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СА ЖЕ ТАК: Са чу ва но је пет по ве ља за ма на стир Ве ли ку Ла вру ко је 
је из дао Сте фан Ла за ре вић. Оне све до че о да ри ва њу се ла, по кло на, при хо да, 
осло ба ђа њу од да жби на. У ра ду ће би ти об ја шње но ка ко по ли тич ке окол-
но сти де спо ту ни су до зво ли ле мно го мо гућ но сти у при ви ле го ва њу ма на стир-
ских ме то ха у по гра нич ној обла сти – Пе тру ском кра ји шту. По вла сти це су 
сма ње не због нео п ход но сти опре ма ња и др жа ња вој ске у стал ној при прав-
но сти због кон стант не угро же но сти гра ни ца од осман лиј ских упа да. Ана-
ли зом са др жа ја и фор ми ре ле ван тих из во ра, од но сно кти тор ских по ве ља, 
овај рад ће пред ста ви ти мо ти ве, усло ве и ак тив но сти при ли ком при ла га ња 
Ве ли ке Ла вре од стра не вла дар ске ку ће Ла за ре ви ћа1.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Све та Го ра, Ве ли ка Ла вра, кнез и де спот Сте фан 
Ла за ре вић, мо на хи ња Јев ге ни ја, по вла сти ца, за ду жби на

Мо ти ви ко ји су во ди ли кне за и де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа да по-
ма же цр кву, гра ди но ве хра мо ве и шти ти ма на стир ска вла сте лин ства, 
би ли су раз ли чи ти. Бри га о спа се њу ду ше, ис ка зи ва ње бла го че сти во сти, 
за хвал но сти Бо гу, али и сти ца ње кти тор ских пра ва ко је су има ли Не ма-
њи ћи и за шти та углед них ма на сти ра, у не мир но до ба кра ја 14. и то ком 
пр вих де це ни ја 15. ве ка, до ве ли да се на след ник срп ског пре сто ла по сле 
1389. го ди не, упи ше у ре до ве ве ли ких срп ских сред њо ве ков них кти то ра 
све то гор ских ма на сти ра. Сле дио је ре чи ко је је цар Сте фан Ду шан за пи-
сао у оп штој хри со ву љи за Све ту Го ру: „да се Све та Го ра са чу ва сло бод-
на и не под ло жна и не по вре ди ва...” [Соловјев–Мошин 1936: 33]. У истом 

1 Рад је на стао у окви ру ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је: „Сред њо ве ков не срп ске зе мље (13–15. век): по ли тич-
ки, при вред ни, дру штве ни и прав ни про це си” (ОИ 177029).
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ак ту цар је на ло жио да све то гор ски ме то си бу ду осло бо ђе ни зе мља ри не, 
гра до зи да ни ја, по тра жи ва ња жи та и сто ке и по кло на и свих дру гих да на-
ка др жав них. Еко ном ски и фи нан сиј ски обез бе ђе на ма на стир ска вла сте-
лин ства, до зво ља ва ла су мо на си ма да нео ме та но по све те жи вот Бо гу и 
вре ме про во де у мо ли тви за спа се ње њи хо вих да ро да ва ца. У те шким вре-
ме ни ма, у ко ји ма је Сте фан Ла за ре вић вла дао, за и ста је би ло по треб но 
мно го ве ре и стр пље ња за су о че ње са стра шним ис ку ше њи ма ко ја су се 
стал но на ме та ла.

Чу ве ни ма на стир Ве ли ку Ла вру осно вао је Пре по доб ни Ата на си је 
Атон ски у 10. ве ку.2 Да ри вао га је цар Сте фан Ду шан 1347. го ди не, ка да је 
хри со ву љом по твр дио ста ре и дао но ве по се де и при ви ле ги је [Новаковић 
1912: 491–493; Со ло вјев –Мо шин 1936: 118–122; Жи во ји но вић 2006: 76–77]. 
Го ди не 1361. цар Сте фан Урош по твр дио је дар сво је мај ке Је ле не, при ло-
жен ра ди одр жа ва ња по ме на ца ру Сте фа ну Ду ша ну [Новаковић 1912: 
493–494; Жи во ји но вић 2006: 87].

