Деч. 154; Пузовић 2012а, 241–267.
43 Пећ 110; Милојевић 1871, 1–103.
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Називи места забележени у књизи, у којима су ковински монаси 
прикупљали милостињу, уоквирују подручје најинтензивнијег утицаја 
манастира. Они су сведочанство о постојању насеља у којима су жи
вели Срби и остали православни народи, који су својим прилозима 
помагали манастир. Посебно су занимљиви стога што у већини по
менутих места сада нема српског живља. Због тога ће бити наведени 
редом, према садашњој фолијацији, од почетка до краја, на начин на 
који су записани у књизи, уз минималне корекције или навођење ва
ријације имена. Реч је о следећим местима: село Пивнице (1767, л. 2а), 
село Кула (1766, л. 2б), Сентомаш (л. 2б), село Сент Иван Деспотов (л. 
1/аб), Кула (л. 3а), село Гложани (л. 3а), село Стопари (л. 3а), село Бре
стовац (л. 3б), село Шове (л. 4б), село Кер (л. 4б), варош Бечеј (1767, л. 
5а–6а), варош Коморан (л. 6а), Петрово село (1767, 7а), варош Мол (4. 
фебруар 1767, 7б), варош Ада (6. фебруар [1767], л. 8а), варош Сента (9. 
фебруар [1767], л. 8а), варош Кањижа (11. фебруар [1767], л. 8б), варош 
Мартонош (12. Фебруар [1767], л. 8б), варош Баја (9. марта [1767], л. 
9а), село Леген (11?. марта [1767], л. 9б), село Куцура (20. априла [1767], 
л. 9б), Сентомаш (23. априла 1767, л. 10б), варош Адоњ (л. 11б), Алмаш 
село (20. октобар [1767], л. 12а), варош Токај (13. август 1771, л. 13а), 
село Лацгаз (1772, л. 13б), село Таш (л. 14а), Патаир (л. 14б), Халаш 
(л. 14б), Аташећхаз пустара (л. 14б), Кишкиреш (Кишкереш), Сабат 
Салаш (л. 15а), Семиклеуш (л. 15б), Враштан (8. април [1772], л. 16а), 
варош Њитра (л. 16а), варош Топољчани (л. 16а), варош Нана (л. 16а), 
варош Врбовца (л. 16а), без места (21. март 1772, л. 16б), Бач (л. 17а), 
Шааг село (5. април [1772], л. 17а), Трница (7. април [1772], л. 17а), 
варош Левиц (л. 17а), варош Ћармат (Ђармат/Ђармата, л. 17б), Стони 
Београд (Столни Београд, Секешфехервар, 6. август 1772, л. 17б), Ва
шархељ (л. 17б), Ђур (л. 18а), варош Адоњ (8. септембар 1772, л. 18б), 
варош Бачка (8. септембар 1772, л. 18б), село Семартон (14. децембар 
1772, л. 19а), Сентеш (л. 19а), село Семартон (15. децембра 1772, л. 19б), 
село Беча (1773, л. 19б), село Кишкиреш (Кишкереш, 10. јануар 1773, л. 
19б), село Джак (?, л. 19б), село Сабатсалаш (1773, л. 20а), варош Шот 
(1773, л. 20а), варош Патаир (1773, л. 20а), Будим (9. јун 1773, л. 29б), 
Белиград (23. јун 1773, л. 29б), варош Феудвар/Фелдвар (9. јули 1773, л. 
30а), варош Пешта (?. мај 1774, л. 39б), варош Адоњ (1774, л. 39б), ва
рош Калача (9. јун 1774, 39б), село Алмаш (25. јул 1774, л. 40а), варош 
Егар (Јегра/Егер, 25. јул 1774, л. 40а), Алмаш (Халмаш, 8. септембар 
1774, л. 49б), село Кишкириш (Кишкереш, л. 49б), варош Пешта (л. 50а), 
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Агош Ећаз пустара (1775, л. 60а), село Алмаш (1775, л. 60а), Будим (13. 
јул 1775, л. 60б), Ћармот (Ђармот/Ђармата, 15. август 1775, л. 61а), село 
Кишкиреш (Кишкереш, 1776, л. 61б), варош Халаш (1777, л. 62а), село 
Маиш (1777, л. 62а), варош Филићаз (л. 62б), варош Кечкемет (29. ја
нуар 1776, л. 63а), село Сабатсалаш (л. 63а), село Сабатсалаш (л. 63б), 
село Кут Семиклеуша (л. 63б). На л. 302а је запис о прилогу од пола са
рандара који је уписао господар Лазар из Фибићаза (9. септембар 1773).

На основу претходно наведених места види се да је циљ првог пу
товања била Бачка, чија су насеља посећена у пролеће 1767. године. По 
повратку у манастир одслужени су сви потребни помени, јер је на л. 11а, 
где се завршавају записи из Бачке, написано До зде отслужено всех. Исто је 
написано и на л. 30а где се завршавају уписи из другог великог одла
ска у писанију, током 1771–1772. године. Овом приликом, поред окол
них места, милостиња је прикупљана на широком подручју данашње 
северозападне Мађарске и Словачке. Монаси су стигли чак до Њитре, 
Топољчана и Левица који су у данашњој Словачкој. Испод ове белешке 
су уписи милостиње од приложника из Коморана и Јегра, очигледно на
стали у самом манастиру, по повратку монаха с пута. Пратећи времен
ске одреднице из другог монашког одласка у писанију, види се да је то 
путовање трајало нешто више од једне године, од пролећа 1772. до лета 
1773. године. Трећи одлазак у писанију био је у мају 1774. године, најпре 
ка Будиму и Пешти, потом ка Јегри, а у повратку ка југоисточним насе
љима, Калочи и Кишкерешу. По повратку у јесен 1775. године записано 
је да је све одслужено. У наредне две године милостиња је прикупљана 
у околним местима, уз редовно бележење сваког прилога, али овог пута 
нема помена о завршеној служби. Напомене о испуњењу обавеза преу
зетих приликом примања милостиње, иначе изузетно ретке у оваквим 
књигама, указују на то да је вођено рачуна да се приложници помињу 
на молитвама за које су дали прилог и да је то забележено у књизи.

У Гр 8 су уписивани и приложници који су посетили манастир, 
што је записивано приликом уписивања прилога верника пристиглих 
из Вашархеља (л. 17б) и Ђура (л. 18а). Поред имена приложника и из
носа њиховог даровања, стајала је намена његовог давања – за здравље 
или покој душе. Прилози су били уобичајени за ово време – сарандари 
или пола сарандара, парусије, као и дарови у житу и стоци. Најчешће 
су прилагани сарандари („саландари”), који су износили 12 форинти. 
Са стране, на маргинама, у више наврата су сабирани прилози, што 
није типично за поменичке књиге.
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Деценију након што је ношена у писанију, књига није коришће
на, а онда је употребљена као бележница за уписивање надничара и 
надница, овога пута у манастиру Грабовцу, јер је у међувремену ма
настир Ковин укинут, а братство прикључено Грабовцу.44 Уписи над
ничара и радова у пољу и винограду нарочито су били интензивни 
током 1786. и 1787. године. На л. 64а почињу белешке о радовима на 
манастирском имању, ангажовању радника и плаћању трошкова за 
дневнице. Записани су подаци о радовима у винограду, баштама и 
ливадама, трошковима за одело и храну радника током 1786. годи
не (л. 64а–87а). Белешке о манастирским пословима, настале од 1784. 
до 1794. године, налазе се до л. 301б. Последњи уписани догађај од 1. 
априла 1798. године (л. 125б) односи се на радове на Дечком брду, где 
се налазио виноград од 100 копача.45

У каснијем периоду коришћења, после 1784. године, унета су два 
записа, која се не односе на радове, раднике и дневнице. На л. 2б је 
запис о смрти темишварског епископа Софронија Кириловића, 28. фе
бруара 1786. године, важне личности за историју манастира Грабовца.46 
Након више од деценије паузе, на л. 300а записана је белешка о прило
гу за сарандар који је платио господар Јевтимије из Ковина (2. април 
1788), где су поред мртвих уписана и имена његових живих сродника. 
Након тога, књига није исписивана, а празни листови остали су: 1/аa, 
6б, 12б, 20б–29а, 30б–39а, 40б–49а, 50б–59б, 64б, 65б, 73б, 89б–90б, 84б, 
88, 82б–83а, 126б–299б, 302б–304а.

*
Поменик манастира Грабовца (Гр 7)47 настао је у трећој четвртини 
XVII века, о чему сведоче водени знаци и најстарија забележена вре
менска одредница у књизи – 1677. година (л. 117б).48 Следећи времен

44 О историји проучавања библиотеке манастира Грабовца, детаљно: Грбић 2015, 
51–58.

45 Красић 1881, 88.
46 Сава 1996, 462; СБР 5, 60–61.
47 Сигнатуре фотографија и микрофилма ове рукописне књиге у Одељењу за ар

хеографију Народне библиотеке Србије су Ф 672 и А 1461. Каталошки опис Гр 8 
објављен је у Синдик 1987, 85, а потпун археографски опис у Опис 1991, 26–27.

