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ПРЕДГОВОР ПРИРЕЂИВАЧА

Подухват приређивања књиге која је пред читаоцем започет 
је 2018. године.1 Tоком тог времена, заинтересовавши се за 
историју манастира Хиландара, отпочео сам са сложеним по
слом претраживања разних каталога и библиографија српске 
периодике, те и самим листањем бројних часописа и новина. 
Резултат тог посла представљају ови одабрани путописи. Тек
стови путописног карактера о манастиру Хиландару писани 
су практично откако периодика постоји код Срба и раштр
кани по многим познатим и непознатим часописима. Фра
гментарни детаљи исповедног карактера јављају се још код 
Доситеја Обрадовића, који свој боравак у Хиландару описује 
у аутобиографском делу Живот и прикљученија. 

Прикупљајући грађу, начинио сам шири избор оваквих 
текстова.2 Определио сам се за текстове који представљају 
путописне записе наших путника, и то у периоду од краја 
деветнаестог века до прве половине двадесетог. Аутори су 
путописе са својих пропутовања по балканским земљама 
објављивали на српском језику, у периодичној штампи или 
путописним монографијама.

Писци тих путописа, тј. путописних бележака и цртица, 
разликују се по професијама, животном добу, друштвеном 
сталежу, као и по стилу свога приповедања. Многи тексто

1 Овај предговор, делимично измењен, део  је предавања које сам, по 
позиву проф. др Владете Јанковића, одржао у Друштву пријатеља Свете 
Горе Атонске, под насловом Путничке белешке са Свете Горе 1889–1963, 
Српска академија наука и уметности и Друштво пријатеља Свете Горе 
Атонске, 25. октобар 2018.

2 Своју сакупљену грађу за даља истраживања уступио сам монаху Тео
досију, сабрату манастира Хиландара.
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ви обједињени у овом раду тек су нешто више од извештаја 
с путовања и као такви немају велики уметнички квалитет. 
Но ипак, доживљаји наших путописаца у походу на светогор
ска места ходочашћа обилују документаристичким записима 
потеклим из различитих времена и различитих устројстава 
државе, писаним са различитим политичким уверењима. 
Старији путописци полазе у посету Светој Гори још током 
отоманског периода, када њу у име турске државе надгледа 
кајмакам осуђен да тавори у присилној светогорској меди
тацији и нераду. Последњи путописци обухваћени овом 
збирком стижу на Свету Гору убрзо након оснивања соција
листичке Југославије. 

У свим тим записима путници су бележили утиске неод
војиве од духовности и историје Свете Горе. Њихови фор
мални разлози, као и мотиви који су их покретали, били су 
различити, управо као и уметнички домет који су постизали 
у својим текстовима. Али оно што их све уједињује јесте неи
змерно поштовање и љубав према светогорским светињама, 
као и опчињеност њеним природним лепотама. Значај Свете 
Горе за Србе почиње још у давним временима Светог Саве и 
отад се кроз векове континуирано одржава у свести народа. 
Писци тих путописа тај значај снажно осећају, па у својим 
списатељским подухватима покушавају да и они буду посре
дници између Хиландара и Србије.

После Другог светског рата јављају се многи уметнички 
радови посвећени Светој Гори, те тако и путописна форма 
заокупља пажњу уметникâ. Света Гора добија своје место у 
српској књижевности. За разлику од уметничке путописне 
прозе тога доба, путописи настали у претходним временима 
доста су другачији. Писци из тих ранијих времена једностав
но нам приповедају о ономе што су видели, извештавају о 
историјским чињеницама, преносе нам анегдоте. Већина 
аутора не посвећује много пажње својим интимним дожи
вљајима, већ се више предаје набрајању историјских подата
ка. Зато је редундантност таквих информација веома велика. 
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Свако као првенствени задатак осећа потребу да исприча о 
настанку Хиландара и оснивању Свете Горе. Многи путници 
извештавају о значају који имају посећена места, упознају нас 
са животом монаха и многим појединостима светогорског 
живота.

Чини се да је период који претходи каснијим, уметнички 
остваренијим делима управо време када се у српском наро
ду усмерава и учвршћује пажња према свему што долази са 
Свете Горе. Можда је тај конститутивни период био потребан 
како би се „припремио терен” за то да Света Гора заинтересује 
и уметничке душе, које ће о њој писати на другачије начине. 