Ма на стир је, у ви ше на вра та, да ри вао и кнез Ла зар. Ње го ва пр ва 
по ве ља, на ста ла 1375–1376. го ди не, по твр ђу је при лог мо на ха Ди о ни си ја 
и ње го вог бра та Цре па, од но сно се ла Мут ни це Гор ње и Пе тре Гор ње, трг 
Па ра ћи нов Брод, ко ја су би ла осло бо ђе на од да жби на [Новаковић 1912: 
495; Ана ста си је вић 1922, 8–9; Ac tes De La vra IV 1982: 181–184; Мла де но-
вић 2003: 17–21]. За тим, у Ко зни ку 1381. го ди не, на мол бу игу ма на Ђе ра-
си ма, кнез Ла зар из да је до ку мент ко јим се оба ве зу је на го ди шње да ва ње 
100 ли та ра сре бра [Ac tes De La vra IV, 184–185; Ћир ко вић 1983: 91–100; 
Мла де но вић 2003: 171–175].

Сле де ћи кти тор ску тра ди ци ју сво јих прет ход ни ка, кнез и де спот 
Сте фан је на ста вио да при ла же и осло ба ђа по се де све то гор ских ма на сти-
ра на те ри то ри ји сво је зе мље од од ре ђе них да жби на. То ком ње го ве вла-
да ви не, оста ло је са чу ва но пет по ве ља ко ји ма је упу ћи вао раз ли чи те 
при ло ге све то гор ској Ве ли кој Ла ври. Све кти тор ске по ве ље кне за и де-
спо та Сте фа на, из да те до 1405. го ди не, укљу чу ју ћи и Ла ври не, до не те су 
за јед нич ки с кње ги њом Ми ли цом, од но сно мо на хи њом Јев ге ни јом и 
бра том Ву ком [Благојевић 1982а: 185–198].

Пр ви до ку мент Ве ли кој Ла ври из да ли су 1394–1395. кње ги ња Ми-
ли ца и ње ни си но ви Сте фан и Вук [Новаковић 1912: 495–496; Ана ста си-
је вић 1922: 9–10; Ac tes De La vra IV 1982: 185–187; Мла де но вић 2007: 
223–227]. На мол бу игу ма на Те о фа на, од да жби на су осло бо ђе на Ла ври-
на се ла у Пе тру шкој обла сти, од но сно од ма лих и ве ли ких ра бо та: со ћа, 
ун че, би гље, по но са, ора ња, ко па ња, же тве, се но ко са, гра ђе ња ку ћа и 
гра да [Младеновић 2007: 224; Po po vić 2014: 460–464]. Ме ђу тим, Ла за ре-
ви ћи ни су мо гли да при ви ле гу ју се ла по пи та њу да жби на сул та ну Ба ја-
зи ту, већ су на ло жи ли да их да ју у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма [Мла-
деновић 2007: 224]. Тре ба ис та ћи да се оба ве за пла ћа ња ун че, ко ја је 
уве де на кра јем 14. ве ка, пр ви пут по ми ње у овој по ве љи [Веселиновић 

2 Де та љан по пис из во ра и ли те ра ту ре ве за них за Све тог Ата на си ја Атон ског и ма на-
стир Ве ли ку Ла вру, с пре во дом ти пи ка, до сту пан је у: [Den nis 2000].



2006: 166, 221]. Она се ис пла ћи ва ла два пу та го ди шње, ле ти и зи ми, у 
свр ху под ми ри ва ња вој них оба ве за [Благојевић 1982б: 122]. У ка сни јим 
по ве ља ма за Ла вру, ви де ће се раз гра ни че ње лет ње од зим ске ун че, од но-
сно оба ве за да ма на стир ски ме то си мо ра ју ис пла ћи ва ти лет њи да нак, што 
је ја сан до каз о сма њи ва њу по вла сти ца ма на стир ским вла сте лин стви ма. 