48 Према палеографским особинама могао би настати и пре треће четвртине XVII 
века, односно средином столећа. Уп: Опис 1991, 26.
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ски податак је 1721. година (л. 70б), што јасно указује на два пери
ода његовог исписивања – први у осмој деценији XVII века и други 
у трећој и четвртој деценији XVIII века. Година 1721. уписана је још 
једном, дана 9. децембра (л. 109а), а затим 1724. година, у више навра
та (л. 49а, 51б, 67б, 74а). Забележене су и године 1725. (л. 65а, 77а), и 
1731. (л. 82б), које одређују период интензивног попуњавања књиге 
и прикупљања прилога за манастир. Последњи уписани прилог је од 
25. августа 1884. године, али он је настао значајно касније и односи 
на запис Владимира Красића о поклону ствари манастиру (л. 111а).49

Књизи недостаје бар један почетни лист, на којем би требало да је 
записан сам назив књиге и почетак упутства о уписивању верника, јер 
се на сачуваним л. 1а–2б налази само део упутства о уписивању прило
жника. Први део књиге има јасну поменичку структуру, што сведочи да 
је оформљена као класичан поменик. На самом почетку је помен владара, 
следе помени патријараха, архиепископа, митрополита и епископа, затим 
јеромонаха, монаха и монахиња и на крају световњака, одвојено мушких 
и женских. Листови 2б–4а предвиђени су за упис архиепископа, а листо
ви 4б–5а за упис патријараха, л. 5б–7а за упис јеромонаха. Следе листови 
за упис грабовачког братства: л 8б–22a за јеромонахе, л. 22б–23а за пре
звитере и л. 24а за јерођаконе.50 На полеђини од листова 4б до л. 23б, као 
и на л. 7б–8а исписана је једна врста обрасца, црвеним мастилом: „мана
стири, град(ов)и, паланке, села, поља, жупе, пиши имена ч(е)л(ове)ком.” 
Oвакав текст, прилично неуобичајен, требало је да послужи као једна 
врста упутства или формулара ономе ко буде попуњавао поменик. У 
сачуваним поменицима не среће се ништа слично. Од л. 26б до л. 30а 
налазе се само световна имена хришћана, заједно мушка и женска. Даље, 
до краја књиге, имена су уписивана искључиво по местима, у две колоне, 
без наглашавања да ли се ради о живима или мртвима. Празни листови 
су: 24а, 81б, 100б, 101а–108б, 109б–110а, 111б–113а, 114б и 115б.

Дух времена у којем се поменичке књиге називају различитим 
именима сликовито дочаравају први и последњи запис – рукопис је за
почет упутством за уписивање у поменик, док на задњој корици пише: 
Сиї ѡпи листъ ǀмонастира Грабовца: ǀ храма Архистратига ǀ Михаила.

Књига је све време коришћења остала поменик, с тим што се 
управо на њеном примеру може пратити развој књига овог типа. Из 

49 Запис је објављен у Опис 1991, 26–27.
50 На л. 23б су имена јеромонаха манастира Милешеве.
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старијег, несачуваног поменика пренет је садржај до л. 30. У наредном 
периоду, у том делу књиге дописивана су имена испод постојећих, на 
празним местима. Дакле, у првом периоду употребе, књига је исписана 
до л. 30, потпуно у духу старијих поменика.

У другом периоду коришћења, након 1721, њена структура се мења, 
тако што се у заглављима истичу називи насеља из којих потичу при
ложници, без обзира на њихов друштвени положај. Понегде се налазе 
белешке које почињу са: Писа (л. 32а, 35б, 40а, 49а, 116а, 117а, 117б), а у 
наставку следи име приложника, износ прилога и имена живих и упо
којених сродника попут типичних бележака из општег листа. Прилози 
су давани за сарандаре (л. 68а–68б), проскомидије (л. 49а, 66а, 67а, 67б, 
69а) и општи лист (л. 54а).51 Међутим, овакав садржај је занемарљив у 
односу на остали преовлађујући поменички садржај, а књига је одличан 
представник епохе у којој поједини поменици полако мењају структуру, 
док њихови писари нису сигурни у коришћењу назива саме књиге.

Руком писара који је исписао уводни део и обрасце у књизи ис
писан је и поменикь ѡт господѣ срьпске, све у склопу текста, без издвајања 
имена у посебну целину. Поменик почиње именом (Стефана) Немање, 
односно Симеона монаха и мироточца и његове супруге, благочестиве 
госпође монахиње Анастасије. После њих су први краљ Стефан, у мона
штву Симеон52 и монахиња Ана. Затим следе краљ Радослав, у монаштву 
Јован и монахиња Ана, па краљ Стефан,53 у монаштву Теоктист и краљ 
Стефан Урош.54 Након краљева уписана су имена цара Стефана (Ду
шана), царице монахиње Јевђеније55 и цара Уроша. Следе имена краља 
Вукашина и његовог сина Марка, а потом кнеза Лазара, монахиње Евге
није и деспота Стефана. Након Лазаревића, помињу се Бранковићи, нај
пре Вук Бранковић и монахиња Марина, па деспот Ђурађ и деспотица 

51 О молитвама за живе и упокојене, као и о износима за њих видети: Грујић 2012, 
91; Пузовић 2012а, 315–318; Пузовић 2017, 204; Пузовић 2018а, 257–258; Пузовић 
2018б, 64–67.

52 Требало би да је монах Симон, али у овом случају пише Симеон.
53 С обзиром на монашко име Теоктист, сигурно се мисли на краља Драгутина 

(1276–1282), што значи да су пре њега изостављени краљ Владислав (1233/34–
1243) и краљ Стефан Урош I (1243–1276).

54 Ово име могло се односити на краља Стефана Уроша II Милутина (1282–1321) 
или Стефана Уроша III Дечанског (1321–1331).

55 Царица Јелена замонашила се под именом Јелисавета, а након примања велике 
схиме добила је име Јевђенија.
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Јерина (Ирина), деспот Лазар и госпођа Јелена, царица Мара, Гргур и 
Стефан, монахиња Ангелина, деспот Јован, Кантакузин Андроник, де
спотица Јелена и на крају деспот Стефан. Помени српских владара, у 
оваквом поретку, занимљиви су као сведочанство о српској средњове
ковној држави и њеним владарима из перспективе једног грабовачког 
монаха из средине XVII века. Може се поставити питање зашто нема 
помена свих српских краљева и њихових супруга, између краља Вла
дислава и цара Душана. Остаје нејасно да ли је писар прескочио да их 
упише и да ли су били у предлошку с којег је преписивао упутство и 
владарски поменик. У сваком случају, важно су сведочанство о сећању 
цркве и перцепцији људи који су у народном памћењу постојали као 
негативне личности, попут краља Вукашина и Вука Бранковића.

После владарског, следи поменикь архїеп(и)скопѡм[ь] срьбыскмь. Истом 
руком исписана су имена следећих архијереја, почев од првог српског 
архиепископа Светог Саве: Арсенија, Саве, Јоаникија,56 Јевстатија, 
Јакова, Јевстатија, Саве, Никодима, Данила,57 Саве,58 Кирила,59 Нико
дима,60 Максима,61 Данила,62 Саватија,63 Прохора,64 Пајсија и Гаврила. 

56 Требало би да се овај помен односи на архиепископа Јоаникија I (1272–1276), али с 
обзиром на то да је то једини помен архијереја с овим именом, онда је изостављена 
далеко важнија личност – архиепископ Јоаникије II (1338–1346), први српски 
патријарх (1346–1354). Уп. Сава 1996, 230–232.

57 Највероватније архиепископ српски Данило II (1324–1337). Данило I (1271–1272) 
није поменут. Уп. Сава 1996, 151–154.

58 Одавде почиње помен патријараха – именом другог српског патријарха Саве IV 
(1354–1375), пошто је први, Јоаникије, изостављен, као што је већ речено. Уп. 
Сава 1996, 427–428.

59 Патријарх српски Кирил I (1407/09–1418). Изостављено је неколико патријараха: 
Јефрем (1375–1380, 1389–1392), Спиридон (1380–1389), Данило III (1392–1396), 
Сава V (1396–1407), Данило IV (1407). Уп. Сава 1996, 275–276.

60 Патријарх српски Никодим (1446–1453), а изостављени су патријарси Никон 
(1419–1435) и Теофан (1446). Уп. Сава 1996, 365.

61 Највероватније архиепископ и митрополит београдски и сремски Максим Бран
ковић (1508–1516).

62 Није јасно на којег архијереја је писар мислио, пошто после патријарха Данила 
IV (1406) нема патријарха с овим именом, а чудно је да се његово име нађе међу 
архијерејима из XVI века. Уп. Сава 1996, 154–155.

63 Патријарх српски Саватије Соколовић (1585–1586), с тим што су изостављени сви 
патријарси обновљене Српске патријаршије пре њега и између њега и патријарха 
Пајсија (1614–1647). Уп. Сава 1996, 435.

64 Највероватније је у питању помен охридског архиепископа Прохора (око 1528 – 
око 1550). Уп. Костић 1922, 32–39. Према списку српских патријараха из Општег 
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Другом руком дописана су имена патријараха Максима и Арсенија, 
што још једном потврђује време настанка књиге. Дакле, у складу с 
најстаријом забележеном годином и воденим знацима на хартији књи
ге, њено време настанка може с великом сигурношћу да се смести у 
последње године управе патријарха Максима (1655–1672, †1680) или 
почетак управе патријарха Арсенија III (1672–1706), јер је патријарх 
Гаврило последњи уписани архијереј руком првог писара. Занимљи
во је да писар није раздвајао патријархе од архиепископа, већ је све 
навео заједно, иако је касније предвидео рубрику за патријархе (л. 5), 
коју је оставио непопуњену. Можда је због тога на л. 3б, изнад оквира, 
написао „превари се”.

Међу митрополитима поменути су: Петроније, Аксентије, Ма
карије, Теодор, Макарије, Исаија, Епифаније, Севастијан, Иларион и 
Атанасије.65 Касније су додата имена митрополита Виктора (записано 
као Фиктор), Василија, Максима и Никанора.66 Иако њихова имена 
нису пропраћена епархијским одредницама, уочљиво је да списак за

листа Пећке патријаршије (Пећ 110), Прохор би био 11. српски патријарх, између 
Никодима II и Ник[анора] (оштећен текст). Уп. Пећ 110, л. 1а–1б; Милојевић 1972, 74.

65 Опис 1991, 27. Списак митрополита почиње босанским архијерејима: Петрони
јем, Аксентијем, Теодором Макаријем и Исаијом (крај XVI – средина XVII века). 
Занимљив је двоструки помен митрополита Макарија, као и помен митрополита 
Епифанија, који је познат по својим активностима у залеђу млетачке Далмације 
средином XVII века. Детаљније: Сава 1996, 9, 39–41, 186, 202–207, 295–298, 406, 
485; Пузовић 2004, 10. Истом руком исписана су имена будимског епископа Сева
стијана I (пре 1643–1643) или Севастијана II (1643–1662) и сигетскопечујског и 
мохачког митрополита Илариона (1640–1641), који је можда иста личност с Ила
рионом, митрополитом београдскосремским (1644–1662). Детаљније: Тричковић 
1980, 126, 133; Сава 1996, 194, 438; Васин–Нинковић 2018, 14. Последњи архијереј 
уписан руком првог писара је митрополит Атанасије, што би према времену на
станка поменика указивало на познатог владику Атанасија Љубојевића, који је 
1681. године постао дабарски, односно босански митрополит. Уп. СБР 5, Нови 
Сад 2011, 714–715 (М. Д. Павловић).