Постоји неколико општих места неизоставних са скоро 
сваког путовања. Сви описују историју Свете Горе, а нарочи
то Хиландара. Колико историјски адекватна толико и пусто
ловна, историја Хиландара заокупља машту свих посетилаца 
који изражавају велико дивљење према Светом Сави и ди
настији Немањића, те каснијим српским владарима. Сви се 
такође диве светогорској природи, која својим зеленилом и 
динамичношћу плени погледе писаца. Све оно с чиме су се 
путници сусретали током посета Хиландару и данас је актуел
но. Манастир као чувар духовног и националног предања ус
пешно штити своју баштину и негује духовност и традицију 
засновану на византијском наслеђу. Стога читалац, који је 
можда посетио иста места, препознаје описе којима путопи
сци поклањају пажњу. Али оно што је необично јесу ситнице 
и појединости са свачијег пута. Зато ти описи нису никада 
исти, нити су досадни. 

И поред многих описа познатих места у Хиландару и на 
Светој Гори о којима писци путописних забележака желе да 
известе читаоце, сазнајемо и за многе појединости које осли
кавају светогорски живот. Тако се пред нама ређају слике раз
них манастира и монаха, увиђамо сложене политичке одно
се међу различитим народима који живе заједно и баштине 
исту културу, присуствујемо необичним ситуацијама приме
реним егзотичности места и источњачким утицајима. Више 
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путника описује колико неудобан толико и необичан превоз 
тврдоглавим мазгама по светогорским стазама. Стичемо ути
сак о континуитету многих аспеката живота на Светој Гори. 
Ту се јављају личности више монаха и помињу се њихова ма
настирска послушања. Тако сазнајемо за неке чуваре Савине 
Поснице: Мину Црногорца, „хвале достојног калуђера”, оца 
Рафаила, Шумадинца који „се сав осушио”, очеве Саву и 
Митрофана, „столпнике и отшелнике двадесетог века”, дру
гог Мину, пореклом из Чајнича, оца Нићифора и друге.

Неколико је путева којима путници долазе на Свету Гору. 
Главни стари пут био је бродом преко Солуна, а касније коп
ном до заселака Уранополиса и Јерисоса, из кога се путовало 
за Хиландар са северне стране полуострва. Путници су пос
ветили пажњу и бродовима, па тако сазнајемо и за имена 
лађе: „Мистери”, што на грчком значи звезда, елегантна лађа 
„Спарта”, бродови „Императрица”, „Навкратуса” и друге. 

Дух наших људи увек је импресиониран појавом руског 
Пантелејмона и сусретом са руском духовношћу. Зато чита
мо многе описе руских манастира, али је посебно упечатљива 
туга због пропадања руског монаштва након Октобарске тра
гедије. Први део периода који ми пратимо, од 1889. године, 
време је када су Руси на Светој Гори били на врхунцу славе, 
док је у годинама око половине двадесетог века број руских 
монаха већ био опао на неколико десетина.

Више путописаца исказује незадовољство због идио
ритмичког устројења манастира Хиландара. Из њиховог 
писања види се да и многи монаси сматрају да је повратак 
општежићу од велике важности за духовни препород ма
настира. Године пролазе, а проблем је увек исти и повратак 
општежићу не успева.

Шеснаест размотрених путописа открива различите при
ступе приповедном тексту, различите сентименте и мотиве, 
чак различита идеолошка расуђивања с којима се путопи
сци отискују на своја путовања. Док је некима, попут Мирка 
Максимовића, чији се путопис с књижевне тачке гледишта 
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чини најлепшим, важније да пут на Свету Гору искористе за 
промоцију властитих уверења, па им је тако добар Хиландар 
али не и Хиландарци, други, попут Димитрија Орсића, одла
зе на ходочашће у стању духа касније представљеном у ви
сокопобожном стилу. Неки, опет, попут проф. Радојичића 
и Аврамовића, одлазе на Хиландар „службено”, а неки дру
ги, попут Стевана Роце, малтене случајно. Међутим, упркос 
разликама, кроз све разматране приповести о Светој Гори 
провлачи се једна јасно видљива заједничка нит: свест о не
пролазном духовном значају Свете Горе, као и о тешкоћама 
којима је изложена у новим временима, било да ове потичу 
од глобалног духа модернизма или од регионалних поли
тичких трвења у каквима је Света Гора опстајала безмало од 
свог оснивања.