Увод ни део по ве ље је го то во исто ве тан као у већ по ме ну тим по ве-
ља ма кне за Ла за ра из 1375–1376. и 1381. го ди не, за тим и дру гим кне же вим 
по ве ља ма: Хи лан да ру 1379–1380 [Mi klo sich 1858: 195; Да ни чић 1859: 
138–140; Но ва ко вић 1912: 449–450; Ба ри шић 1974: 362; Син дик 1998: 68–69; 
Мла де но вић 2003: 131] и по ве љи ко јом кнез по твр ђу је при ло ге вла сте ли-
на Об ра да Дра го са љи ћа цр кви Све тог Ва ве де ња у се лу Ку кањ. Иста арен га 
се ко ри сти у два до ку мен та кње ги ње Ми ли це и си но ва ма на сти ру Хи-
лан да ру из 1392–1402 [Mi klo sich 1858: 568–569; Но ва ко вић 1912: 458–459; 
Шу и ца 2004: 107–123; Мла де но вић 2007: 156–157] и 1394–1402 [Mi klo sich 
1858: 262–264; Но ва ко вић 1912: 489–490; Мла де но вић 2007: 164–165] као 
и у сле де ћој Ла ври ној по ве љи из 1398. го ди не. На ве де ни ак ти по чи њу 
ре чи ма про ро ка Да ви да: „До ћи ће сви на ро ди и пред То бом, Го спо де!” 
[Свето Пи смо 1997 (Псал ми 85: 9)]. Ла за ре ви ћи, сле де ћи бо жан ске про-
ро ке, чу ва ју ћи за по ве сти и при пре ма ју ћи се за бу ду ћи жи вот, ра до при-
хва та ју мол бе игу ма на и бра ти је, ко ји ће их за уз врат по ми ња ти у сво јим 
мо ли тва ма.

Го ди не 1398. из ку ће Ла за ре ви ћа усле дио је акт Ве ли кој Ла ври ко ји 
је тре бао да ис пра ви гре шку, ко ју је не хо ти ми це на пра ви ла мо на хи ња Јев-
ге ни ја [Новаковић 1912: 496–497; Ана ста си је вић 1922: 10–11; Мла де но вић 
2007: 230–235]. При ли ком ње ног по кло ње ња сул та ну Ба ја зи ту у про ле ће 
1398. го ди не [Григорије Цам блак 1989: 120], су сре ли су је све то гор ски прот 
Је ре ми ја с Ла ври ним ка лу ђе ри ма у ме сту Док со му бли зу Се ра. Мо на хи-
ња је да ла манaстирску зе мљу, ко ја се на ла зи ла у Тр гу, у Па ра ћи но вом 
Бро ду, ду хов ни ку Си со ју, не зна ју ћи да по сед при па да Ла ври. У ак ту су 
да те пре ци зне ме ђе по се да, ко је су оме ђи ли мо на хи њи ни љу ди Ши шат и 
Зуб. По ве ља је из да та ав гу ста 1389. го ди не у ма на сти ру Жу па њев цу.

Тре ћу по ве љу Ве ли ка Ла вра до би ја од де спо та Сте фа на 1407. го ди не 
[Новаковић 1912: 497–498; Ана ста си је вић 1922: 11–13; Ac tes De La vra IV 
1982: 189; Мла де но вић 2007: 237–246]. На мол бу игу ма на Ге на ди ја, „ми-
ло ср ђем и на ре ђе њем за кон ским во ђен”, де спот „при но си ма ли дар” ма-
на сти ру: се ла Куриловo, Вран ко во, Ша лу до вац и Бу ља ни [Младеновић 
2007: 239]. Она су осло бо ђе на свих оба ве за, осим оних којe су неопходнe 
за де спо то ве по тре бе. Слич но, као и се ла у Пе тру шкој обла сти 1375–1376. 
го ди не, ова су осло бо ђе на со ћа, чу ва ња гра да, ора ња, ко па ња, по во за, 
по но са, же тве, ко ше ња се на, при се ли це и дан ка [Младеновић 2007: 240; 
Po po vić 2014: 460–464]. Уко ли ко не ко од ста нов ни ка ових се ла по бег не, 
ка лу ђе ри су ду жни да их вра те на зад, чак и ако је про тив но во љи од бе-
глих [Младеновић, 2007: 240]. Игу ман Ге на ди је и оста ли ка лу ђе ри су се 
оба ве за ли да ће јед ном го ди шње да ва ти по мен де спо ту као кти то ру, ка ко 
то већ чи не и за бла же ног и увек спо ми ња ног ца ра Ду ша на [Младеновић 
2007: 240]. За раз ли ку од прет ход не две по ве ље, ко је има ју исто вет не 