66 Последња четири архијерејска имена додата су у три наврата: најпре, име будим
ског владике Виктора (према најновијим истраживањима био је на трону Будим
ске епархије у два наврата: први пут после 1663, а пре 1668, а други пут од 1679. до 
1684/85. Уп: Васин–Нинковић 2018, 15–16), затим епископа будимског Василија 
Димитријевића (1728–1748) и на крају, истом руком, имена двојице мохачких 
владика: Максима Гавриловића (1721–1732) и Никанора (1710–1718). Занимљив 
је начин уписа упокојених архијереја, од Василија до Никанора, уписан је прво 
најмлађи упокојени, а онда његови претходници. Уп. Сава 1996, 59–60, 80, 304, 
354–355.
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почиње редоследним поменом старијих босанских митрополита, што 
наводи на закључак да је овај поменик могао настати преписивањем с 
неког старијег предлошка, који је у крајњем исходу потицао управо с 
подручја Босанске епархије. Током раздобља турске власти (XVI–XVII 
век) манастир Драговић се налазио под јурисдикцијом босанских ми
трополита, а према казивању Грабовачког летописа, драговићки мона
си су 1619. године, приликом коначног пресељења у манастир Грабовац, 
донели са собом и књиге. Међу донетим књигама се могао налазити и 
првобитни (несачувани) поменик, који је потом могао бити коришћен 
све до започињања исписивања ове књиге, јер су у њега уписивана 
имена и будимских и мохачких владика, што је разумљиво с обзиром 
на то да је манастир Грабовац, у дугој историји свога постојања, био у 
саставу подунавских епархија. Пре 1640. године припадао је Мохачкој 
епархији, која је након смрти владике Максима сједињена са Сигет
скопечујском епархијом на челу с митрополитом Иларионом (1641). 
Уједињена епархија припојена је 1643. године Будимској епархији, на 
челу с митрополитом Севастијаном II (1643–1662),67 у чијем ће саставу 
остати до обнове Мохачкосигетске епархије (фактички 1691, формал
но 1695 године), од стране патријарха Арсенија III Црнојевића, а на 
челу с епископом Јефремом Јанковићем Тетовцем (1691–1700/01).68 У 
оквиру ове епархије остаће до њеног укидања, 1. октобра 1733. године, 
након смрти епископа Максима Гавриловића (1721–1732).69 Терито
рија епархије је подељена тако што је Осечко поље најпре припало 
Пакрачкој епархији, а потом карловачкој архидијецези, а остатак је 
прикључен Будимској епархији. Овом приликом, Грабовац је доспео 
под јурисдикцију Будимске епархије, на челу с владиком Василијем 
Димитријевићем (1728–1748).70 Дакле, попис митрополита у директној 
је вези с јурисдикционом припадношћу манастира и његовог поме
ника.

Поред поменутих, у овом поменику касније је уписано још неко
лико архијереја. Међу њима је темишварски митрополит Јоаникије,71 

67 Тричковић1980, 127–128, 133–134. Детаљно о историји Будимске епархије видети 
у монографији о овој епархији: Васин–Нинковић 2018.

68 Васин–Нинковић 2018, 18–19.
69 Пун назив епархије био је Мохачкосигетска, сечујска и осечкопољска.
70 Руварац И.–Руварац Д. 1922, 47–48.
71 Јоаникије Владисављевић, темишварски епископ (1713–1727). Уп. СБР 2, Нови 

Сад 2006, 243–244 (С. Бугарски).
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који је у два наврата дао прилог Грабовцу, у граду Темишвару, 1721. 
године (л. 70б) и у Ђулинском пољу, без уписане године (л. 71а). Дакле, 
у овом случају, уписано је име живог архијереја, што показује тенде
цију уписивања живих верника у млађе поменике, блиско садржају 
општег листа.

Захваљујући спорадичним записима на маргинама (л. 73б, 74б, 
79б), може се закључити да су живи уписивани у леву колону, док је 
десна остављена за мртве, као што је јасно назначено у рукописима 
Гр 6 и Гр 10. Кад су на једној страни уписани приложници из два на
сеља, тако да је једна колона служила за једно насеље, не може се одре
дити да ли се ради о живима или о мртвима.

Могуће је да је било одступања од овакве праксе, као приликом 
уписа архијереја Михаила, односно епископа будимског Михаила 
Милошевића (1716–1728),72 и његовог наследника, будимског владике 
Василија Димитријевића (1728–1748). Епископ Михаило уписан је у 
левој колони на листу 76б, а епископ Василије, касније, другом руком, 
у десној колони истог листа, обојица у седишту епархије, Сентандреји, 
без назначене године. С обзиром на године њихове управе, логично је 
или да су обојица уписани као живи, или да је Василије Димитријевић 
био жив, а Михаило Милошевић као његов претходник већ упокојен. 
Није искључена ни могућност да је грабовачки монах записао име свог 
епископа Василија у колону која је била празна, не видећи у томе ни
шта необично.

Као још једна потврда уноса имена живих приложника у леву 
колону може да послужи пример имена пакрачкославонског епископа 
Никифора (Нићифора),73 и другом руком Софронија егзарха,74 испод 
назива места Пакрац у Славонији (л. 95б). Уписани су живи, свакако 
пре 1743. године, док је Софроније Јовановић још био егзарх епископу 
Нићифору (1721–1743, †1750).

72 Сава 1996, 328; СБР 6, Нови Сад 2014, 667–668 (В. С. Дабић). У последње време 
постоји мишљење да почетак његове управе треба рачунати од 1717. године. Уп. 
Васин–Нинковић 2018, 25, нап. 60.

73 Пакрачки епископ Нићифор Стефановић (1721–1743, † 1750). Испод његовог име
на су имена Стојана и Цвете, вероватно његових родитеља. Уп. Сава 1996, 360–361.

74 Пакрачки епископ Софроније Јовановић (1743–1757), дугогодишњи егзарх епи
скопа Нићифора. Хиротонисан је 1743. године, јер се епископ Нићифор повукао 
због болести, али је од цара потврђен тек три године касније због противљена 
загребачког бискупа. Уп. Сава 1996, 461; СБР 2009, 631–632 (Б. ЦинцарКостић).
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На л. 109а налази се запис о посети манастиру Грабовцу епископа 
мохачкосигетског Максима Гавриловића (1721–1732)75 од 9. децембра 
1721. године.76 У селу Капоња, приложници су били из породице чуве
ног официра Јована Монастерлије. Међу њима поменути су Јефимија, 
Ана, оберкапетан Адам, Неда, Никола, Ана и оберкапетан Јован (л. 56а).

Поред историјског значаја забележених имена истакнутих држав
них и црквених великодостојника треба набројати и сва забележена 
насеља која мапирају пут монаха у писанији. Све заједно отвара један 
нови свет свакодневног монашког живота у борби за опстанак, одр
жање и обнову манастира. Сваки топоним је важан јер представља 
сведочанство о простору духовног утицаја манастира Грабовца.77 У 
забележена насеља стизали су грабовачки монаси, посећивали српски 
народ, учвршћивали веру и повезивали их у духовну заједницу. Ради 
се о следећим насељима: град Коморан (л. 16б), Будим град (л. 17б), Ра
ковац (л. 19б), манастир Тројица (л. 20а),78 манастир Раковац (л. 22а),79 
манастир Милешева (л. 23б),80 град Будим (24б), град Пешта (л. 25а), 
град Мухач (л. 25б), Ланчуг (л. 25б), град Товна варош хришћанска 
(Толна?, л. 26а), Нова Паланка (л. 26а), Сексар (Сексард, л. 26а), село 
Варача (л. 26б), Сенђурађ (л. 27а), село Ђапа (л. 27а), Минцет (л. 30б), 
Бач село (л. 31а), село Нана (л. 31а), Село Нуа (?, л. 31б), село Маиш 
(Мајш, л. 31б), Бикат (л. 31б), село Сака (л. 32а), Белаци (л. 32а), Сака 
(л. 32а), село Сенђур (л. 32б), Хрвати (л. 33а),81 Сексар (л. 33б), Батасек 
(Батосек, Батасијек, л. 33б), Кнача (л. 34а), село Божук (л. 34a), село Во
цвен (л. 34б), село Кулеш (л. 34б), Помаз (л. 35а), град Биоград (л. 35б), 
варош Амзабег (л. 36а), варош Пакша (л. 36а), Копаник Поло (?, л. 36б), 
Капушвар (Капошвар, л. 36б), Сарваш– на маргини (л. 36б), Копањ– на 
маргини (л. 36б), Табоцко Поље (л. 37а), Упара (л. 37а), Измињ (?, л. 37а), 

75 Владика Максим изабран је за владику почетком 1721, а посвећен на Спасовдан 
18. маја исте године (Уп. Сава 1996, 304).

76 Посета манастиру Грабовцу у децембру 1721. године вероватно је била у склопу 
прве архијерејске каноничне визитације епархије.

77 На првих шеснаест листова нема помена места, што је још један показатељ да су ти 
листови исписани у време настанка књиге, а остали у другом периоду коришћења.

