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Сажетак: Тема рада је оригинална повеља цара Стефана Душана коју је 
издао на сабору у Скопљу 1349. године. На молбу Калиника, епископа из Вел-
бужда, цар Стефан Душан даривао је земљиште и одобрио изузеће Цркви Бо-
городице код села Габрова на Беласици, коју је подигао анагност Драгоје. 
Властелин челник Ђурица требало је да пренесе посед цркви. Повељу је пи-
сао логотет Ђурађ. 

 

Кључне речи: цар Стефан Душан, патријарх Јоаникије, епископ Калиник, 
дијак, анагност Драгоје, логотет Ђурађ, челник Ђурица, Скопље, Габрово, 
Беласица, Црква Свете Богородице, Црква Светих Арханђела. 

 
Опис исправе 

 

Повеља је написана на пергаменту димензија 480х452 мм канце-
ларијским брзописом у 33 реда. На крају повеље је потпис испод којег 
је додата белешка Povélänièmý g(o)s(podi)na c(a)ra Gõrýgý l(ò)gòµétý za-
pisa m(ä)séca maà k÷a. Са црвеним мастилом су написани иницијално P, 
почетна слова и потпис. На полеђини рукописом XIV века стоји написа-
но: hrisovúli Stéfana c(a)ra. Повеља је оштећена влагом на два места у 
средини. Чува се у Архиву Манастира Св. Пантелејмона под сигнату-
ром № 49.1 

                                           
∗ Eл. пошта: vladeta.petrovic@iib.ac.rs. 
∗∗ Рад je настао као резултат истраживања на пројектима Министарства просве-

те, науке и технолошког развоја Републике Србије Етногенеза Срба у средњем веку: 
Упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета 
материјалне културе са аспекта аналитичке хемије (ев. бр. ИИИ 47025) и Насеља и 
становништво српских земаља у позном средњем веку (14–15. век), ев. бр. 177010. 

1 P. Lemerle, G. Dagron, S. M. Ćirković, Actes de Saint-Pantéléèmôn, Paris 1982, 
162 (S. Ćirković). Л. Славева – В. Мошин, Српски грамоти, 215. 
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Ово издање рађено је са фотографије која се чува у Архиву САНУ 
бр. 1400–3 и у Збирци Владимира Мошина. 

 
Ранија издања 

 

Ј. Шафарик, Стара српска писма из руског манастира Светог 
Пантелејмона у Светој Гори, Гласник СУД 24 (1868) 238–241; Акты 
русскаго на Святомъ Аθонэ монастыря св. великомученика и цэлителя 
Пантелеимона, Киевъ 1873, № 49 (Срб. 3); С. Новаковић, Законски 
споменици, 758–760. 

Опис и анализу документа дали су:  
P. Lemerle, G. Dagron, S. M. Ćirković, Actes de Saint-Pantéléèmôn, 

Paris 1982, 162–164 (S. Ćirković); Л. Славева – В. Мошин, Српски гра-
моти од Душаново време, Прилеп 1988, 215–216. 

 
Текст повеље∗

 
 

