
Стари српски архив, књ. 16, стр. 95-104
Оригинални научни рад 

УДК 930.2:003.074(497.11) "1369" 
УДК 091=163.41" 1369" 

Владета Петровић*
Историјски институт
Београд

ПОВЕЉА ДЕСПОТА ЈОВАНА УГЉЕШЕ 
КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕ ДУХОВНИКУ КИР ДАНИЛУ 

ЦРКВУ СВЕТОГ МИХАИЛА И ГАВРИЛА КОД ГАБРОВА**

1369, мај 29.

Сажетак-. У раду се доноси издање, превод и објашњења оригиналне по- 
веље деспота Јована Угљеше. Овим документом он потврђује дар свог таста 
кесара Воихне, Цркву Светог Михаила и Гаврила код Габрова, духовнику кир 
Данилу.

Кључне речи\ деспот Јован Угљеша, кесар Воихна, Црква Светог Михаила 
и Гаврила, Габрово, духовник кир Данило, Тодор писар.

Повеља коју овом приликом приређујемо за штампу спада у ред 
српских деспотских повеља.* 1 Једна је од дванаест Угљешиних повеља, 
од којих је једанаест деспотских.2 Писана је на српском језику као и 

* Ел. пошта: У1ас1е1а.ре1гоу1с@пћ.ас.г8
** Рад је настао као резултат истраживања на пројектима Министарства про- 

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

1 Ошпирно о деспотским повељама Б. Ферјанчић, О деспотским повељама, 
ЗРВИ 4 (1956) 89-114; о повељама српских деспота видети у истом раду 108-112. 
Списак тада познатих Угљешиних повеља даје Б. Ферјанчић у горе поменутом раду, 
а деспотских: Еетег1-8о1оујеу, Тгогз сНаПех д.ез мшхегатз зегбез сопзеуез аи топаме- 
ге де КидитОз (МоШ А1ћо.ч), бепппапит Копс1акоу1апит 11 (1940) 139-141. Накнадно 
је повељу манастиру Ватопеду открио Кирил Павликијанов: К. РауНИапоу, ТЈпкпоут 
51ауГс СћаПег о/ деаро! 1Ј§1језа т 1ке АгскАе о/ УагоресН, Хиландарски зборник 12 
(2008) 57-67.

2 Прва сачувана повеља Јована Угљеше је највероватније из 1358. године и у њој 
се потписује као велики војвода Угљеша. Б. Ферјанчић, О деспотским повељама, 108.



још пет повеља - Св. Пантелејмону из 1366. године3, Манастиру Кут- 
лумушу из 1369. године4, Хиландару из 1371. године5, Лаври Св. Ата- 
насија из 1371. године6 и Ватопеду (1369-1371)7.

3 Издања: С. Новаковић, Законски споменици, 509-510; А. Соловјев, Одабрани 
споменици, 169; С. Ћирковић, Повеља деспота Јована Угљегие за властелина Новака 
Мрасоровића, ССА 1 (2002) 93-98.

4 Издања: Аае.ч Је ГАЛох V, Ас1ех (1е СћИапЈаг, II, Аае.ч х1а^ех, е<1. ћ. РеШ-В. 
Когађ1еу, Византиискии временик 19 (1915), 531, п°57; Еешег1-8о1оујеу, Тгснх сћаПех 
(1ех .чои^егат.ч хегћех сопхе\>ех аи топаМеге Је Кидити.ч (МоШ А1ћов), 134-136.

5 Издања: С. Новаковић, Законски споменици, 445^446; Ааех (1е ГАгћох V, Ас1ех 
с!е СћИапдаг II, Ааех х1ауе.ч„ 532, № 58; С. Брјанин, Повеља деспота Јована Угљеше о 
даровању села Акротир и катуна Зарвинце манастиру Хиландару, ССА 7 (2008) 99-112.

6 М. Еазсапз, Иеих „Сћгухоки11ех“ хегћех роиг 1лм>га, Хиландарски зборник 1 
(1966) 9-19, 12.

7 К. РауНИапоу, ЈЈпкпо^п 81а\чс СћаПег оф(1ехро11Ј§1јеха т 1ће АгсћЈхе о/Уа1о- 
ресИ, 57-67.

8 Р. Грујић, Лична властелинства српских црквених представника у XIV и XV 
веку, Гласник СНД 7 (1934) 56.