741



742

арен ге, увод ни део ак та из 1407. го ди не је знат но ду жи и са др жај ни ји. 
Ов де, по ред Би блиј ских ци та та и по ре ђе ња, на и ла зи мо на не ко ли ко ау то-
би о граф ских мо ти ва. Ко ри сте ћи ци та те из не при ко сно ве ног ау то ри те та, 
Све тог Пи сма, де спот Сте фан обра зла же раз ло ге при ла га ња, сво је по-
ступ ке и пот кре пљу је по ре кло сво је вла сти. Ка ко је она од Бо га да ро ва на 
и на сле ђе на од по бо жних и хри сто љу би вих прет ход ни ка, де спот не же ли 
да бу де ли шен по бо жно сти и чи ње на до брих де ла. Го спод је за по ве дио 
Мој си ју да при но си све ти њи вред но сти по пут зла та, сре бра, дра гог ка ме-
ња, до нај ма њих сит ни ца, што су сле ди ли бу ду ћи по бо жни вла да ри [Свето 
Пи смо 1997 (2. Књи га Мој си је ва 25, 1–3); Мла де но вић 2007: 239]. При ла-
жу ћи, они су се би „по ди гли усрд ну ср дач ност и то пло ту и ве ру ду шев ну, 
ко ја је вред ни ја од сва ког зла та и ка ме ња” [Новаковић, 1912: 499; Ана ста-
си је вић 1922: 13–14; Мла де но вић 2007: 239]. На ста вља ју ћи до бро чин ства, 
де спот Сте фан, у скла ду с вре ме ном и мо гућ но сти ма, обез бе ђу је се би 
по моћ Пре све те Бо го ро ди це и Све тог Ата на си ја, од но сно на сле ђу је веч-
но цар ство [Младеновић 2007: 239].

Не ко ли ко го ди на ка сни је, од но сно 1414–1415, де спот је из дао но ву 
по ве љу Ве ли кој Ла ври [Младеновић 2007: 253–257]. Игу ман Те о фан је са 
сво јим ка лу ђе ри ма за тра жио да де спот за ме ни се ла ко ја је да ро вао 1407. 
го ди не, из раз ло га што су се она на ла зи ла на под руч ју ко је је у том пе рио-
ду би ло стал но угро же но од Осман ли ја [Калић 1982: 88–89]. Ле то пи си 
све до че да је сул тан Му са то ком 1413. го ди не пу сто шио Кру ше вац, Пе тру-
ски крај, Ста лаћ и Ко при јан [Стојановић 1927: 223 (бр. 620)]. Сто га има ња 
ни су мо гла да при вре ђу ју и за до во ља ва ју по тре бе ма на сти ра. Ви ше го ди-
шње раз ми ри це из ме ђу де спо та и ње го вог бра та, ко ји су би ли уву че ни у 
бор бе осман лиј ских на след ни ка за пре сто, не га тив но су ути ца ле на ма-
на стир ске при хо де, при ви ле ги је и по вла сти це. У том пе ри о ду, де спот 
Сте фан је обез бе дио се би не ко ли ко адел фа та у Хи лан да ру, што је још 
јед но све до чан ство о не из ве сним вре ме ни ма у де спо то ви ни кра јем пр ве 
и по чет ком дру ге де це ни је 15. ве ка [Mi klo sich 1858: 569–571; Но ва ко вић 
1912: 465–467; Мла де но вић 2007: 191–199]. Ка лу ђе ри ма Ве ли ке Ла вре 
де спот ни је дао но ве по се де, већ је истим се ли ма об но вио по вла сти це, 
од но сно, осло бо дио их је со ћа, гра до зи да ни ја, гра до бљу де ни ја, по во за, 
по но са и дан ка. Осло бо ђе ни су ових да жби на док год је де спот жив, осим 
у слу ча ју ну жде. [Младеновић 2007: 254].