+ Pi{é i povéläva c(a)r(ý)stvo mi da é vý svädänié vsäkomú dobro-
dätélno vsérazúmno sý istinoõ c(a)r(ý)skagò slovésé sýstavlénnié. Pri-
idé `é |2| vsélénaà výsà sýbrav{i sé radost’no ú Skopi na zborä i 
vés(é)lo po zapovädi ap(osto)l(ý)skoõ hitrostiõ poslädúõðé gl(agol)émý 
sl(a)va ti ò(tý)~éé bézýna~é|3|lié s(ý)né ò(tý)cú sýprisnosúð〈né〉 s(vé)ti 
i d(ý){é trýgúbo i`é vý èdin(ý)stvä trýs(vé)toi tro(i)ci poklanäèm 
sé. Vý prývona~élnà zémlõ òsnova né|4|bésa útvrýdi prývaago [~lov]äka 
Ad(a)ma sýzda i sý ~l(o)väki po`ivé za m(i)l(o)sr(ý)dnà néi-
zr(é)~énnnih(ý) si bl(a)gosti sý{ýdý sý néb(é)sé, i àvi sé ap(osto)lomý 
si |5| ou~é ih(ý) gl(agol)õ nikoli `é òt[ýlú~it]i sé èr(ú)s(ali)ma. Täm 
`é sýmotriv{é bo(go)nosnÿh(ý) ò(tý)cý sýstavlènià i sýborýnih(ý) 
togo rad[i] mi snimý poslädúémý |6| òd[ý] s(vé)tih(ý) ò(tý)cý à`é sútý 
úzakonénna i ustavili i útvrýdili i napravili b(o)`(ý)s(t)výnimý 
cr(ý)kvamý zapisovati i útvrýditi pov(é)lé |7| i hrisovúlé slova 
c(a)r(ý)ska. Täm `é òbrazomý poslädouõðé i azý rabý H(rí)s(t)ou 
Stefan(ý) vý H(rí)s(t)a B(og)a bl(a)govärnÿí c(a)rý samodrý`c(ý) |8| 
vsäh[ý] sr(ý)bskÿh(ý) i grý~kÿh(ý) i pomorskÿh(ý) zémýlý. I c(a)r’stvo 
mi òn(o)moui zakonú naviký mnogo drýznovlénnié i nadé`dú imäè ký 