78 Једини уписани је јеромонах Елевтерије.
79 На л. 19б уписан је само [Х]аџи Рувим, а на л. 22а јеромонах Рувим. Вероватно је 

у питању иста личност.
80 Уписана су имена монаха Гаврила, Неофита, Василија и Пеје (л. 23б) и јерођакона 

Михаила, Теодора, Пајсија, Јована, Ананију, Теодора, Мисаила и Јова (л. 24а).
81 Село Хрвати. Помиње се и у Врдничком поменику (ПБ 256, л. 33б).
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Осис– на маргини (л. 37б), Пакша (л. 38а), Нова Паланка (л. 38а), Кан
дач (л. 38б), село Шарок (л. 38б), Циково (л. 39а), Седмарња (?, л. 39б), 
село Хића (л. 39 б), Сабадин Велики (?, л. 40а), Павловци (л. 40б), 
село Мекињиш (л. 40б), село Јаћа? (л. 41а), Денбо? (л. 41а), Сућутака? 
(л. 41б), Карасалаш (л. 42а), Томашино поље (л. 42б), Дорог (л. 42б), 
село Ћибиз? (л. 43а), село Сердељ (л. 43а), село Харда (л. 43б), село 
Мечка (л. 43б), село Аљмаш (л. 44а), село Иванча (л. 44б), село Агарда 
(л. 45а), село Иђош (вероватно садашњи Српски Хидош, недалеко од 
Грабовца) (л. 45б), Сенпетер (л. 46а), Батосек (л. 46а), Сесака (л. 46б), 
Мириловићи (л. 47а), село Перкат (л. 47б), село Лота (л. 48а), Елисалаш 
(?, л. 48б), град Коморан (л. 49а), Батосијек (Батосек, л. 49а), град Тиона 
(Толна?, л. 49б), Варач (л. 49б), Маточ (л. 50а), село Мораћи (л. 50б), 
село Липова (л. 51а), село Иђош (л. 51б), Зомба (л. 52а), село Ланчуг 
(л. 52б), Халмаш (л. 53а), Лак село (л. 53а), Венким? (л. 53б), Кајмад 
(сада Кајмадпуста, л. 53б), варош Паланка (л. 54а), село Чатар (л. 54б), 
село Јани (сада Јанапуста) (л. 55а), село Лало (л. 55б), Тормаш (л. 55б), 
село Грежда (л. 56а), село Капоња (л. 56а), село Батови (л. 56б), Му
хачко Поље (л. 57а), Кишвалуба (Кишфалуда, л. 57а), Качвала (л. 57б), 
село Чешак (л. 58а), варош Грабовац (л. 58а), село Куртеш (л. 58б), село 
Патан (л. 59а), село Ћуркињ (л. 59б), Сегет (л. 59б), град Печуј (л. 60а), 
Батосијек (Батасек, Батосек, л. 60а), село Варужда (л. 60б), село Дороги 
(л. 61а), варош Чањ Курт (Курд, л. 61б), Равса (л. 61б), Печуј (л. 62а), 
село Бержак (л. 62а), Шаш (Шашд, л. 62б), варош Баја (л. 63а), град Ка
њижа (л. 63б), село Вешмењ (л. 64а), Рајковци (л. 64б), град Шиклеуш 
(л. 65а), село Сапут (л. 65б), село Апара (л. 66а), село Медина (л. 66б), 
варош Сечуј (л. 67а), Велика Нана (л. 67а), град Осек, Доња Варош 
(л. 67б), село Јаблан (л. 68а), град Ђур (л. 68б), Осечко поље (л. 69а), 
село Трпиња (л. 69а), Хердут (Ердут, л. 69б), Тења (л. 69б), село Мечка 
(л. 70а), Влашка, град Темишвар (л. 70б), Ђулско Поље (л. 71а), Арад 
(л. 71а), Мађар Боја (л. 71б), варош Сентандреја (л. 72а), Бачка (л. 72б), 
манастир Лепавина (л. 73а),82 Феудвар (л. 73б), село Леперда (л. 74а), 
Идвиг (л. 74б), Шимонторна (л. 75а), Маџар Боја (л. 75б), Света Гора, 
манастир Хиландар (л. 76а),83 варош Сентандреја (л. 76 б), село Бањ 
(л. 77а), Сулош (л. 77б), село Виљан (л. 78а), Каравуково (л. 78б), село 
Липова (л. 79а), Бернејева (л. 79б), село Борјат (л. 80а), Кобиље (л. 80б), 

82 Приложници су били јеромонаси [Х]ристофор, Василије и Стефан.
83 Једини уписани је јеромонах Стефан.
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село Петрај (л. 81а), Нова Нана (л. 82а), варош Каћани (л. 82б), варош 
Печвар – Печвар (л. 83а), Шанац Варадински (л. 83б), варош Жабаљ 
(л. 84а), варош Футог (л. 84б), Каћ (л. 85а), варош Карловци (л. 85б), 
Шумберак (л. 86а), Гарчин (л. 86б), Жабаљ (л. 87а), Санбор (Сомбор?) 
(л. 87а), Санбор (Сомбор) (л. 87б), Врбас (л. 87б), село Сивац (л. 88а), 
село Пивнице (л. 88а), Сент Томаш (л. 88б), Ченеј Салаши (л. 88б), Бок
чиновци (л. 89а), Богојево (л. 89а), Чуруг (л. 89б), Бечеј (л. 89б), Село 
Петрово (л. 90а), Сента (л. 90а), Мол (л. 90б), Ада Сенћанска (л. 90б), 
Кањижа (л. 91а), Мартонош (л. 91а), Сегедин (л. 91б), Суботица (л. 92а), 
Баја (л. 92а), Вуковар (л. 92б), Даљ (л. 93а), Чепин (прецртано) (л. 93а), 
Шодоловци (л. 93б), Јармиње (л. 93б), Моровић (л. 94а), Маркушици 
(Маркушица, л. 94а), Острово Чепин (л. 94б), Острогон (л. 95а), Пан
телија (данас Дунаујварош, л 95а), варош Пакрац у Славонији (л. 95б), 
Хопово манастир (л. 96а), Бреме (л. 96б), Болман (л. 96б), Мухач (л. 97а), 
Феудвард у Бачкој (л. 97б), Парабуће (л. 97б), Петрово село (л. 98а), Ту
рија (л. 98а), Брестовац (л. 98б), Ириг код Печуја (л. 99а), село Литоба 
(л. 99б), село Козар (л. 99б), село Калаз (л. 100а), варош Жабаљ (л. 110б), 
Чуруг (л. 110б), град Карлштат (Карловац) у Хрватској (л. 111а), град 
Надажди (л. 113б), село Мечка (л. 114а), Маџар Боја (л. 115а) и село 
Капоња (116а).

Списак топонима доводи до закључка да су манастирски при
ложници потицали са широког подручја тадашње Угарске. Највише 
забележених насеља је из непосредног окружења, у чијем центру се 
налазио манастир са широм околином, док помени тридесетак бачких 
и десетак западносремских и славонских села сведоче да је и на овом 
подручју манастир Грабовац имао снажан духовни утицај. Тај утицај, 
у виду концентричних кругова, допирао је на југу до фрушкогорских 
манастира, а на северу до Острогона и Сентандреје са околним селима. 
Замишљена линија на истоку би повезивала Темишвар, Арад и Ђулу, а 
на западу би допирала до Карловца и манастира Лепавине.

*
Општи лист манастира Грабовца (Гр 9)84 служио је за уписивање ве
ликих новчаних прилога и приложника, у периоду од 1730. до 1785. 

84 Сигнатуре фотографија и микрофилма ове рукописне књиге у Одељењу за ар
хеографију Народне библиотеке Србије су Ф 674 и А 1463. Каталошки опис Гр 9 
објављен је у Синдик 1987, 85–86, а потпун археографски опис у Опис 1991, 29.
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године, уз неколико спорадичних уписа из XIX века, од којих је по
следњи из 1896. године. На л. 1а налази се запис с основним подацима 
о књизи, попут насловне стране, где се каже: Парсиїѧ или Поменникъ 
монастирѧ С(вѧ)тоархангелскогѡ Грабовца. Поминаемый На литргахъ и вечеръ утро 
же на повседневныхъ литахъ. Оустроисѧ по древнему оуставꙋ церковному  Лѣта 
=гѡ 85

На полеђини овог листа (л. 1б) прецизирано је ко се може уписа
ти у књигу. То су ктитори који од свога имања, на једно име, приложе 
по 75 форинти у манастир, у готовом новцу или у стварима, покрет
ним и непокретним. Уписује се име приложника, од којег је града, ме
ста или вароши, и које године, дана и месеца је дао прилог. Дакле, 
књига је установљена 1730. године према древном уставу цркве одно
сно јерусалимском типику за уписивање имена приложника који ће 
бити помињани на литургијама и на свакодневним малим поменима, 
увече и ујутру.

Као што се види из овог записа, књига је приликом формирања 
названа парусија или поменик, али по својим типолошким одликама 
она је општи лист. Описни начин уписивања приложника и прилога с 
наглашавањем врсте и висине прилога, без обзира на то што би према 
правилу требало да се уписују само приложници парусије (једне или 
више) у износу од 75 форинти, уз имена која су додата испод опи
са давања, подељена на живе и упокојене, сврстава је у општи лист. 
Још један доказ оправданости њеног препознавања као општег листа 
је веза ове књиге с Помеником манастира Грабовца, бр. 10. Наиме, у 
манастирски поменик (Гр 10) преписана су имена из Гр 9, од л. 283 до л. 
302, и још с л. 312а и 317а. Стиче се утисак да је писар изоставио поје
дина имена, нарочито она која се понављају, случајно или намерно, не 
може се утврдити без детаљније анализе. На овом примеру потврђује 
се претпоставка да су имена приложника из општих листова преписи
вана у манастирске поменике, јер су поменици били подеснији за ко
ришћење на богослужењима, пошто су у првом плану садржали имена, 
без превише додатних информација које су одликовале опште листове.

Међу опште листове ову књигу сврстава и прилично велики број 
других бележака, које су унете позније, махом у XIX веку. Оне говоре 
у прилог чињеници да се књига није налазила у олтару, где су обично 
стајали поменици како би били доступни на проскомидији, него међу 

85 Опис 1991, 29.
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другим богослужбеним књигама, можда у певници, јер је била при 
руци манастирским ђацима. Они су на празним листовима исписива
ли различите молитве, попут тропара преносу моштију Светог Николе 
у град Бари (л. 173б), молитве О Тебје радујетсја (л. 216б), тропара и 
кондака Св. Николи из млађег периода (л. 21а), тропара на Христово 
рођење (л. 22а), на Свето Богојављење (л. 23а) и на Сретење (л. 23б). 
Важан је и запис о обнови храма, готово сасвим из темеља, при игу
ману Адријану Станишићу из 1897. године (л. 189б). Последње беле
шке су из 1897. (л. 221б) и 1898. године (л. 222б). Празни листови су: 
Ib –IVb, 3б–5б, 6б–7б, 8б, 9б, 10б, 11б, 12б, 13б, 14б, 15б, 16б, 17б, 18б, 
19б, 20б, 21б, 24а, 25а–30 б, 31б–42б, 43б–173а, 174а, 188а и 229б.