По след њи акт из дат Ве ли кој Ла ври је ујед но и по след ња са чу ва на 
при ло жнич ка по ве ља де спо та Сте фа на. На ста ла је ја ну а ра 1427. го ди не 
на де спо то ву ини ци ја ти ву [Новаковић 1912: 500–501; Ана ста си је вић 1922: 
14–15; Ac tes De La vra IV 1982: 184; Мла де но вић 2007: 259–266]. Ње на 
крат ка арен га иден тич на је по ве љи из 1414–1415. го ди не, у ко јој се де спот 
по зи ва на ре чи ца ра Со ло мо на по пи та њу по ре кла вла сти [Младеновић 
2007: 253–254, 260]. У раз го во ру с игу ма ном Те о фа ном и ка лу ђе ром До-
ро те јом, де спот је за же лео да ма на стир ор га ни зу је по ме не по сле ње го ве 
смр ти, по од ре ђе ном по рет ку. До ис те ка пр ве го ди шњи це смр ти, бра ти ја 
би тре ба ла да одр жи шест по ме на са по два де сет ли тур ги ја. За тим, по сле 
пр ве го ди шњи це, бу ду ћи по ме ни би се тре ба ли одр жа ва ти јед ном го ди шње 
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уз при пре му ко љи ва, при лив ка и са бор не тр пе зе, уз одр жа ва ње три ли-
тур ги је ме сеч но [Младеновић 2007: 260]. По след њи при лог Ла ври је чи-
нио два сре бр на и по зла ће на свећ ња ка, ко ји су вре де ли 60 ли та ра сре бра 
и при ход у из но су од 20 ли та ра сре бра го ди шње од ца ри не у Но вом Бр ду 
[Младеновић 2007: 260]. Но во брд ска ца ри на, по де спо то вој на ред би, пре-
да је се ико но му са срп ских ме то ха, ко ју ће он но си ти у ма на стир на Све ту 
Го ру. До де ље ни су још и се ло Из вор у Пе тру су, с при хо дом од ми мо ход не 
ца ри не, за тим се ла Бр ни ца и Ква си че ви ца. Сва су осло бо ђе на од зим ске 
ун че, со ћа, ве ли ких и ма лих ра бо та за де спо та, осим у не ко ли ко слу ча-
је ва. Се ла су има ла оба ве зу да уче ству ју у ра ту, ко ји де спот во ди лич но, 
да уче ству ју у по те ра ма на раз бој ни ке, оку пља ју кра ји шку вој ску, као и 
да уче ству ју у зи да њу ис кљу чи во гра да Бе о гра да, уко ли ко то бу де про-
пи са но и за дру ге Ла ври не ме то хе. Та ко ђе, де спот ни је осло бо дио се ла 
пла ћа ња лет ње ун че [Младеновић 2007: 260]. Пред ви део је мо гућ ност да 
из гу би те ри то ри ју где су се ма на стир ски ме то си на ла зи ли или да не бу-
де у мо гућ но сти да их по вра ти услед про гон ства и смр ти у дру гој зе мљи. 
Та кве си ту а ци је не би до ве ле до не ис пу ња ва ња Ла ври них оба ве за по 
пи та њу вр ше ња по ме на. 