                                           
∗ Редакција издања и превода: Т. Суботин Голубовић.  
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|9| b(o)`s(t)vnäi cr’kvi sp(a)sa H(rí)s(t)a 〈b(og)a〉 i prä~(i)stiè ègò 
mat(é)rý zastúpnicou i vlad(')~(i)cú vsélénäi i è`é vý S(vé)täi Gorä 
Aêòn(ý)stäi g(ospo)`dú B(ogorodi)cou. i bé|10|spltnih nébéskÿh silý 
Mihaila i Gaurila pripadaõ i m(o)lõ sé milosrdnima ò~ima výzräti 
na smärénnoõ moõ d(ou){ú. Ti `é g(o)spo`dé|11|moà prä~istaà 
B(ogorodi)cé moli s(ý)na svoégo ~l(ovä)k(o)lõbnvagò véli~äõ i prosla-
vläõ imé tvoé òd domú slavÿ tvoè popé~énié tvorou |12| éliko mne 
výzmo`no hotéi vsà isplýn(i)ti prä~(ý)s(tý)nÿ domý hr(a)ma tvoègò. 
I blagoizvoli c(a)r(ý)stvo mi svétiimý i b(o)`(ý)s(t)výnimý 
cr(ý)kvamý |13| zapisovati i poslanià na s(vé)tämä i ~(ý)s(tý)nämý 
sýborä sý gospodinomý ò(tý)cémý n(a){imý präòsvéðénnÿm(ý) patri-
àrhòm(ý) kîr(ý) Iòànikièmý |14| i sý hrsto 〈....〉 carýstva mi caricéõ 
kîra 〈...〉 [prävýzalõblänomú carstvou mi] 〈..〉 izidé diàký |15| 
anagnostý Dragoè kako éstý úlézlý vi{é Gabrova ú Bélasici prédý 
Träblägrýmý zidati 〈hramý〉 prä~istéé cr(ý)kvý i bésplýtnih(ý) silý 
Mihaila i Ga|16|vrila. Tògda spravi osvéðén’noi èpiskoupý ban(ý)skÿ 
kîr(ý) Kal(i)niký èré òd[ý] svégo s(ý)rd(ý()ca sý vélikim(ý) trúdomý sé 
týðitý sýizi diàký Dragoé |17| zidati hramý Bo`íi i za nègo sé pomo-
li èp(i)skoupý carýstvú mi kako da ès(tý) tai cr(ý)kvý svobodna na 
väkÿ. I òvÿ diàký Dragoè sý svoimý |18| týsninomý da präbÿvaõtý ou 
néi svobodnò. I ima hòtänié c(a)r(ý)stvo mi i prilo`ih(ý) zémlõ ký 
ònizi ðo ès(tý) rasträbilý òkolo cr(ý)kvé |19| i ni`é crýkvé iménova-
ni Dragoè do Grýkova i òd cr(ý)kvé slazéðé do vod}nn~noga púta i 
pr}zý gúdanovú nivú kako vodovagä slazitý týi|20|zi valo`icý 〈...〉 ili 
ès(tý) ú némý òrahý ili vokýka i ðo no ès(tý) nabälä`ilý mästo za 
mliný präma spartinovä vodäni~iði i präd[ý] |21| vodänicom(ý) mä-
sto za 〈...〉 i za lýna ili búdou dva ili tri vräténi do véliégo òr(a)ha i 
òrahomý i ú podú niva i vinú podú kúde búdé àko ra|22|strébiti 〈...〉 s 
mc}〈...〉 a s vadomý na bratosinovýskih(ý) topilý pod[ý] spýs{ýkéé nivé 
í÷ vrätén(ý) nivú s vadom(ý) i pod[ý] Gabròvò Béroti~évú nivú |23| i kú-
dé mú búdé drago anagnostú Dragoõ s týsninomý i s sýrodniki svoimi 
da sú slobodni tai cr(ý)kva i domý B(ogorodic)é i vý vék i véka. |24| I 
ký tomú aðé kto ðo prilo`i cr(ý)kvi volòm(ý) i hotäniémý svoimý 
òd[ý] svoè baðtiné ili òd[ý] kúpénicé ili nivú ili vionograd[ý] ili 
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mliný ili inò |25| ðo libo ili búd[ý]ðo 〈..〉 séliti svobodni lõd[i] ký 
crýkvi 〈..〉 tizi da rabotaõtý cr(ý)kvi a inomú nikomú. I òsvobodi 
ih(ý) c(a)r(ý)stvo mi òd[ý] prisélicé i dimni|26|né i birý i sokä i 
po〈...〉 i psara i pozòba i ponosa inomistra i travniné i gradé`a koga 
libo i gr[a]da zidanià i kotla da im näst(ý) pros(to) |27| rék{i òd[ý] 
vsäh(ý) rabotý vélikihý i malihý. Da néimatý òblasti na ný ni kéfa-
lià ni knézý ni týzi komú se prilú~i dr`ati Gabr(ò)vò ponä|28|̀ é 
izvoli c(a)r(ý)stvo mi da ès(tý) svobodýný domý b(o)`i tai cr(ý)kový 
sý vsémý périòr(ò)mý i siè zapisaniè útvrýdi c(a)r(ý)stvo mi vý vsäko 
outvrý`déniè |29| i dos(to)àniè c(a)r(ý)sko kakò da ès(tý) vý väkÿ 
nérazorimo nikÿmý. Kto li drýzné takovi òd[ý] nastoõðih(ý) zabavi-
ti b(o)`(ý)stvýnoi toizi cr(ý)kvä |30| takovago da razo〈...〉 i 
prä~istaà mati g(ospo)dnä i da ès(tý) prokletý òd[ý] troicé 
èdinosúðnéé i da mú ès(tý) súpýrniký arh(an)g(él)ý Mih(a)ilý vý d(ý)ný 
súdni |31| i paki da ès(tý) proklétý òd[ý] t÷ i n÷í òt(ý)cý è`é vý Nikéi i 
òd d÷ éu(angé)listi i òd[ý] s(vé)tago Simona i s(vé)titélä Savi i òd[ý] 
sièga zbora i òd[ý] c(a)r(ý)stva mi |32| da näè b(lago)slovéný. I posla 
c(a)r(ý)stvo mi vlastélinaý ~él(ý)nika Gõrica i narú~ih(ý) mú da 
izdastý cr(ý)kvi sià vi{é pisannaà. Tko li potvori ðo òt(ý) |33| sihý 
napisanihý c(a)r(ý)stva mi i èdina ~rýta, takovi da priimét[ý] gnävý i 
nakazanié i da plati .f÷. p(é)r(p)érý. 