Књига је допуњена библиографским изворима, као и 
кратким биографијама аутора. Рад на састављању биографија 
приповедача пружио је мало материјала, а одузео доста вре
мена. Подаци су недовољни, а за поједине ауторе толико шту
ри да пружају тек понеку појединост. То је, између осталог, и 
стога што се неки од аутора заступљених у овој путописној 
збирци, давши свој суд и испричавши своју причу о посети 
Светој Гори, практично више нису појављивали на књижев
ној сцени.

При приређивању путописних текстова верно сам прено
сио не само текст путописа, укључујући и његове правописне 
(графијскоортографске, интерпункцијске), стилске, лексич
ке и друге особености него и наслове, поднаслове, обележја 
одељака, посебних целина, сегмената итд. Такав приступ ус
ловио је извесну неуједначеност, која пред читаоцима оста
вља такав утисак само на први поглед. Узевши у обзир то да 
путописи обухватају раздобље од непуног века, у којем су се, 
као што је познато, у језику смењивала правописна правила, 
затим да се језик постепено раслојавао на више функционал
них стилова, а аутори су и сами могли бити под утицајем од
ређених књижевноуметничких праваца, уверења, различи
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тог образовања и сл., сматрао сам да је најбоље да се сачува 
аутентичност текстова.

Сви који су посетили манастир Хиландар и Свету Гору, 
као и они који се упућују у њихову историју и многовеко
вну судбину, читајући ове путописне забелешке могу да 
стекну утисак о променама које су се одвијале на том тлу и 
у животи ма монаха током протеклих времена. Надам се да 
естетска и документаристичка вредност овога текста никога 
неће оставити рав нодушним. Доживљај лепоте и значаја које 
Хиландар носи у нашим срцима наћи ће читањем ових крат
ких путописа своју потврду у интими братске љубави према 
његовим житељима, односно детиње љубави према древној 
родитељској фигури коју манастир Хиландар заузима у на
шим животима.

Желео бих да захвалим колегама и пријатељима на подр
шци у приређивању ове књиге. Кад год је било потребно, 
они су помогли: Ноел и Милена Путник, Владан Јовановић, 
Славица Ивановић, Андреј Фиданчев, Сава Симић, Душан 
Миљковић и издавач књиге Благоје Пантелић.

Увек сам захвалан својој супрузи Ведрани и кћерки Јани 
на љубави коју несебично пружају.
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СВЕТА ГОРА – ПУТНИЧКЕ ЦРТИЦЕ (1889)

Сунце бејаше већ давно прешло своју дневну кулминацију. 
На небу није имало ни облачка. Морем, у даљини профилова
ше се овда онда по неки брод с разапетим, многим, једрима. 
Такав брод изгледа увек некако особито и свечано. Са њим се 
у томе погледу не могу ни из далека упоредити црни, чађави, 
простог облика пароброди без једара, који са њиховим ди
мњаком и димом што из њега куља, изгледају као нека језива 
чудовишта. Овда онда, не далеко од брода, искакаше из мора 
читав чопор дупина, гњураше се и по том опет на површину 
јављаше. По неки малиша прућаше се младалачком обешћу 
и искакаше са свим у ваздух: да се човек искида од смеха. Га
лебови, неуморни, лебде над оном белом пенушавом реком 
иза брода стрмоглављују се хитро као стрела и гњурају за пле
ном. Све то: и море, и обале, и острва, и бродови, купало се 
у див но провидном ваздуху, осветљеном свом снагом ни чим 
непомућених зрака јужнога сунца.