Прилози су давани како у самом манастиру Грабовцу тако и у 
другим наведеним местима, с тим што су увек на првом месту писана 
имена насеља у којима су живели приложници. Највише су прилагане 
парусије у износу 75 форинти, као што је било предвиђено, тек понеко 
је приложио више или мање од тога. Ради прегледности, а због значаја 
приложника и прилога, најважнији подаци који се односе на број ли
ста у књизи, имена приложника, њихово место живљења, време уписа 
и износ прилога биће приказани у Табели 1.

Табела 1. Приложници манастира Грабовца према подацима у Гр. 986

Број 
листа

Име приложника Место Време Прилог / 
Напомена

2а благородна 
госпођа Јелисавета 
Бранковић87

Шиманда 
у комитату 
Арадском, у 
Епархији 
Арадској

8. септембар 
1767.

парусија (75 
фор.)

2б–3а протојереј 
алмашки Живко 
Цвејић88

Алмаш парусија

6а Стефан 
Монастирлић

Капоња 8. септембар 
1767.

парусија (75 
фор.)

86 Подебљана имена приложника и имена њихових сродника преписана су у мана
стирски поменик Гр 10.

87 Супруга почившег Георгија Црнојевића.
88 Уписао своје и 72 имена својих упокојених сродника.

5 2

Љиљана И. Пузовић



8а митрополит Павле 
Ненадовић

варош 
Карловци

8. новембар 
1760.

сребрни 
путир

9а браћа Павле, Петар, 
Андреј и Стефан 
Поповић

варош 
Сентандреја

20. јул 1773. 200 дуката

10а Михаил Чоренда89 варош 
Сентандреја

23. мај 1776. парусија

10а Георгије Поповић, 
постмајстер 
ђармотски

27. јул 1785. 100 форинти

11а госпођа Марија 
Лазаревић

град Будим 28. септембар 
1773.

парусија (75 
фор.)

11а Јован Станковић град Будим 29. јун 1785. парусија (75 
фор.)

12а Јосиф Коларевић варош Кањижа 21. октобар 
1774.

100 форинти

13а Павле Доброгец 29. јун 1775. парусија (75 
фор.)

13а Михаило 
Миловановић

живи и 
усопши из 
каснијег 
периода

14а Димо варош Мухач 29. јун 1775. парусија (75 
фор.)

15а господар Јован90 варош Сексард 23. децембар 
1775.

65 форинти

16а господар Алексије 
Матић91

Горњи 
Карловци 
близу мора

30. април 
1779.

100 форинти

17а приложи господар 
Алексиј92

варош 
Костајница

4. маја 1779.

18а јеромонах Никита 
Тошић

манастир 
Ремета

20. јун 1781. парусија (75 
фор.)

19а господар 
Димитрије Димза

град Будим парусија (75 
фор.)

89 У међувремену је умро, а износ је дао Георгије Поповић, тутор покојног Михаила.
90 Упокојио се тај дан у манастиру Грабовцу.
91 Парусија је примљена од тутора након смрти Алексија Темелића.
92 Није уписано ништа више од овога.
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20а господар Георгије Фелдвар 9. март 1783. парусија (75 
фор.)

228а Радивој Чизмешија варош Осечка 
Доња

8. септембар 
1732.93

парусија (75 
фор.)

228б господар Ненад 
Бајић

[варош Осечка 
Доња]

23. април 
1733.

на дан Светог 
Георгија

228б госпођа Милица 
Петровица

[варош Осечка 
Доња]

16. август 
1734.

парусија (75 
фор.)

229а господар Ненад [варош Осечка 
Доња]

15. август 
1736.

парусија (75 
фор.)

229а Станко Арнаутин 
с братом 
Димитријем

Осек 25. март 1736. парусија (75 
фор.)

230а свештеник Илија 
Продановић

село Тења у 
Осечком Пољу

16. јул 1738. парусија (75 
фор.)

230а Хаџи Александар 
Којић

19. мај 1874. парусија (75 
фор.)

240а Ева Ленчежка град Коморан 6. август 1731. парусија (75 
фор.)

240а господар Георгије С(ен)томашин парусија (75 
фор.)

240а господар Георгије Пешта парусија (75 
фор.)

241а Ана, супруга 
покојног Јанка из 
Венига

град Коморан 20. септембра 
1785.

50 форинти94

255а Божо Бугарчић варош Печвар 6. августа 
1731.

парусија (75 
фор.)

255а–255б браћа Симеон и 
Јован Ракић95

Печвар 11. новембар 
1734.

звоно од два 
цента

256а Лазар и Јован 
Николић

Печвар 1739. парусија

257а Божо Бугарчић варош Печвар 30. децембар 
1743.

парусија (75 
фор.)

257а јереј Алексиј 1830. 50 форинти

93 Празник Рождества Пресвете Богородице, Мала Госпојина.
94 Парусија је примљена од епископа Софронија Кириловића.
95 Велики ктитори манастира Грабовца, приликом његове обнове (1736–1741).
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258а Анастас Димић 
Харнаут

варош Ириг 10. мај 1741. ручку 
сребрну и 
позлаћену

259а Теодор Топаловић варош Ириг 
близу Печуја

29. јун 1743. парусија (75 
фор.)

268а Јован Николетић варош Баја 24. јун 1732. две парусије, 
за свој и очев 
помен

269а „благородни 
господар”96

варош Баја 24. мај 1740. парусија

271а Арсеније и Теодор 
Веселиновић

варош Баја 2. јула 1740. парусија (75 
фор.)

274а господар Трифон варош Баја 2. јул 1740. парусија (75 
фор.)

277а Лазар Грујић варош Баја 1740. парусија
279а Андроник варош Баја 18. јануар 

1742.
парусија

280а Мишко 
Ференчевић

варош Сомбор 26. децембар 
1742.

две парусије, 
за свој 
и помен 
покојног 
брата

282а капетан 
Пантелејмон и 
госпођа Марија 
Игниница и Теодор

град Сигет 27. децембар 
1733.

две парусије 
и једно 
свештеничко 
одјејаније

282а госпођа Марија 
Игниница

град Сигет 6. август 1736. парусија

283а–283б Пантелејмон 
Капушварац 
капетан Сигетски97

град Сигет 25. децембар 
1736.

ктитор

297а Петар 
Карастанковић

варош 
Шиклеуш 
(Шиклош)

28. март 1733 парусија

298а Димитрије 
Лазаревић, Грк

варош 
Шиклеуш

25. април 
1736.

парусија

96 Вероватно се мисли на претходно уписаног Јована Николетића.
97 Био је трећи ктитор на одређени трећи део трошка новосазиданој грабовачкој 

цркви на свој вечни помен и помен својих живих и усопших.
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299а Димитрије Лазић варош 
Шиклеуш

4. април 1738. парусија

299б Георгије 
Новаковић98

4. децембар 
1739.99

[парусија]

301а Георгије, Гроба 
Христова 
поклоник, родом 
Бугарин

Шиклеуш 29. јун 1739. парусија

302а Панагиот Грк100 Шиклеуш 1738. парусија
303а Зограф Јован град Сервија 3. јануар 1740. парусија
312а баба Вујана, мати 

Марјанова
Грабовац 10. јануар 

1735.
парусија

317а будимски 
епископ Василије 
Димитријевић101

варош Свети 
Андреј 
(Сентандреја)

1. март 1736. (велики) 
ктитор 
манастира

318б–319 а Петко Георгијевић варош Свети 
Андреј

16. март 1737. парусија

320а Милица 
Вујатовица

Свети Андреј 26. маја 1737. парусија

320а госпођа Виназита 
Нешковица са 
сином Петром

Свети Андреј 28. октобар 
1785.

парусија 
(исплаћено 
45 форинти)

321а–321б Теодор Адамковић Свети Андреј 2. јануар 1739. парусија
322а протопрезвитер 

помаски кир 
Михаило

Помаз 11. април 1736. парусија

325а Никола Рајић и 
његова супруга 
Ана Монастерлија

Капоња 29. јун 1736. две парусије

325а Јован Дачић Кајмад 29. јун 1736. парусија
326а Сара, жена 

покојног Петра 
Ћурчије

Федвар парусија

327а Петар и Георгије Федвар 1. август 1739. парусија

98 По његовом завештању, прилог је дат након упокојења.
99 Последњи уписани приложник чије је име уписано и у Гр 9 и у Гр 10.
100 Упокојио се 1738. године, а парусија је приложена по његовом завештању.
101 „Православни епископ будимски, стонобеоградски, сигетски, сечујски и мохачки” 

био је велики ктитор новосазидане цркве у манастиру Грабовцу.
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327а свештенојереј Исак Пантелија 
(Дунаујварош)

7. јануар 1758. парусија за 
помен мајке 
(70 фор)

327а свештенојереј Исак Пантелија 
(Дунаујварош)

26. јануар 
1758.

парусија за 
себе и остале 
сроднике (70 
фор)102

328а Димитрије 
Јовановић

варош 
Москопоље

5. септембар 
1754.

парусија

330а Радивој 
Стојадиновић

Модош у 
Банату

26. априла 
1744.

парусија

363а Петар Димић град Будим 10. фебруар 
1737.

парусија

364а Петар Кнежевић град Будим 25. децембар 
1739.

парусија

364б протопопиница 
Марија

град Будим 9. новембар 
1750.

парусија

367а Димитрије и 
Георгије Лукић

Мајурбоја 20. јануар 
1739.

парусија

370а Илија Пејаковић град Будим 26. мај 1750. парусија (75 
фор.)

373а Утва 
Михађаковица

Острогон 5. јун 1750. парусија (75 
фор.)