9»Р. Грујић, Руска властелинства по СрбијиуХ1Уи XVвеку, ИЧ 5 (1954-1955) 61.
10 В. Петровић, Повеља цара Стефана Душана анагносту Драгоју, ССА 15 

(2016) 45-54. У питању је властелинство које је у време Драгаша припало Светом 
Пантелејмону. Тада је забележено као Пречиста више Бањске са метохом и људима. 
М. Живојиновић, Драгаши и Света Гора, ЗРВИ 43 (2006) 45.

11 В. Петровић, Повеља цара Стефана Душана анагносту Драгоју, 47, 49.

Повеља се односи на лично црквено властелинство. У питању је 
мало властелинство Цркве Св. Арханђела код села Габрова, које је 
формирано још у ранијем периоду. Према мишљењу Радослава Грујића 
је установљено је у време ћесара Војихне и спадало је у ред личних ка- 
луђерских властелинстава.8 Иако није сигурно тачно време његовог 
формирања, властелинство је свакако имало потврду издату од стране 
Војихне. О овој потврди - записанију - говори каснија повеља деспота 
Јована Угљеше.9 Поред властелинства Цркве Св. Арханђела, код поме- 
нутог села је постојало и властелинство Богородичине цркве, које је 
цар Душан потврдио анагносту Драгоју.10 У повељи цара Душана ана- 
гносту Драгоју јасно се помињу две цркве: Богородичина и црква све- 
тих Арханђела (ред 15-16).11 Могуће да је властелинство Цркве Св. Ар- 
ханђела основано још у то доба, јер се у Угљешиној повељи каже видех 
и прочитах што је записао и{...) и кесар Воихна и други христољубиви 
оној цркви (ред 3^4).

Повеља се чува у Манастиру Светог Пантелејмона јер је тамо до- 
спела када су Драгаши 1374. или 1375. године властелинство Цркве Св.



Повеља деспота Јована Угљеше духовнику кир Данилу 

Арханђела даровали овом манастиру.12 Тада је поменуто црквено влас- 
телинство постало део је заокруженог поседа манастира Светог Панте- 
лејмона у долини Струмице.13

12 Р. Грујић, Лична властелинства српских црквених представника у XIV и XV 
веку, 56. Р. Грујић, Руска властелинства по Србији у XIV и XV веку, 61. Као посед 
манастира Св. Пантелејмона црква је наведена у повељи браће Драгаш из 1372-1375. 
године. Р. Еетег1е, С. Па§гоп, 8. М. Слгкоујс, Ас1ев де 8ат(-РаШе1еетдп, 167-168 (8. 
(лгкоујс), 169-172. Како истиче М. Живојиновић повеља је издата после јуна 1374. 
године. М. Живојиновић, Драгаши и Света Гора, 43.

13 О поседима Светог Пантелејмона у долини Струмице видети: М. Живојино- 
вић, Драгашњи Света Гора, 45.

14 Р. Еетег1е, С. Оа§гоп, 8. М. Сикоујс, Ас1ех с1е 8ат1-Рап1е1еетдп, Рагљ 1982, 
167 (8. Слгкоујс).

15 Д. Аврамовић, Описан/едревностГу србски светоу (Атонскоу) Гори, Београд
1847, 79; Д. Аврамовић, Света Гора са стране вере, художевства и повестнице, Бе- 
оград 1848, 147. ’

Опис исправе

Повеља је написана на пергаменту димензија 255 х 250 мм, кан- 
целаријским брзописом у 13 редова. Доста је оштећена влагом, посеб- 
но на десној страни, па су крајеви редова углавном нечитљиви. Писана 
је црним мастилом. Потпис је писан црвеним мастилом: + Деспот Јиљ 
8глешд. Испод потписа је још један ред у коме се налази бдлешка писа- 
ра: Повел^никлњ г(оспо)д(и)нд лли деспота 8глешд га вшдрк пис(д)\ћ под(...). 
Чува се у Архиву Манастира Пантелејмона под сигнатуром № 51.14 По 
запажању Димитрија Аврамовића печата на повељи није ни било.15 
Ово издање рађено је са фотографије која се чува у Архиву САНУ под 
бројем 1400-5.

Ранија издања

Ј. Шафарик, Стара српска писма из руског манастира Светог 
Пантелејмона у Светој Гори, Гласник СУД 24 (1868) 248-249; Актгл 
русскаго на СвлтомЂ АОонз монастирл св. великомученика и цзлителн 
Пантелеимона, Киевв 1873, № 51 (Срб. 5); С. Новаковић, Законски 
споменици, 751.