Пред нама, још у приличној даљини и на западу, оцртава
ше се већ доста јасно један повисок рат. То је била Света Гора. 
Кад се, доцније, њеноме јужном крају са свим приближисмо, 
сунце бејаше већ готово село а она нам се тада приказа као 
читава планина, висока и као чивит модра. С неком неопи
саном чежњом и сетом бејах напрегао очи, да би ма што раз
говетније разазнао у дубодолинама ове историске, свете пла
нине, и ако је, с ове, источне, стране, била већ у велико тамом 
обавијена. Гледајући и на доглед, учини ми се у један мах као 
да сам спазио неке грађевине, где се белуцају у сред оне там
нине. Лако ће бити сваком погодити шта сам желео видети!

Ну нисам ја сам био пажљиви посматралац Свете Горе. 
Један од оних у белим чалмама, кога дотле до себе не бејах 
опазио, повуче ме за рукав и заиска доглед мимиком. Бејаше 



386

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Владимир Карић (1848–1894) био је просветни радник и гимна
зијски професор, српски конзул у Скопљу. 

Током професорског рада утицао је на свог ученика из шабачке 
гимназије, потоњег великог географа Јована Цвијића. Године 1882. 
је објавио дело Српска земља, у коме је геолошки, географски и ста
тистички описао територије које су Срби насељавали. Неколико го
дина касније, 1887. објављује вишетомно дело Србија – опис земље, 
народа и државе.

Године 1889. у Београду објављује књигу путописа Цариград, 
Света Гора, Солун под псеудонимом В. Црнојевић. Књига је настала 
из његових забелешки током боравка у Цариграду с пролећа 1887. 
године. У њој, између осталог Карић указује и на проблем бугарског 
утицаја у Македонији.

Литература: [Михаило Војводић – Владимир Карић и његово 
дело. – Историјски часопис. – Књ. 44 (1997), стр. 273–279.]

Душан Синобад, новинар и путописац, поред обимнијег путопи
са С пута у Солун и Свету Гору објавио је и кратак потресан из
вештај из Једрена, у часопису Дубровник, под називом Успомене 
са Једрена у коме описује страхоте из Балканских ратова. Неколи
ко година након светогорског путописа објављује и путопис Пис
ма из Милана. У свом приказу Писама из Милана Босанска вила 
описује Синобада као врсног посматрача „са развијеним практич
ним умом, чија је пажња веома сасредоточена искључиво на изаб
раним предметима”.

Синобад је посетио Свету Гору и Хиландар на Ускрс 1907. годи
не заједно са великом групом ђака, професора, новинара, адвоката, 
чиновника и економа. У своме путопису детаљно бележи значајна 
историјска места Македоније и Солуна и занимљиво их описује.

Литература: [Ранко Баришић – Пехар Цара Душана. – Кру ше
вачки зборник 16. – Крушевац, 2014, стр. 234–255.]

Драгољуб Комарчић, рођен је 1890. године у Ужицу. Године 1912. је 
завршио богословију и рукоположен је за свештеника. Ратове који 
следе провео је као војни свештеник, када је проживео тешка иску
шења албанске голготе и доспео на грчко острво Крф. Након Крфа 
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завршио је у Француској где је српским ђацима био наставник мо
ралног и верског васпитања. Након повратка у земљу остао је војни 
свештеник. Након промене власти трпео је лош третман и умро 
1945. година на Бадњи дан.

Литература: [Драгољуб К. Мићовић – Записи старог Руђа нина 
5. – Београд, 2013]

Милан Смиљанић (1891–1979) рођен је у Равнима у свештеничкој 
породици. Био је и сам свештеник и политичар. Након Другог свет
ског рата био је министар пољопривреде у Влади НР Србије.

Завршио је београдску богословију и учествовао у балканским 
ратовима. Након рата, поред свештеничког обављао је и учитељски 
позив. Између два светска рата служио је у Сирогојну. Учествовао је 
у стварању свештеничког удружења, 1919. године и дуго је био члан 
његове управе.

Путујући по народу прота Милан Смиљанић је бележио посло
вице и занимљиве речи као и локалне анегдоте. Касније су његови 
наследници и ужички Историјски архив те забелешке објавили у 
књизи коју су назвали Узгредице.

Таса Вучичевић, свештеник из Малог Пожаревца, припадник бого
мољачког покрета.