Ла ври ни по се ди ко је је до де лио кнез и де спот Сте фан на ла зи ли су 
се у по гра нич ној ис точ ној обла сти, од но сно у Пе тру ском кра ји шту [Бла-
гојевић 1989: 27–45]. Кра ји шта су има ла по себ на за ду же ња ко ја су се 
од но си ла на за шти ту гра ни це. За ко ник ца ра Ду ша на ка жња вао je ону 
кра ји шку вла сте лу ко ја је до пу сти ла упад пљач ка ша у зе мљу, од но сно 
уко ли ко им ни је од у зе ла плен при по врат ку [Законик Сте фа на Ду ша на 
ца ра срп ског 2004: 177]. Пе тру ски крај је био пуст све до тре нут ка ка да 
је од ца ра Ду ша на по се де око гра да Пе тру са до био жу пан Ву ко слав. Од 
та да па све до па да срп ске де спо то ви не, Пе тру ско кра ји ште има ће ва жну 
од брам бе ну уло гу и по ста ти јед но од нај у гро же ни јих и нај не мир ни јих 
под руч ја срп ске др жа ве. Жу пан Ву ко слав и ње го ви си но ви оста ли су 
упам ће ни као ве ли ки кти то ри. Он је по ди гао цр кву по све ће ну Бо го ро ди ци, 
ко ја је има ла сво је вла сте лин ство са чи ње но од не ко ли ко се ла: Ле шти је, 
Мут ни ца До ња, Бре сти је, Зу ба ри је и Не ви до во. Жу па но ви си но ви су цр кву 
и се ла за ве то ва ли ма на сти ру Хи лан да ру. Ме ђу тим, услед не бри ге ма на-
стир ско вла сте лин ство је за пу сте ло. На мол бу бра ће Др жма на, од но сно 
мо на ха Ди о ни си ја и Цре па, по ме ну ти по сед вра ћен је Ву ко сла ви ћи ма. 
Из ме ђу 1375. и 1376. го ди не, вла сте лин Цреп је Ве ли кој Ла ври по кло нио 
три се ла, ко ја су до та да при па да ла Бо го ро ди чи ном вла сте лин ству [Мла-
деновић 2003: 17–21].

По ве ћа ње ма те ри јал них оба ве за пре ма др жа ви и сма ње ње при ви ле-
ги ја ма на стир ских ме то ха, све до чи ли су о те шким вре ме ни ма, у ко ји ма 
је де спот мо рао да бу де спре ман за рат не по хо де у сва ком тре нут ку. Од-
у зи ма ње од ре ђе них при ви ле ги ја ни је се де си ло у јед ном тре нут ку. На 
осно ву де спо то вих по ве ља за Ве ли ку Ла вру, ја сно се ви ди да је тај про цес 
тра јао го ди на ма и да је био усло вљен тре нут ним ста њем. Исто та ко, по-
ве ћа ње оба ве за је ва жи ло за вла сте лин ства дру гих ма на сти ра. Већ 1411. 
го ди не, не ко ли ко се ла, ко је је дао ма на сти ру Хи лан да ру у за ме ну за шест 
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адел фа та, де спот ни је осло бо дио од пла ћа ња „вој ни це и дан ка Го спод ства 
ми” [Младеновић 2007: 193]. У по ве љи из 1417. го ди не ма на сти ру Ва то-
пе ду, ка да је при ло жио се ло Ко прив ни цу Но во брд ском ме то ху, де спот га 
је осло бо дио уо би ча је них ра бо та, али не „вој ске у Тур ке и на кра ји шту 
ме то ха Но во брд ско га” [La sca ris 1935–6: 16–17; Мла де но вић 2007: 372].

У овом пе ри о ду, кра ји шка се ла су би ла пр ва на уда ру осман лиј ске 
вој ске, ко ја их је че сто пљач ка ла. То је до во ди ло до си ту а ци је да се ста-
нов ни штво раз бе жи, а се ла опу сте. У по ве љи из 1407. го ди не, по ми њу се 
љу ди ко ји бе же „од пле на Ха са но вог”, од но сно од осман лиј ског за ро бље-
ни штва [Младеновић 2007: 240]. Кра ји шко ста нов ни штво је из ових раз-
ло га ор га ни зо ва ло по те ре на раз бој ни ке ко ји су их пљач ка ли, од но сно по-
те чи це. Ста нов ни ци Ла ври них се ла су мо ра ли да уче ству ју у по те чи ца ма, 
по де спо то вој на ред би из 1427. го ди не [Младеновић 2007: 260].