Опис и анализу документа дали су: Р. Еетег1е, О. Па§гоп, 8. М. 
С1гкоУ1с, Ас(ех (1е $ат1- Рап1е1еетбп, Рапз 1982, 167-168 (8. Слгкоуш).



Текст повеље*
+ Кдко приде кк ц(д)р(к)стк8 л\и ч(к)с(т)ии стдрвцћ д(8)Х0ВЕНИКћ 

КУ(„.) |2| Д4их(аи)лА И ГдвриЛД БИШЕ ГдБрОВД И приИЕСЕ Л\И ЗДПИСДНИЕ г(„.) 

|3|дк1ТЕЛ-к Л\И КЕСДрД, И ВИД^Хћ И прОЧТФХК ЦЈФ КС(Т11) здписдлћ и(...> |4| и 

КЕСДрн Воихнд, И ИНИ ХР(и)СТОЛК>БИВИ цр(ћ)кви шноизи лк»ди(...)|5| ЗЕЛ\ЛЕ 
БћЈСТћ хот-кник ц(д)р(ћ)ствб Л\И К^дћ ГОД^ Л\8 СЕ ЦЈО НДХОДИ(...) хрб<...) 

|6| ЛК»ДИ ЕИНОГрдд[к] ПЕрИВОЛћ ИЛИ И Л\ЛИИћ ИЛЛД Х^Т^НИК ц(д)р(ћ)ство лли 

(...)к<5 ДД кс(тћ) (...) |7| Вћ В^КОЛЛћ И ДД кс(тћ) ПДЧЕ СВФДНД. Иикиил\ћ 

нЕпотћКновлЕнне (...) |8|редрћжицд ни пронигарк НИ ‘Дворднинћ ни кога 

ЕЛДСТћ кога СЕ( .) Х<•••) |9| ц(д)р(ћ)ствд л\и ТКО ЛИ ТДКОВИ СЕ НДГЕ \сд[ћ] 

ЛЛОИХћ Л1«д[и] сик више пис(...)но |10|ти и покол^бдти и здбдвит[и] зд цјо 
ЛИБФ стдрц8 кгр(ћ) Дднил^ \М цр(...)| 11 |л\Л10 ИЛИ ЗД ЛЛЛИНћ ИЛИ ЗД ЛЈОДИ или 

зд ино цјо либо тдкФвддго дд рдзори(...)| 12|и (...)стдга (...) ллдти б(о)жигд и 
ДД Л\б сб ЛЛћСТНИЦИ БЕСПЛћТНИ ДрХи|13|стрДТИЗИ И ДД кс(тћ) НЕВ-крћНћ 

ц(д)р(ћ)ств8 лли лл(е)с(е)цв Л\ДИ КД. ИНДИКТћ 3.

114| + Деспот 1\у(д)н(ћ) 8глешд

|15| + ПоЕЕл-кникл\ћ г(фспо)д(и)нд Л\И ДЕСПСТД &ГЛЕШД га 0\уд[ш]рћ 
пис(д)хћ под (...)

Превод

+ Како дође к Царству ми часни старац духовник кир (...) Михаила и 
Гаврила више Габрова и донесе ми записаније г[осподина] [ро]дитеља ми 
кесара, и видех и прочитах што је записао и(.„) и кесар Воихна и други 
христољубиви оној цркви: људе (...), земље. Би воља Царства ми да где 
год му се шта налази(„.) људи (...), виноград, перивол или и млин. Има 
намеру Царство ми (,„)ко да је (...) у веке векова, и да је пак сводна. Нико 
да не прекрши, (...) [дво]родржица ни пронијар, ни дворанин, ни која год 
власт која се (...) Царства ми. Нађе ли се ко такав од мојих људи ово ви- 
ше писано (...) и поколеба и засмета за нешто старцу кир Данилу од црк- 
ве (...) [зе]мљу или за млин или за људе, или за друго што, таквога да ра- 
зори (...) и пресвета (...) мати Божија и да су му осветници бесплотни Ар- 
хистратизи, и неверан је Царству ми. Месеца маја 29, индикт 7.

+ Деспот Јован Угљеша.
+ Заповешћу господина ми деспота Угљеше ја Тодор, писах под (...)