На основу изнетих података јасно се види ко су били велики при
ложници манастира Грабовца и одакле су потицали. Већином су то 
били богати Срби и Грци из већих градова и вароши попут Будима, 
Сентандреје, Баје, Сигета, Печвара, Фелдвара, Пантелије, Шиклеуша, 
Осека, Кањиже, Коморана и Острогона. Неколико приложника било 
је из сасвим удаљених места попут Москопоља, Сервије, Модоша и 
Шиманде, који су имали блиске везе с Грабовцем. Велики приложни
ци били су, природно, из насеља у непосредној манастирској околини. 
Велики приложник био је и карловачки митрополит Павле Ненадо
вић (1749–1768), а посебно треба истаћи залагања будимског владике 
Василија Димитријевића, који је био велики манастирски ктитор. На 

102 Вероватно се између два прилога упокојио, односно вероватно је друга парусија 
исплаћена по завештању, пошто се након парусије дате за себе спомиње у списку 
упокојених.
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л. 317а, међу живима, била су уписана имена Василија архијереја и 
Симеона егзарха, а међу упокојенима Вићентија митрополита, Угрина, 
Милице, Димитрија и Марије. Касније је име Василија архијереја до
писано међу усопше, а прецртана су имена живих. На овом примеру се 
лепо може пратити живот једне поменичке књиге, где се имена упоко
јених ктитора прецртавају у списку живих и додају на списак умрлих. 
Приликом уписа његовог прилога објашњено је и шта се подразумева 
под парусијом – свакодневно помињање црквено.

Ова књига јединствена је у сачуваном поменичком наслеђу због 
неколико карактеристика. На самом почетку јасно је дефинисано ко ће 
се уписивати у њу и ово правило је углавном поштовано до краја. Већи 
део није исписан, а на исписаним странама текст је изложен уредно. 
Истиче се и лепотом и уредношћу писма, што није карактеристично 
за опште листове.

*
Поменик манастира Грабовца (Гр 10)103 из друге четвртине XVIII 
века,104 писан је свечаним писмом, руком једног писара уз неколи
ко уписаних имена и бележака из каснијег периода. На првом листу, 
који је попут насловне стране, пише: Свѧтоархаггелскагѡ монастирѧ Грабов-
ца Помѧнникъ оби. Дакле, ова књига, јасно утврђене структуре, кла
сични је поменик, намењен за упис имена архиепископа, архијереја, 
јеромонаха, презвитера, ђакона, монаха, монахиња, родитеља чланова 
братства и манастирских ктитора ради свакодневног помињања то
ком малих помена на богослужењима: увече, ујутру и на литургији. 
Требало би размотрити израз „поменик општи”, који користи монах 
који је исписао књигу. Због чега назив поменик није био довољан да 
изрази особине књиге? Вероватно је израз општи поменик настао 
спајањем речи поменик и општи лист, које су напоредо коришћене, 
без јасне представе на који тип књиге се односио први, а на који 
други термин.

103 Сигнатуре фотографија и микрофилма ове рукописне књиге у Одељењу за архе
ографију Народне библиотеке Србије су Ф 675 и А 1464. Каталошки опис Гр 10 
објављен је у Синдик 1987, 86, а у археографском опису овог рукописа донет је цео 
његов садржај: Опис 1991, 30.

104 Време настанка утврђено је на основу водених знакова, јер у књизи нема времен
ских одредница.
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Поменик је неуобичајене структуре, јер после заглавља на л. 1а, 
следи поменик за уписивање живих (од л. 1б до л. 3а). Додуше, међу 
живима су првобитно уписана само четири имена – Василија архије
реја (л. 1б), Исаије јеромонаха (л. 2б), Симеона презвитера и Михаила 
презвитера, чије име је прецртано кад се упокојио (л. 3а).105

Прво уписано име, испод заглавља на којем пише ꙁде жївїи је име 
Василија архијереја (л. 1б), свакако будимског владике Василија Дими
тријевића (1728–1748). Испод је плавим мастилом, које се разлило, а 
потом и избледело, накнадно дописано неколико архијерејских имена: 
Арсенија патријарха, Арсенија патријарха, Исаије митрополита, и Сте-
фана Пећанског митрополита сремског администратора митрополїе карловачке. 
Свакако је писар мислио на српске патријархе Арсенија III Црнојевића 
(1672–1706) и Арсенија IV Јовановића (1725–1748), затим на Исаију 
Ђаковића,106 и на крају на Стефана Метохијца Пећанина.107

Од л. 10а именима упокојених архијереја почиње поменик умр
лих. Као први записани су Арсеније архиепископ, Виктор архијереј, 
Симеон архијереј и Вићентије митрополит (10а).108

Од л. 11а до л. 17б су имена усопших јеромонаха, следе имена 
јерођакона (л. 18а), па четворице монаха (л. 20а), затим упокојених 
монахиња (л. 23а). Све је писано истом руком, осим два последња име
на на л. 17б која су касније дописана. Овај део преписан је из старијег 
манастирског поменика, Гр 7, и то имена јеромонаха од л. 8б до л. 14б, 
име монаха Прокопија с л. 14а, имена монахиња с л. 18б и јерођакона 
с л. 24а.

105 На л. 29а, међу упокојеним ктиторима, уписано је име Михаила презвитера, треће 
и последње по реду у низу презвитера, што значи да се упокојио у данима испи
сивања поменика.

106 Најпре владика јенопољски и арадски (пре 1690–1708), а потом митрополит кру
шедолски (1708).

107 Владика Стефан, митрополит београдскосремски (1694 (?)–1708) и бачки (1708–
1709), називан је Метохијац и Пећанин, јер је био родом из Пећи (Метохија). Уп. 
ИСН 1986, 51–53; Сава 1996, 467–468.

108 Могао би бити српски патријарх Арсеније III Црнојевић, јер је у тренутку исписи
вања поменика Арсеније IV био жив, као и већ помињани митрополити будимски 
Виктор (уп. нап. 66), Симеон (према најновијим истраживањима био је на трону 
Будимске епархије око 1663. Уп: Васин–Нинковић 2018, 14–15), и Вићентије Попо
вић, бачки владика (1709–1713) и карловачки митрополит (1713–1725). Уп. Сава 
Вуковић, 80, 450; Бугарски 2012, 58; СБР 1, Нови Сад 2004, 271–274 (С. Вуковић, 
С. Гавриловић); СБР 2, Нови Сад 2006, 203 (С. Вуковић).
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Од л. 28а почиње „Поменик ктитора манастира нашег Свето
архангелског Грабовца и родитеља братства”, где је наглашено да се 
уписују само упокојени. Први уписани испод наслова је Вићентије ми
трополит, а у дну листа су двојица јеромонаха, Теофан и Силвестер 
(л. 28а). На наредним листовима су имена ктитора свештених лица и 
монахиња (л. 29а–30а), а од л. 31а–32б имена световних лица.

Управо анализом световних имена, мушких и женских заједно, 
и то искључиво имена упокојених верника, закључује се, као што је 
претходно већ речено, да су преписана из Гр 9. Без детаљне кодико
лошке анализе немамо одговоре на питања зашто поменик световних 
лица почиње без заглавља, што у овом тренутку може да укаже на 
недостатак једног или више листова који би претходили постојећем 
списку. Збуњује и чињеница да су унета само имена написана између 
л. 283 и 317а, без л. 303а, јер су у тренутку исписивања књиге, најра
није у децембру 1739. године109  били исписани л. 228б–л. 230а, л. 240а, 
255а–257а, 268а, 282а 318б–322а, 325а, 327а и 367а, на којима су били 
записи о приложницима од формирања књиге до тог периода.

На последњем исписаном листу (л. 46а), другим, неуреднијим, 
рукописом из каснијег периода, унета је једна белешка из писаније, 
уобичајена за општи лист.

Имајући на уму претходно изложене закључке о везама Гр 10 с 
Гр 7 и Гр 9, може се претпоставити да је у току обнове манастирског 
храма постојала намера да се оформи једна књига у коју би била уне
та имена само оних људи који су имали директне везе с манастиром. 
На првом месту то важи за епархијске архијереје, мада је и ту списак 
непотпун, затим за братство, мушко и женско, и на крају за ктиторе 
и приложнике који су омогућили велику обнову манастира крајем че
тврте деценије XVIII века. Јасно је да су потпуно изостављени уводни 
делови поменика Гр 7, владарски и архијерејски поменик, који нису 
у непосредној вези с Грабовцем. Остају неразјашњена питања зашто 
нема свих имена ктитора и приложника, да ли су уопште била уне
та, па су у међувремену поједини листови истргнути, да ли је писар 

109 Анализом имена и поређењем с њиховим записима из Гр 9 долази се до закључка 
да је последњи уписани приложник, чија су имена упокојених сродника препи
сана у Гр 10, свој прилог дао 4. децембра 1739. године (видети Табелу 1, у којој су 
подебљана имена уписана и у Гр 10).
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планирао да их унесе па га је нешто омело у намери или је написао 
управо оно што је планирао.

*
Општи лист манастира Грабовца (Гр 11)110 исписиван је од 1747. до 
1751. године, већим делом руком једног писара. У овом периоду Гра
бовцем је управљао претходно поменути игуман Арсеније Теофановић 
(1746–1750).111

У књигу су уношени подаци о манастирским приложницима и 
прилозима у четворогодишњем периоду интензивног прикупљања 
милостиње у писанији, на подручју духовног утицаја манастира Гра
бовца. Недостаје страна која би била попут насловне, као и запис о 
настанку. Приликом археографског описа названа је тефтером, а бу
дући да садржи искључиво уписе прилога и приложника настале у 
писанији, назваћемо је општим листом.