Стефан Илкић (18751963), монах, учитељ, катихета и културни 
посланик Сомбора. Вршио је дужност старешине манастира Свете 
Тројице у Кикинди као и потоњег манастира Архиђакона и прво
мученика Св. Стефана у Сомбору, где је 1963. године у крипти и 
сахрањен. 

Уређивао је низ часописа као што су Духовна стража и право
славна мисао као и педагошки часопис Школски лист и сомборски 
недељник Слога. Веома плодан писац и духовник Епархије бачке 
и Епархије темишварске, Илкић је дуго година водио Сомборску 
библиотеку и читаоницу као и Српско црквено певачко друштво. 
Објавио је неколико богословскопопуларних публикација.

Поред познавања више језика архимандрит Стефан је био и 
велики путник. Пропутовао је Русију, Бугарску, Румунију, Турску, 
Француску, Аустрију, Пољску и Италију. 

Под насловом Светогорски утисци штампао је 1912. годи
не књигу успомена са екскурзије карловачке богословске омла
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дине по Светој Гори. Књигу је посветио успомени проте Ивана 
Маширевића, своме сапутнику са пропутовања. 

Литература: [Лепосава Кљајић – Архимандрит Стефан Илкић 
1875–1963, Зборник Матице српске за историју. – Бр. 69–70 (2004), 
стр. 285–290.]

Миливоје Башић (18681927) био је српски историчар. Завршивши 
Велику школу почео је свој рад као суплент гимназије у Шапцу а 
касније у Нишу. Радио је као школски надзорник у више градова у 
Србији. Након пензионисања био је као хонорарни наставник за
послен на Богословском факултету у Београду где је предавао ста
рословенски језик.

Издавао је поучнозабавни часопис Слава. Одломци превода 
старих српских биографија Св. Саве, Стефана Првовенчаног, Тео
досија које је објављивао у своме часопису били су увод и подстицај 
за даљи организовани рад на обухватнијем превођењу.

Жарко Татић (1894–1931), архитекта, објавио је већи број студија и 
стручних радова о Хиландару

Крајем двадесетих година ХХ века посећује Свету Гору и мана
стир Хиландар у коме проводи неко време у проучавању манастирс
ке архитектуре. Своја путописна искуства „под живим импресијама 
дивне светогорске природе и манастирског живота” у Хиландару, 
током Ускрса, поделио је у дневном листу Политика 1925. године. 
Нешто касније, године 1929. објављује књигу под насловом Трагом 
велике прошлости у којој један део представља путопис са Свете 
Горе с насловом Светогорска писма а други је посвећен грађењу и 
грађевинама у склопу манастирског комплекса као и опису мана
стирских драгоцености. 

Литература: [Ранко Баришић – Пехар Цара Душана. – Круше ва
чки зборник 16, 2014, стр. 234–255.]

Мирко Максимовић, сарајевски протојереј и књижевник. Био је 
уредник у Братству, листу за вјерско и народно про свјећивање. 

Један је од оснивача врло активног Клуба сарајевских књижев
ника, основаног 1928. године. Од 1932. до 1940 уређује народни ка
лендар Просвјета.

Путописом, као честим обликом сусрета наших људи са удаље
ним светом, бавио се и Мирко Максимовић и својим ходочаснич
ким путописом са Атоса.
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Стеван Роца, рођен је као Стјепан Роца у Водицама код Шибеника 
1881. године.

Био је просветни радник, учитељ, професор, хуманиста и књи
жевник. У Сплиту је био и један од оснивача тамошњег „Сокола”. 
Штампао је неколико стотина чланака, био је уредник неколико 
листова и часописа, између осталих и „Зоре ” и „Тежачке слоге”. 
Штампао је и више књига. Поред великог књижевног рада, интен
зивно се бавио археологијом и фолклором.

Крајем 1941. године, ужаснут злочиначком природом Независне 
државе Хрватске, Роца је са целом породицом, прешао у право
славну веру.

Јован М. Барјактаровић, антикомуниста и члан Српског добро
вољачког корпуса у Другом светском рату, као и професор Бого
словије у Битољу.

За време Другог светског рата био је Окружни начелник Округа 
нишког, недићевац, те је свирепо убијен од стране четника због „ко
лаборације са Немцима”.