Редакција издања и превод: Владимир Поломац.



Повеља деспота Јована Угљеше духовнику кир Данилу

Дипломатичке особености

Повеља почиње симболичком инвокацијом. Занимљиво је да ова 
повеља нема аренгу за разлику од других Угљешиних повеља.16

16 Српске повеље деспота Јована Угљеше које имају аренгу: повеља којом пот- 
врђује дар властелина Николе Мрасоровића, село Копривљане, манастиру Светог 
Пантелејмона, издата јануара 1366. године (С. Новаковић, Законски споменици, 509- 
510; А. Соловјев, Одабрани споменици, 169; С. Ћирковић, Повеља деспота Јована 
Угљеше за властелина Новака Мрасоровића, 93-98); повеља за Лавру Светог Атана- 
сија, издата 1371. године (М. Ћабсапз, Иеих „СћгузоћиПез" зегћеа роиг 1муга, 12.); 
Хрисовуља за манастир Кутлумуш, издата априла 1369. године (Еетег1-8о1оујеу, 
Тгогз сћапез Јез зоиуегатз аегћеа сопзеуе.ч аи топа.Неге с1е Кипитих (МоШ А(ћоз), 
135); Повеља за манастир Ватопед, издата између 1369. и прве половине 1371. године (К. 
РауШоапоу, Опкпомт 8ктс СћаПег о/<1еаро1 ТЈ^језа т 1ће АгсМуе о/УаГоресћ, 57-66,60); 
Повеља за манастир Хиландар из 1371. године (Ас(ез Је 1’А1ћо$ V, Ааех с1е СћИаппаг, II, 
Ас1е.ч зкмез, 532-533, № 58; С. Бојанин, Повеља деспота Јована Угљеше о даровању села 
Акротир и катуна Зарвинце манастиру Хиландару, 99-112). С. Бојанин истиче да је 
аренга повеље за манастир Хиландар употребљена и у повељи деспота Јована Угљеше 
манастиру Лаври, као и у повељи за манастир Ватопрд; нав. дело, 104.

17 Акти деспота Угљеше који се у самим документима наводе као хрисовуље 
су: повеља којом се потврђује дар властелина Новака Мрасоровића Св. Пантелејмону 
(С. Ћирковић, Повеља деспота Јована Угљеше за властелина Новака Мрасоровића, 
94-95); повеља за манастир Хиландар (С. Бојанин, Повеља деспота Јована Угљеше о 
даровању села Акротир и катуна Зарвинце манастиру Хиландару, 101); повеља за 
манстир Лавру Светог Атанасија (М. Ћазсапк, Иеих „СћгузоћиИез" зегћезроиг 1м\’га, 
12); повеља за манастир Кутлумуш (Еетег1-8о1оујеу, Тгогз сћаПез с!еа зоиуегатз зег- 
ћеа сопзегез &и топаМеге Је Кидитии (МоШ АГћоз), 135). У повељи за манастир Вато- 
пед, као и у повељи коју овом приликом приређујемо за штампу, није наведено која 
је врста документа у питању. Видети текст те повеље: К. РауШаапоу, [Јпкпоусп 8ктс 
СћаПег о/дезро! [Ју1јеха т 1ће АгсћГуе о/Уа1ореЛ, 60.

18 Р. Грујић, Лична властелинства српских црквених представника у XIV и XV
веку, 55. '

Након симболичке инвокације текст повеље започиње експозици- 
јом са петицијом. Духовник кир Данило је донео повељу (здписдние)17 
кесара Војихне на потврду деспоту Угљеши. Пошто је прочитао и ви- 
део шта су кесар Војихна и други христољубиви доделили цркви Све- 
тог Михаила и Гаврила, то и деспот Јован Угљеша потврђује. Диспози- 
ција је кратка и у њој се наводе имунитети које властелинство ужива. 
За црквена властелинства је било уобичајено да буду облобођена од 
свих малих и великих работа, сем приселице, као и од свих државних и 
жупских данака.18 Због стања у коме се налази документ са сигур- 
ношћу се може само тврдити да је Црква Св. Арханђела била слободна



и изузета из надлежности деспотових људи - двородржице, пронијара 
и дворана, док се не види да ли јој гарантовано изузеће од данака или 
работа.19

19 У повељи Ватопеду даровано селиште је ослобођено великих и малих работа 
и надлежности свих „влдд8фих“. К. РаућкЈапоу, Спкпомт Зкшс С1гаПег о/Јехро! 1Ј§- 
1јеЈа т 1ке Агскте о/ Уа1оресИ, 60. У повељи Манастиру Кутлимушу даровано село је 
ослобођено од великих и малих царских работа. Еешег1-8о1оујеу, Тгогх скаПез (1ех 
хогссегатх хегкех сопхеуех аи топаМеге (1е Кибитих (Моп1 Ас/гох), 135.