Захваљујући редовном и савесном бележењу времена одласка у 
писанију, јасно видимо оно што се из већине осталих општих листова 
може тек наслутити, а то је да су монаси у писанију ишли о великим 
празницима, сеоским и породичним славама и другим благданима.112

На л. 1б су белешке из писаније настале о Светом Стефану, без вре
менске и месне одреднице. У селу Нана или Велика Нана, током 
1747. године, грабовачки монаси били су за Светог Николу и Светог 
Георгија [л. 2б–3б],113 а у 1748. години за Светог Игњатија [л. 4б]. У 
селу Сака боравили су о Светом Василију [л. 3б] и о Светом Јовану 
[1748, л. 6а]. У селу Бан [л. 21б] били су 1748. године о Светом Ар
хангелу [л. 22а] и о Светом Николи [л. 22б]. Село Ланчуг посетили 
су о Светом Јовану [л. 34б], село Титош о Светом Георгију [1749, 

110 Сигнатуре фотографија и микрофилма ове рукописне књиге у Одељењу за архео
графију Народне библиотеке Србије су Ф 676 и А 1465. Каталошки опис Гр 6 обја
вљен је у Синдик 1987, 86, а потпун археографски опис у Опис 1991, 31. У Опису 
је назван тефтер, али ми смо се због више пута помињаних разлога одлучили за 
назив општи лист.

111 Игуман Арсеније је 1750. године постао архимандрит, а потом је изабран за ко
стајничкозринопољског епископа (1750–1753). Видети фн. 14.

112 До овог закључка доводе и помени панађура у хиландарском катастиху бр. 522. 
Уп.: Пузовић 2017, 203–204.

113 У тренутку микрофилмовања ове књиге није урађена фолијација, тако да ће бро
јеви листова бити стављени у угласте заграде, јер су одређени на основу снимка.
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л. 36а], а село Нану поново о Светом Николи [л. 36б]. Варош Бато
сек посећена је 1750. године о Сошествију Светаго Духа, односно 
о Тројицама [л. 58б]. У селу Ланчуг били су 24. јуна 1750, дакле на 
Ивањдан [л. 59б], а потом о Светом Архангелу исте године [л. 60а], 
па о Светом Игњатију [л. 71б] и о Светом Стефану [л. 72а]. У селу 
Кишфалуби били су више пута, од тога 1749. године о Светом Ни
коли [л. 68б–69б].

Посећена места омеђују подручје великог духовног утицаја 
манастира Грабовца, због чега ће сва бити побројана, уз временску 
одредницу и број листа: варош Земун [л. 2а], село Иђош [л. 2а], село 
Сака [л. 2а], Мухач [л. 2а], село Безедек [л. 1а], село Нана о Светом 
Николи [л. 2б], 1747. о Светом Георгију [л. 3б], село Нана о Светом 
Игњатију [л. 4б], село Сака о Светом Василију [л. 5а], о Светом Јовану 
[1748, л. 6а], село Нана Велика [л. 6а], село Кеч [л. 7б], село Берневар 
[л. 7б], село Моноштор [1748, л. 8а], село Бан 1748. [л. 9а], село Киш
фалуба [л. 9б], о Светом Николи [л. 10а], Салаш [л. 11б], село Сулош 
[л. 12а], село Кувежда [1751?, л. 12а], Печвар [?, 1750, л. 13а], село Ка
чвала [1748, л. 14а], село Качвала [л. 15а], 1750 [л. 15б], село Болман 
[л. 16а], село Бреме [л. 18а], село Болман 1750 [л. 19а], село Мађарбоја 
[л. 20а], Виљан село [1748, л. 21а], село Кувежда [1748, л. 21б], Бан 
[1748, л. 21б], село Бан о Светом Архангелу [л. 22а], о Светом Нико
ли [л. 22б], село Маиш [1749, л. 23а], село Шарок [л. 24а], село Иван 
[л. 24б], село Безедек [л. 25б], село Липова [л. 26б], Светих Сертиј [?] 
Ивана [л. 27а], село Мали Иван [л. 27б], село Јанковала [1748, л. 28а], 
село Велики Будимир [1749, л. 28б], село Пача [л. 29б], село Борт 
[1748, л. 30а], [1749, л. 30б], село Вакан [1748, л. 31а], село Мали Иван 
[л. 31б], село Глочац [1748, л. 32а], Варош Шиклауш [1748, л. 33а], село 
Титош [?, 1749, л. 34а], село Ланчуг о Светом Јовану [л. 34б], село 
Титошо Светом Георгију [1749, л. 36а], село Нана о Светом Николи 
[л. 36б], село Јаковала [1750, л. 37б], село Јаковала [1751, л. 38а], село 
Кишфалуба [1749, л. 39а], село Ланчуг [1749, л. 40а], село Титош [1749, 
л. 40б], село Сулош [1750, л. 42а], село Безедек [1749, л. 43а], село Ша
рок [1749, л. 46б], село Ланчуг [1750, л. 47б], 1751 [л. 48а], село Литоба 
[1750, л. 49а], варош Шиклауш [1750, л. 50а], село Виљан [1750, л. 51а], 
село Маиш [1750, л. 52а], село Липова [1750, л. 54а], село Мађар Боја 
[1750, л. 55а], село Вакањ [1750, л. 56а], село Велики Будимир [1750, л. 
57а], варош Сечуј [1750, л. 58б], варош Батосек [1750, л. 58б], о Соше
ствију Светаго Духа 1750 [л. 59а], село Ланчуг [24. јуна 1750, л. 59б], 
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о Светом Архангелу [1750, л. 60а], село Иван Велики [1750, л. 62а], 
варош Мухач [6. децембар 1750,114 л. 63а], село Кишфалуба [1750, л. 
65а], село Кишфалуба [1749, л. 68б], о Светом Николи [л. 69б], село 
Ланчуг о Светом Игњатију [1750, л. 71б], о Светом Стефану [л. 72а], 
Бремен, Сулош и Тарда [1748, л. 73а], Кишфалуба [л. 74б], село Гарчин 
[1750, л. 76б], Бан [1749, л. 79б], Моноштор [1749, л. 83а], село Ланчуг 
[1749, л. 85а], Бан [л. 85а], Вемен, Јаковала [л. 85а], Пачвала [л. 85б] и 
варош Собнок [?, унутрашња страна задње корице].

Грабовачки монаси добијали су вредне прилоге, углавном за две 
врсте помена, за сарандар и одређени број литургија (летургија). Ме
ђутим, најчешће није бележена врста помена, односно намена прилога, 
већ само његов износ. Највише је давана милостиња у житарицама, 
јечму и кукурузу, значајно мање у стоци и готовом новцу, што је пот
пуно разумљиво имајући на уму пољопривредни карактер поменутих 
насеља и делатност њихових житеља.115

Поред података из писаније, у књигу су забележена имена тако
званих општака, претпостављамо људи који су се заветовали да ће 
сваке године помагати манастир. Назив „општаци”, „општак” или „оп
шти брат” често се налази у општим листовима, и сигурно је у вези с 
називом „општи лист”.116 Манастир Грабовац имао је општаке у Качва
ли [л. 77а], Моноштору [л. 77а], Бану [л. 77а], Ланчугу [л. 77б, л. 84а], 
Шароку [л. 78а], Липови [л. 78а], селу Иван Велики [л. 78б], Болману 
[л. 78б], Бремену [л. 78б], Титошу [л. 79а], Сулошу [л. 84а], Качвали [л. 
84а] и Бремену [л. 84а].

У књизи се налазе и спискови дужника из Тарде, Виљана, Кон
стантина, Бана и Тарде [л. 81б–82а], попис трошкова за одело, ђаке 
и слуге [л. 84б] и тропар Слава Мученицима [л. 69а]. Неисписани 

114 На овај дан је Свети Никола.
115 Судећи према уписима милостиње у другим општим листовима, јасно је да при

лози зависе од делатности људи у одређеним подручјима. У брдским крајевима 
милостиња је давана у стоци, у равничарским у житарицама, у градским и ва
рошким срединама у занатским производима или у новцу. Уп. Пузовић 2012а, 
316–318; Пузовић 2017, 203–204; Пузовић 2018а, 257–258.

116 С. Новаковић се питао шта би могао да значи израз „општи брат” или придев 
„благословени”, који се среће у неким поменицима, нпр. у Крушевском поменику, 
али одговор није могао да нађе. Уп: Новаковић 1875, 26. Вероватно је назив књиге 
општи лист проистекао из назива општак, општи брат, у смислу заједничар, са
брат.
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листови су: 9б, 18б, 19б, 36б, 39б, 43б, 45б, 47а, 48а, 49б, 51б, 54б, 55б, 
56б, 57б, 62а, 62б, 65б, 68а, 68б, 73б, 83б и 84б.

*
Три поменика (Гр 6, Гр 7, Гр 10) и три општа листа (Гр 8, Гр 9, Гр 11) 
из Библиотеке Српске православне Епархије будимске у Сентандреји 
повезана су садржином и наменом. Свака је специфична на свој начин, 
а значајне су и њихове међусобне везе.

Поменик манастира Ковина (Гр 6) кратко је коришћен и остао је 
практично празан. Да ли је чуван као драгоценост, у коју су уношени 
само посебно важни записи из живота манастира, остаће недокучено.

Општи лист манастира Ковина (Гр 8) у неколико наврата је но
шен у писанију, али је коришћен и на богослужењу као поменик, о 
чему је остављено сведочанство, јединствено у сачуваном српском 
рукописном наслеђу. Педантност с којом су уписивани датуми на по
четку бележака типичних за општи лист такође је јединствена међу 
поменичким књигама, јер управо оскудност хронолошких одредница 
одликује опште листове, настале и сачуване већином на српским ет
ничким просторима под турском влашћу. Због тога је ова књига пра
ви пример како окружење, у овом случају бирократско хабзбуршко, 
доведено готово до савршенстава, утиче на све образованије слојеве 
друштва. То се види у начину дефинисања и изражавања битних са
држаја, међу којима месна и прецизна временска одредница заузимају 
прво место. Књига је преживела гашење манастира у којем је настала, 
с тим што је променила намену, што такође може да буде занимљиво 
за проучаваоце поменичких књига.