* * *
Ве ли ка Ла вра Све тог Ата на си ја је дан је од све то гор ских ма на сти ра 

ко ји су срп ски вла да ри и вла сте ла бо га то да ри ва ли по се ди ма и ма те ри-
јал ним до бри ма. Ма на стир је сво ја до бра сти цао ис пу ња ва њем мол би 
игу ма на и мо на ха, али и на ини ци ја ти ву са мог кти то ра. По се ди су, у за ви-
сно сти од си ту а ци је, ко ју је дик ти ра ло тре нут но ста ње у др жа ви, би ли 
при ви ле го ва ни од ре ђе ним по вла сти ца ма. Оне се уки да ју у мо мен ти ма 
ка да је опа сност од Осман ли ја би ла на ви со ком ни воу. Ста нов ни штво 
ма на стир ских се ла је пре све га, мо ра ло да уче ству је у вој ним оба ве за ма, 
ка ко ма те ри јал но, та ко и фи зич ки. У та квим окол но сти ма би ли су осло-
бо ђе ни оних ра бо та ко је су се ди рект но од но си ле на вла да рев двор. Ку ћа 
Ла за ре ви ћа је из да ла укуп но пет по ве ља у пе ри о ду од 1394–1395. до 1427. 
го ди не. Ве ли ка Ла вра је до би ла не ко ли ко се ла: Ку ри ло ва ју, Вран ко во, Ша-
лу до вац, Бу ља не, Из вор, Бр ни цу и Ква си че ви цу, за тим јој је вра ће на зе мља 
у Тр гу у Па ра ћи но вом Бро ду. Има ла је при ход од ми мо ход не ца ри не у 
се лу Из вор, као од ца ри не у Но вом Бр ду. Арен ге по ве ља од ра жа ва ју по-
бо жност вла дар ске ку ће, же љу да на ста ве тра ди ци ју сво јих хри сто љу би-
вих пре да ка, као и да се ње ни чла но ви упи шу у ре до ве нај ве ћих кти то ра.
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SUM MARY: Gre at La vra of Sa int At ha na si us is one of the Mo unt At hos mo na ste-
ri es richly do na ted by Ser bian ru lers and no ble men with pro per ti es and ma te rial go ods. 
The mo na stery was ac qu i ring its pro per ti es by com ple ting re qu ests from ab bot and monks, 
but al so on the ini ti a ti ve of the fo un der him self. De pen ding on the si tu a tion, which was 
dic ta ted by the cur rent si tu a tion in the co un try, the esta tes we re pri vi le ged to a cer tain 
ex tent. They we re abo lis hed in mo ments when the dan ger from the Ot to mans was at a 
high le vel. The po pu la tion of the mo na stery vil la ges pri ma rily had to pa r ti ci pa te in mi-
li tary ser vi ce both ma te ri ally and physi cally. In such cir cum stan ces they we re exempt 
from tho se work obli ga ti ons di rectly re la ted to the ru ler’s pa la ce. Ho u se of La za re vić had 
is sued a to tal of fi ve char ters in the pe riod from 1394/1395 to 1427. Gre at La vra re ce i ved 
se ve ral vil la ges: Ku ri lo vo, Vran ko vo, Ša lu do vac, Bu lja ne, Iz vor, Br ni ca and Kva si če vi ca, 
then had its pro perty in Trg in Pa ra ći nov Brod. It had re ve nue of tran sit cu stoms in the 
vil la ge of Iz vor and from cu stoms of fi ce in No vo Br do. In tro duc ti ons of char te rs re flect 
the pi ety of royal fa mily, de si re to con ti nue the tra di ti ons of the ir god-lo ving an ce stors 
and to en roll its mem bers in the ranks of the lar gest be ne fac tors.

KEYWORDS: Mo unt At hos, prin ce and de spot Ste fan La za re vić, nun Eu ge nia, 
pri vi le ge, fo un da tion