20 Б. Ферјанчић, О деспотским повељама, 89-114. Иста формула употребљена 
је и у другим повељама писаним на српском и грчком. С. Бојанин, Повеља деспота 
Јована Угљеше о даровању села Акротир и катуна Зарвинце манастиру Хиландару, 
103. Изузетак чини повеља деспота Јована Угљеше за властелина Новака Мрасорови- 
ћа, где се уместо формуле царство ми користи формула деспотство ми. С. Ћирко- 
вић, Повеља деспота Јована Угљеше за властелина Новака Мрасоровића, 97. Како је 
властелину Новаку Мрасоровићу истим поводом као и Угљеша повељу издао и краљ 
Вукашин, аналогно изразу „краљевство ми4*1 у Вукашиновој повељи, Угљеша у својој 
повељи користи формулу „деспотство ми“. На тај начин је није себе ставио испред по 
рангу старијег краља. Г. Острогорски, Серска областпосле душанове смрти, Београд 
1965, 19.

21 Да прекршиоце одредби повеље треба казнити као неверне јавља се често у 
ранијим повељама српских владара. О томе: V. Мо§ш, Запксгја и хЈ-апијзкој I јиЈпох- 
Њуепхкој сГгИхкој ЛрЊтабсГ, АпаП НљФпјзкој ш$ћ1и1а ЈАХ(Ј и Оиђгоушки 3 (1954) 
31-32; Н. Порчић, Повеља краља Стефана Душана Дубровчанима о царини слугеДа- 
бижива, ССА 5 (2006) 90; В. Петровић, Повеља цара Стефана Душана Хиландару о 
селу Карбинцима, ССА 14 (2015) 111.

22 А. Соловјев, В. Мошин, Грчке повеље српских владара, 287.
23 Ј. Шафарик, Стара српска нисма из руског манастира Светог Пантелејмо-

на у Светој Гори, 248. ■

Као носилац деспотске титуле Јован Угљеша користи формулу 
царствоми (ред 1, 5 и 13).20

Након диспозиције следи санкција. Уз уобичајену духовну санк- 
цију чији су извршиоци Пресвета Богородица и Арханђели, потенци- 
јалним нарушитељима права која су записана овој цркви прети се и ка- 
зном за неверне деспоту.21 Друге деспотове повеље на српском не са- 
држе овај вид санкције. Са њом се у везу може довести једино санкција 
у хрисовуљи на грчком језику за Манастир Ватопед из априла 1371. го- 
дине, у којој се прекршиоцима прети казном од стране Свете Богоро- 
дице и деспотовом тегобом и срџбом22 23

У датуму није наведена година већ је забележено да је повеља 
написана 29. маја, -седмог индикта. Први приређивач ове повеље дато- 
вао је око 1372. Седми индикт у периоду између смрти цара Душана
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и битке на Марици био је само 1369. године, те је Љ. Ковачевић дока- 
зао да је ова повеља писана 29. маја 1369. године. 24

24 Љ. Ковачевић, Неколико хронолошких исправака у српској историји, Београд
1880,89. ■

25 Еешег1-8о1оујеу, Тгогз сћапез <1еа аоиуегат.ч хегћеа сопзегех аи топаМеге с1е 
КиЈитии (Мот Агћоа), 135.

26 К. РауИШапоу, (Јпкпо^п 51аук' СћаПег о/ <1ехро11!§1јеЈа т 1ће Агсћ1\е о/Уа- 
1оре<И, 60.

27 А. Соловјев, В. Мошин, Грчке повеље српксих владара, Београд 1936, 267. 
Остале грчке деспотске Угљешине повеље потписане су грчки.