+ ST(E)F(A)NÝ VÝ H(RI)S(T)A BOGA BÝL(A)GOVÄRNÌ C(A)RÝ 
Povélänièmý g(o)s(podi)na c(a)ra Gõrýgý l(ò)gòµétý zapisa m(ä)séca 

maà k÷a. 
 

Превод 
 

Пише и заповеда Царство ми – да је на знање свакоме да саставља-
њу истинитог царског слова, поштено и разумно, приступи сва васеље-
на, пошто се са радошћу окупила на сабору у Скопљу, те весело, по 
заповести хитро следећи апостолску мудрост, говоримо: „Слава ти Оче 
безначелни, Сине Оцу саприсносуштни, Свети Душе – троје вас је сје-
дињено у трисветој Тројици којој се клањамо.“ У почетку је земљу ос-
новао, небеса утврдио, првога човека Адама саздао и са људима пожи-
вео, милосрђа ради неизрецивих својих доброта, пошто је сишао с не-
беса, и јавио се апостолима својим, учећи их да се никад не одрекну 



Повеља цара Стефана Душана анагносту Драгоју 

 49 

Јерусалима. Стога и ми, пошто смо видели дела богоносних отаца и 
њихове саборе, следимо оно што су свети оци озаконили и уредили и 
утврдили, и учинили да се божанственим црквама записују и потврђују 
повеље и хрисовуље, слова царска. На исти начин и ја, раб Христу 
Стефан, у Христу Богу благоврени цар самодржац свих српских и 
грчких и поморских земаља – пошто је упознато Царство ми са оним 
законом, и имајући многу смелост и наду (усмерену) ка божанственој 
цркви Спаса Христа Бога и Пречисте Његове Мајке, која је заступница 
и владичица васељене и онога што је на Светој Гори Атонској, Госпође 
Богородице, и бестелесним небеским силама Михаилу и Гаврилу при-
падам и молим се да милосрдним очима погледају моју смерну душу. 
А Ти, Госпођо моја Пречиста Богородице, моли Сина свога човеко-
љубивог, јер величам и прослављам име твоје, о дому славе Твоје ста-
рам се, колико могу – све ћу испунити пречистоме дому храма Твога. 
И благоизволи Царство ми да запише светим и божанственим црквама 
на сабору са господином оцем нашим преосвећеним патријархом кир 
Јоаникијем и са хрис(тољубивом) царицом Царства ми царицом кира ... 
превазљубљеном. Изнесе дијак анагност Драгоје да је узео зидати више 
Габрова у Беласици пред Требљегрмом храм Пречисте и бесплотних 
сила Михаила и Гаврила.  
Тада обави освештање епископ бањски кир Калиник и, зато што се 

искрено и са великим трудом постарао овај дијак Драгоје да зида храм 
Божији, замоли у његово име епископ Царства ми да буде та црква 
слободна заувек, а овај дијак Драгоје са својом тазбином да у њој пре-
бива слободно. И пожеле Царство ми да јој приложи земљу коју је 
именовани Драгоје раскрчио око цркве и ниже цркве – до Гркова и од 
цркве када се сиђе до воденичног пута и преко Гуданове њиве како во-
довађа силази ка тој Валожици са … или је у њему орах или је воћка и 
место које је обележио за млин према Спартиновом воденичишту и 
пред воденицом место за … или буду два или три вретена до великог 
ораха и орахом и под њиву и даље ниже, где се буде раскрчило ... са 
вадом на Братосиновска топила, под Спасшке њиве и од вретена њиву 
са вадом, и под Габровом Беротичеву њиву. И куда буде било драго 
анагносту Драгоју са тазбином и са својим сродницима – да је слобо-
дан и да су слободна та црква и дом Богородичин у веке векова. И ако 
к томе још неко нешто приложи цркви, својом вољом и хтењем од сво-
је баштине или од купљеница, било њиву било виноград, или млин или 
шта друго или нешто буде… селити се слободни људи к цркви … и ти 
да раде цркви и никоме другоме. И ослободи их Царство ми од присе-
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лице и димнине и бира и соћа и ... и псара и позоба и поноса и номис-
тра и траварине и било каквог грађења и градозидања и котла; и просто 
речено – да им није ни великих ни малих работа. Да власт над њима 
нема ни кефалија ни кнез нити онај коме западне да држи Габрово, јер 
одлучило је Царство ми да је слободан дом Божји, та црква са целим 
периором и овај запис утврди Царство ми за сваку потврду и својину 
царску, тако да га нико у векове не разори. Ко ли се од садашњих дрзне 
да засмета тој божанственој цркви, таквога да ... и пречиста мати Гос-
подња, и да је проклет од Тројице јединосуштне, и да му је арханђел 
Михаило супарник у дан судњи, и још да је проклет од 318 отаца у Ни-
кеји и од четворице јеванђелиста и од светог Симона и светитеља Саве 
и од овога сабора, и од Царства ми да није благословен. И посла Царс-
тво ми властелина челника Ђурица и наложих му да изда цркви ово 
више писано. Ко ли прекрши и једну црту од онога што је написало 
Царство ми, тај да прими гнев и казну и да плати 500 перпера.  