Димитрије Орсић, био је општински бележник и чувени прегалац 
на пољу богомољства у Даљу. Од петнаесте године радио је на осни
вању и организацији ПНХЗ у Даљу. Обилазио је редовно све наше 
светиње, где се духовно напајао за даљи рад.

Посетио је Свету Гору, што је детаљно описао у Мисионару, а 
што је онда било нешто ново за публику. Уређивао је Даљски лис
тић, верскоморалне садржине, а сарађивао је и у другим листо
вима. Био је изабран у главни одбор Савеза у Крагујевцу. Његов 
дом био је сабориште богомољаца из Срема, Славоније, Барање и 
Бачке. Организовао је и чувени Преображенски молитвени сабор 
на даљској Водици. Рат га је затекао као бележника у Боботи. После 
рата ради на подизању и обнављању порушеног. Тако гради цркву 
на даљској Водици. Упокојио се 1969. у 59 години свога духовно бо
гатог живота.

Извор: [http://www.srpskaistorija.com/bogomoljcibranislavzorz/]

Миодраг Аврамовић (1920–1998), новинар и дописник београдске 
Правде (1938), уредник Ужичког одјека (1939). У време Ужичке ре
публике (1941) сарађује у обновљеној Борби, гласилу КПЈ.
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По ослобођењу уређује у Ужицу окружни лист Вести (1944–
1945), одакле прелази у Београд за начелника Одељења за штампу 
у Влади Србије. Од 1948. године је главни и одговорни уредник 
дневника Глас. У Тањугу је од 1951. до 1963. године, где ради као до
писник из Атине (1951–1954), Вашингтона (1955–1957) и Њујорка 
(1957–1959), а потом као главни уредник (1960–1963). 

Један је од уредника и коаутора монографије „Два века српског 
новинарства” (1992). Написао више одредница о новинарству у 
Енциклопедији Југославије, Малом Ларусу и Лексикону новинарства.

Ђорђе Сп. Радојичић (1905–1970) био је историчар и историчар 
књи жевности.

Дипломирао је у Београду, 1929. годинае на Филозофском фа
култету, на Групи за историју. Током студија се већ бавио научним 
радом.Бавио се сакупљањем архивске грађе за период од 1910. до 
1918. године. У установама културе и образовања обављао је већи 
број делатности те је био књижничар историјског одељења Српског 
семинара (1924–1929), асистент на Универзитету (1929–1933), 
библиотекар Народне библиотеке (1934–1945), научни сарадник 
Института за проучавање књижевности Српске академије наука 
(1948–1951). 

Радио је као редвни професор на Филозофском факултету у 
Новом Саду на Катедри за историју и Катедри за југословенску 
књижевност.

Раде Новаковић, протојереј, објављивао чланке у црквеним часо
писисма. Сакупљао је и објавио књигу народних здравица.

Радослав-Рашо Лијескић рођен је 1912. године, од оца Владимира, 
чачанског пароха и мајке Наталије. Био је четврти од шесторо деце 
у кући проте Владимира.

Завршио је Битољску богословију и оженио се Наталијом (рођ. 
Јовановић), са којом је имао три кћери. Као млад свештеник, служ
бовао је у Заграђу, а доцније у цркви Св. Тројице у Београду, где је 
дочекао пензију.

Нажалост, рано је остао удовац, тако да је већи део живота про
вео усамљенички. Упокојио се 4. јуна 1981. године. Сахрањен је у 
породичној гробници у Чачку.
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Васо Ивошевић рођен је у Кртолима код Тивта 1922. године, а упо
којио се 1996. Завршио је Теолошки и Филозофски факултет. 

Рукоположен је 1946. године. Током рата боравио је неко време 
у манастиру Дајбабе код Подгорице. Оставио је за собом и кратке 
записе о Светом Симеону Дајбабском. До 1963. године био је па
рох Доњогрбаљски, а од 1963. до 1970. парох у Кртолима. У пери
оду од 1970–1976. године био је професор Богословије у Сремским 
Карловцима. Од 1977. је обављао дужност пароха которског. 

Био је несвакидашња личност у свом времену, како у испове
дању вере Христове, тако и у свом високом образовању и научном 
раду. Написао је низ књига теолошке садржине.