Од четири књиге настале у Грабовцу (Гр 7, Гр 9, Гр 10 и Гр 11), 
прве три су међусобно повезане, а проучавањем њихових међусобних 
веза може се доћи до важних сазнања о генези поменичких књига. Ма
настирски поменик Гр 7 настао је после периода великог манастирског 
благостања које је у једном тренутку прекинуто разбојничком поха
ром. Чињеница да је започет преписивањем садржаја из једног стари
јег поменика манастира Драговића могла би да буде индикативна, јер 
сеобе монаха нису биле ретке у нововековном периоду. Књига је за све 
време коришћења остала поменик, с тим што се баш на њеном приме
ру може сагледати развој и трансформација поменика крајем XVII и 
почетком XVIII века. Дакле, први део књиге чува стару структуру која 
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је постојана све до XVIII века, када се полако, али и те како видљиво 
мења. Напоредо с именима покојника уносе се имена живих верника, 
и то најчешће на првом месту. Места порекла приложника долазе у 
први план и стоје у заглављу сваке странице. За детаљнија проучава
ња структуре поменика у средњовековном и нововековном периоду 
требало би проширити узорак, за шта књиге обрађене у овом раду 
пружају добру полазну основу.

Овај поменик је дуго коришћен, па чак и онда кад је оформљен 
нови (Гр 10), који је такође веома занимљив како по структури тако 
и по садржини. Настао је преписивањем одређених садржаја из Гр 7 
и Гр 9, према критеријуму преписивача, који је очигледно имао циљ 
да направи један поменик с именима људи који су били у најнепо
среднијем односу с Грабовцем. У њега нису унета чак ни имена свих 
надлежних епархијских архијереја, али су зато приљежно уписана сва 
имена чланова манастирске обитељи, укључујући чак и монахиње, што 
је важан податак за историју женског монаштва код нас. Из Гр 9 пре
писана су имена ктитора и приложника, и то не свих, али у логику 
преписивача не можемо да проникнемо до краја. У сваком случају, Гр 
10 би необичношћу свога настанка могао да укаже на постојање слич
них књига у српском рукописном наслеђу.

Општи лист манастира Грабовца (Гр 9), назван „Парусијом” при
ликом настанка, плени лепотом писма, информативношћу и дослед
ношћу у поштовању правила уписивања. Јединствен је и по томе што 
се мора сврстати међу опште листове, за разлику од већине књига које 
су приликом формирања назване парусијом и терминима изведеним 
из овога, а у ствари су класични поменици.117

И последња књига из ове групе, Гр 11, значајно допуњује сазна
ња о писанији и прикупљању милостиње. Помени великих празника, 
о којима су монаси одлазили у околна места и том приликом доби
јали богате прилоге, јасна су потврда вишевековне праксе суживота 
манастира и његовог окружења. Обиље података ове врсте прави је 
куриозитет, јер су они само спорадично бележени у другим сродним 
сачуваним рукописним књигама.

117 Закључци су изведени на основу испитивања садржине и структуре књига које 
се називају „парусија” из Збирке рукописних књига Народне библиотеке Србије 
(Рс 110, Рс 300, Рс 339) и Збирке рукописних књига манастира Хиландара (Хил. 
512, Хил. 514, Хил. 520, Хил. 788, Хил. 790, Хил. 794, Хил. 795, Хил. 809).
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Занимљиво је и поимање поменичке терминологије код ковин
ских и грабовачких монаха. Ковински монаси свој поменик називају 
општим листом, а општи лист – тефтером. Грабовачки монаси уводе 
релативно нови термин за поменичке књиге у српској богослужбеној 
пракси – парусија, али за разлику од хиландарских рукописа који се 
овако називају и који су сви одреда типични поменици, грабовачка 

„парусија” је, у ствари, општи лист. Примера ради, у хиландарској 
рукописној збирци, коју такође одликује разноврсност у примени 
поменичке терминологије, постоје одређена правила. Истраживања 
садржине и структуре показала су да сви поменици, проскомидије и 
облици изведени од речи парусија припадају групи поменика, док су 
сви катастизи општи листови.118

Дакле, три поменика и три општа листа из два најсевернија срп
ска православна манастира, посматрани заједно, чине скупину поме
ничких књига вредну детаљнијег проучавања и потпунијег разумева
ња околности њиховог настанка, сврхе и намене.

Настале на рубним крајевима српског етничког простора, с ве
ћим делом садржаја унетог у другој половини XVIII столећа, књиге из 
Библиотеке Епархије будимске слика су простора и времена у којем 
су створене. По својој природи припадају прелазним облицима по
меничких књига, неустаљеног садржаја, начина уписивања и намене. 
Тако хибридног састава сликовито представљају епоху и поднебље 
свог настанка: на прелазу из средњег у нови век, на додиру источ
њачких и средњоевропских утицаја. Настале су у борби за економски 
опстанак православних манастира у римокатоличком окружењу, што 
ће их донекле учинити различитим од исте врсте књига православних 
манастира у исламском окружењу. Међутим, управо такве какве јесу, 
представљају занимљиво сведочанство о процесу развоја поменичких 
књига, о њиховом коришћењу приликом прикупљања милостиње у 
рубним крајевима српског етничког простора.

Својим специфичностима ове књиге доприносе употпуњава
њу сазнања о поменичким књига, а богатством садржаја погодују за 

118 За потребе овог рада испитане су садржина и структура свих поменичких књига из 
Збирке рукописних књига манастира Хиландара: Хил. 510, 511, 512, 514, 518–525, 
664, 678–679, 681–682, 700, 741/II, 788–790, 794–795, 805, 809. Коришћена су и рани
је обављена истраживања катастиха: Пузовић 2017, Пузовић 2018а, Пузовић 2018б.
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различита истраживања – историјскогеографска, црквеноисторијска, 
друштвенопривредна, топономастичка, ономастичка и многа друга.

Посета монаха одређеним насељима и добијање прилога у њима 
истовремено је и потврда присуства српског народа на просторима 
неколико савремених држава: Мађарске, Словачке, Румуније и Хрват
ске. У ковинским и грабовачким књигама за уписивање милостиње, 
као што се може видети из изложеног материјала, често се срећу иста 
насеља, што указује на чињеницу да су православни верници из Бу
димске и суседних епархија помагали обе светиње и тиме омогућавали 
њихов економски опстанак. Помоћ верника била је од кључног значаја 
за живот манастира, без обзира на политичке околности и промене 
државних власти.

Подаци из писаније могу да послуже и за даља проучавања дру
штвених и економских прилика на одређеном подручју, а садрже и 
огроман ономастички материјал, који није разматран овом приликом. 
Овај рад би могао да послужи као подстрек за даља истраживања по
менутих тема, јер донекле осветљава историју два српска православ
на манастира и народа из насеља која ка њима гравитирају, а који су 
заједно чинили чврсту духовну, православну заједницу, у временском 
распону од једног столећа, од средине XVII до краја XVIII века. Могао 
би да буде и полазна основа за критичко издање свих шест књига, јер 
би на тај начин значај података које ове књиге садрже био доступан 
научној јавности у пуном обиму.
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Books for inscriBing donors and donations from 
the LiBrary of the serBian orthodox eparchy of Buda 

in szentendre

Ljiljana I. Puzović

The paper discusses a specific type of ecclesiastical manuscripts, represented by sev
eral commemorative books from the Library of the Serbian Orthodox Eparchy of 
Buda (Serb. Будим / Budim) with the catalog numbers Гр 6, Гр 7, Гр 8, Гр 9, Гр 10 
and Гр 11. Those books were used to record various charitable donations (alms) 
that the local population gave to the Serbian Orthodox monasteries of Srpski Kovin 
and Grabovac from the mid17th to the end of the 18th century. Hence, they contain 
information about the monasteries’ donors, the type and size of their donation, the 
purpose of their contribution, the places where alms were collected, and the time 
of their collection.

This paper considers and analyzes all those books as historical sources relevant 
to the history of the Serbian Orthodox Church and people, primarily in the ter
ritory of presentday Hungary. It places their creation and use in the appropri
ate historical context, offers a detailed analysis of the structure and content of 
each manuscript, and proposes some general conclusions about their relevance. 
Scribes who created and used those commemorative manuscripts employed sev
eral terms for such books. The same terminological variety is also reflected in 
later archeographical descriptions. Following the sources, modern researchers are 
also using several designations for those types of books, such as: pomenik, pros-
komidija, opšti list, katastih, parusija, parusijnik, parusian pomenik and tefter. For 
the purposes of their renaming, a typological analysis of commemorative books 
was done, in which they were classified, according to suitable criteria, as beadrolls 
or general sheets.

The books in question contain information highly relevant for ecclesiasticalhistor
ical research and for studying the economic circumstances of the Orthodox world 
in Hungary. The references to the settlements inhabited by those who aided their 
religious shrines, the monasteries of Kovin and Grabovac, are especially important. 
That list of toponyms suggests that the donors came from a wide area in Hungary, 
with the majority of the recorded settlements located, as would be expected, in the 
vicinity of the two monasteries. In the Kovin and Grabovac books for recording 
charitable donations, the presented material shows, the same settlements oftenre
cur, suggesting that the Orthodox parishioners from the Eparchy of Buda and the 
nearby eparchies provided aid to both monasteries, thereby ensuring their survival. 
Their almsgiving was of crucial importance for the life of the two monasteries, re
gardless of the political situation.
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This paper could perhaps encourage further research of the mentioned topics be
cause it sheds some light on the history of those two Serbian Orthodox monaster
ies and the population of the settlements that gravitated toward them, forming a 
tightknit religious, Orthodox community in the span of one hundred years, from 
the end of the 17th to the end of the 18th century.

Keywords: pomenik, opšti list, pious donations (pisaniya), alms, Serbian Orthodox 
Eparchy of Buda, Serbian Orthodox monastery Srpski Kovin (Ráckeve), Serbian 
Orthodox monastery Grabovac (Grábóc), Serbs in Hungary, 17th–18th century
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Карта 1. Већа насеља забележена у ковинским и грабовичким поменичким књигама
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Сл. 1 Поменик манастира Ковина (Гр. 6), л. 2a
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Сл. 2 Општи лист манастира Ковина и бележница манастира Грабовца (Гр 8), л. 9

7 6

Љиљана И. Пузовић



Сл. 3 Поменик манастира Грабовца (Гр 7), л. 2a
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Сл. 4 Општи лист манастира Грабовца (Гр 9), л. 1a
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Сл. 5 Поменик манастира Грабовца (Гр 10), л. 1a
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Сл. 6 Општи лист манастира Грабовца (Гр 11), л. 2a
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