+ СТЕФАН У ХРИСТА БОГА БЛАГОВЕРНИ ЦАР 
По заповести господина цара Ђурђ логотет записа месеца маја 21. 

 
Дипломатичке особености 

 

Повеља почиње симболичном инвокацијом. После симболичне 
инвокације следи промулгација (нотификација): Pi{é povéläva carstvo 
mi da é vý svädänié vsäkomú. С. Станојевић је био мишљења да је ову 
повељу логотет Ђорђе састављао под утицајем световних повеља за 
време сабора у Скопљу, када је донет и Законик, како дословно стоји у 
повељи: Dobrodätélno vsérazúmno sý istinoõ carskagò slovésé sýstavlénnié 
priidé `é vélénaà výsà sýbravý{i se radostýno ú Skopi na zborä.

2 Још две 
црквене повеље цара Душана промулгацијом као и световне повеље. 
Идентичну промулгацију има Душанова повеља Хиландару, издата у 
Радовишту, док јој је слична она у повељи о селу Карбинцима.3 

После промулгације долази опширна експозиција у којој се ис-
тиче да се на сабору у Скопљу скупила сва васељена. Цар Стефан Ду-
шан по примеру светих отаца божанственим црквама записују и ут-
врђују повеље и хрисовуље слова царска. Потом се цар, надајући се и 

                                           
2 С. Станојевић, Промулгација (Нотивикација), Глас 94 (1914) 230–262, 260. 
3 И. Коматина, Повеља цара Стефана Душана Хиландару, ССА 13 (2014), 209, 

210; В. Петровић, Повеља цара Стефана Душана Хиландару о селу Карбинцима, ССА 
14 (2015) 108, 109, 110.  
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верујући у цркву Искупитеља и Богородице, која је на Светој Гори 
атонској и у Бестелесне Михаила и Гаврила, пада ничице пред Светом 
Богородицом и моли је да баци милостив поглед на његову душу и да 
посредује код свог Сина; он ће славити и поштовати њено име и бри-
нуће се о њеном боравишту, колико год то буде било у његовој моћи, у 
жељи да свим добрима снабде поштовану кућу подигнуту њој у славу. 
У експозицију је уметнута интитулација која гласи: I azý rabý Hrístou 
Stéfaný vý Hrísta Boga blagovärnÿí carý samodrý`cý vsäh srýbskÿh i grý~kÿh i 
pomorskÿh zémýlý. 

После опширног уводног дела говори се конкретном поводу за 
издавање повеље. Дијак анагност Драгоје дошао је код цара у вези са 
црквама Пречисте Богородице и арханђела Михаила и Гаврила, које је 
почео да гради изнад Габрова на Беласици. Богородичин храм је осве-
штао бањски епископ Калиник, који је подржао молбе дијака Драгоја 
код цара Душана да цркви потврди посед. 

Диспозиција садржи царску сагласност за молбе Драгојеве, уз са-
гласност царице Јелене и патријарха Јоаникија, а у њој су записани 
прилози којим се заокружује посед који је раскрчио око Богородичине 
цркве и ка селу Гркову. У посед је улазило и место обележено за млин, 
вада и њива са вадом, тј. каналом за наводњавање. Након набрајања 
међника црквеног поседа даје се слобода за анагноста Драгоја, његову 
тазбину и сроднике, као и саму цркву и све што јој буде у будућности 
приложено. Имунитетне одредбе садрже ослобађање црквених људи од 
приселице, бира, соћа, поклисара, псара, позоба, поноса, номистра, 
травнине, градежа, градозиданија, котла. Црква добија и администра-
тивни имунитет у односу на локалну власт – кефалије, кнеза и било ког 
држаоца Габрова. 

Санкција садржи поред уобичајене духовне санкције и матери-
јалну санкцију, такође у уобичајеном износу од 500 перпера. Између 
духовне и материјалне санкције додат је податак о ченику Ђурици који 
је требало да пренесе посед цркви. 

Есхатокол повеље садржи потпис владара и датум. 
Потпис + Stéfaný vý Hrísta Boga blagovärýni carý јавља се и на акту 

којим се стонски доходак уступа манастиру Светих Арханђела у Јеру-
салиму. Сличан је потписима у оргиналним хрисовуљама за светогор-
ске манастире Зограф (април 1346) и Ватопед (април 1348), као и на 
скопској хрисовуљи цара Душана за келију Светог Саве Јеруслаимског 
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у Кареји (1348).4 Нажалост у повељи је забележен само месец када је 
издата повеља, без године и индикта. У краткој белешци пре датума 
наводи се да је по наређењу цара повељу записао логотет Ђурађ. По-
мени писара у белешкама о настанку повеља редовно се јављају код 
аката сачуваних у оригиналу.5 Иначе логотет цара Душана Ђурађ у 
периоду од 1349. до 1355. године, помиње се као писац још неких по-
веља.6 

 
Завршна разматрања 

 

Како је већ истакнуто у историографији у овој повељи су очувани 
подаци о начину формирања једног малог парохијског властелинства. 
Писар и чтац Драгоје је за време заседања сабора у Скопљу 21. маја 
1349. године дошао пред цара Душана и саопштио да је више Габрова 
у планини Беласици окрчио земљиште за цркву посвећену Богородици. 
Његове намере пред сабором и царем подржао је надлежни епископ 
бањски (велбуждски) Калиник. Драгоју је дата дозвола да може са сво-
јим сродницима и убудуће крчити државну земљу, а уз то му је дато и 
право да може слободно насељавати људе. Властелинство је добило 
порески и административни имунитет. Очигледно је да је властелинс-
твом требао да управљао сам ктитор цркве чтац Драгоје пошто би га 
запопио надлежни епископ. Хрисовуљом, коју овом приликом при-
ређујемо, цар Душан је специјалним повластицама за крчење земаља и 
насељавање по њима слободних људи омогућио да се на том поседу 
развије ново село. Оно је названо На поду а њега су Дејановићи заједно 
са црквом, по свој прилици после Драгојеве смрти 1377. године даро-
вали Светом Пантлејмону на Светој Гори. 7 

 

                                           
4 Д. Живојиновић, Скопска хрисовуља цара Душана за келију Светог Саве је-

руслаимског у Кареји, ССА 7 (2008), 69. 
5 С. Ћирковић, Хиландарски игуман Јован, 68. Видети и рад: С. Бојанин, Хрисо-

вуља Стефана Душана о даровању села Лесковљана Хиландару, ССА 4 (2005) 126–
127.  

6 С. Станојевић, Дијак, Граматик, Нотар, Канцелар, Номик, Логотет, Глас 
106 (1923) 86. С. Бојанин, Хрисовуља Стефана Душана о даровању села Лесковљана 
Хиландару, 123. Од 1349. године помиње се као логотет. Остао је као логотет и у 
служби цара Уроша.  

7 Р. Грујић, Лична властелинства српских црквених претставника у XIV и XV 
веку, Гласник СНД 7 (1934) 60–61. Р. Грујић, Руска властелинства по Србији у XIV и 
XV веку, ИЧ 5(1954–1955) 61. 
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Просопографски подаци 
 

У претходним свескама Старог српског архива већ су објашњени 
су просопографски подаци: царица Јелена, 14 (ред у изворнику); пат-
ријарх Јоаникије, 13; Ђурђ логотет (након потписа), према Прегледу, 
ССА 10 (2011) XXXV–LXVIII. 

 

Драгоје, 15, 16, 17 , 19, 23 (редови у изворнику) – дијак, анагност. 
Ђуриц, 32 – челник. 
Калиник, бањски (велбуждски) епископ, 16 – био је игуман Хи-

ландара око годину дана, после Теодула (јануар 1347), а пре Јована или 
Саве (1348). У овој повељи јавља се као бањски епископ који интерве-
нише код цара Душана за анагноста Драгоја. 

Литература: В. Мошин – А. Пурковић, Хиландарски игумани 
средњега века, 66–67; Д. Живојиновић, Калиник, 124–134. Д. Живоји-
новић, Простагма цара Стефана Душана хиландарском игуману Ка-
линику, ССА 6 (2007) 109.  

 
Важнији појмови и установе 

 

У претходним свескама Старог српског архива већ су објашњени 
појмови и установе: збор, 2 (ред у изворнику), повеље, 6; хрисовуље, 
7; цар, 7; самодржац, 7; патријарх, 13; царица, 14; дијак, 14, 16, 17; 
анагност, 15; вретено, 22; баштина, 24; купљеница, 24; приселица, 
25; димнина, 25–26; бир, 26; соће, 26; псар, 26; позоб, 26; понос, 26; 
иномистро, 26; градозиданије, 26; котал, 26; кефалија, 27; кнез, 27; 
челник, 32; логотет (након потписа), траварина, 27; работе, 28; пе-
риор, 29; перпера, 33, према Прегледу, ССА 10 (2011) XXXV–LXVIII. 

 

Вада, 22 – водовађа, бразда, помоћни канали који из извода воду 
доводе до сваке њиве или врта. Слично као и изводи и оне су му мора-
ле имати природни пад. Ова врста наводњавања била је развијена у 
долинама Вардара, Лепенца и Брегалнице. Такође, била је развијана и 
на Косову и Метохији. Водовађама или вадама називају се и канали 
којима је у рударству довођена вода до плакаоница или самокова. 

Литература: ЛССВ, водовађа (вада, бразда) 94–95 (С. Мишић).  
 

Топографски подаци 
 

Скопље, 2 (ред у изворнику) – град, данас главни град БЈР Маке-
доније. 

Габрово, 15 – истоимено данашње село у Македонији. 
Беласица, 15 – планина у Македонији. 
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Summary 
 

The article discusses charter of Emperor Stefan Dušan issued in Skopje on May 
21, 1349. Information about forming a small parish estate are preserved in it. Scri-
be Dragoje came to the Emperor and announced that he had cleared a land near 
village Gabrovo on the mountain Belasica with intention to donate it to his 
endowment, the church of the Holy Virgin Mary. His intentions were supported by 
Kalinik, bishop of Banja (Velbužd). The Emperor gave to Dragoje and his relatives 
freedom and permission to continue to clear more state land and settle free people. 
Estate was given tax and administrative immunity. The charter regulations facilita-
ted development of a new village called “Na podu”. In 1377, Dejanović’s donated 
this village, together with the church, presumably after Dragoje’s death, to the 
Monastery of Saint Panteleimon on Mount Athos. 

 

Key words: Emperor Stefan Dušan, Patriarch Joanikije, Bishop Kalinik, dijak 
(scribe), anagnost Dragoje, Logotet Đurađ, čelnik Đurica, Skopje, Gabrovo, Bela-
sica, Church of the Holy Mother of God, Church of the Holy Archangel. 