28 М. Бабсапб, Иеих „СћгузоћиПех" аегћеароиг 1х1\>га, 12.
29 С. Бојанин, Повеља деспота Јована Угљеше о даровању села Акротир и ка- 

туна Зарвинце манастиру Хиландару, 106.
30 С. Ћирковић, Повеља деспота Јована Угљеше за властелина Новака Мрасо- 

ровића, 95.
31 К. РауИкЈапоу, ТЈпкпоусп 81а\1с СћаПег о/ Зеаро1 ТЈ^кјеха т 1ће АгсћГе о/ Уа-

1оресћ, 57-66, 60. '

Потпис гласи деспотк Јссднк 8глешд и истоветан је и у повељи за 
Манастир Кутлумуш из априла 1369. године25, као и у повељи за Манас- 
тир Ватопед, која се датује у период између 1369. и 1371. године.26 Ис- 
ти потпис је и у грчкој повељи из марта 1368. године.27 У повељи за 
Лавру Светог Атанасија из 6879. године (1370-1371) потпис је 1\џднк 
деспотк 8глешд.28 Основано се претпоставља да је овакав потпис имала и 
деспотова повеља о даровању села Акротира и катуна Зарвинце Мана- 
стиру Хиландару из 6879 (1370-1371).29 Нешто дужи потиис је на по- 
вељи за манастир Хиландар из јануара 1366. године: 
БЛ(Л)ГСЗВЂР(Б)НБ1 Д6СП0ТБ 1О(Л)Н(НБ) 8ГЛ6ШБ.30

Писар ове повеље Тодор, писао је и повељу за Манастир Ватопед.31

Просопографски подаци

У претходним свескама Старог спрског архива већ је објашњава- 
на личност: Војихна, кесар, према Прегледу, ССА 10 (2011) XXXV- 
ЕХУШ (Д. Јечменица).

Данило, духовник, 1, 10 (ред у изворнику) - монах (старац) и 
духовник коме је деспот Јован Угљеша потврдио уживање властелинс- 
тва цркве Св. Арханђела код села Габрова.

Јован Угљеша, деспот, 14, 15 - порекло деспота Јована Угљеше 
и краља Вукашина доста је нејасно. Поуздано се зна да је Угљеша око 
1346. године управљао крајем око Дубровника. После смрти цара Ду-



шана његова политичка активност везана је за Романију. Повељу Манас- 
тиру Кутлумушу из 1358. године потписао је као велики војвода. Овом 
исправом потврдио је поседе које је раније овом манастиру даровала 
госпођа кесариса, несумњиво жена кесара Војихне. Угљешином поли- 
тичком успону по свој прилици је допринела и женидба са Јеленом (у 
монаштву Јефимијом), ћерком кесара Војихне. Од 1365. године у изво- 
рима је забележен као деспот. Убрзо преузима потпуно власт у Серској 
области. Успео је да на истоку прошири границе своје области. Ступио 
је 1368. године у преговоре са цариградским патријархом Филотејем. 
Осуђивао је Душаново крунисање за цара и обећао. је да ће вратити 
права Цариградској патријаршији. Против главног непријатеља, Тура- 
ка, није успео да створи велику коалицију. Подршку је добио само од 
краља Вукашина. Нажалост, њихов поход против Турака завршио се 
потпуним војним сломом 26. септембра 1371. године код Черномена на 
Марици. •

Литература: СБР 4 (2009) 438-439 (Р. Михаљчић)
Тодор, писар, 15 - поред ове повеље писао је сигурно и повељу 

за Манастир Ватопед.
Литература: К. РаућкЈапоу, Спкпоут Зкттс СћаПег о/ ск$ро1 1Ј%- 

1је$а т 1ће Агсћке о/Уа1оресИ, 61.

Важнији појмови и установе

У претходним свескама Старог спрског архива већ су објашњени 
појмови и установе: деспот (потпис и белешка испод потписа), духов- 
ник, старац, кесар, виноград, перивол, млин, дворанин, према Пре- 
гледу, ССА 10 (2011) ХХХУ-ЕХУШ (Д. Јечменица)

Кир, 1, 10 (ред у изворнику) - византијска титула у значењу гос- 
подин. Често се среће у грчким повељама српских владара. Придавана 
је владарима, властели и свештенству. По правилу се додаје уз име по- 
сле титуле. Титулом кир изражавало се поштовање према свим цркве- 
ним лицима.

Литература: ЛССВ, 296 (Р. Михаљчић).
Двородржица, 8 - управник владарског двора. Најстарији помен 

двородржице потиче из 1368. године, а односи се двор господина Але- 
ксандра, господара Канине и Валоне. Помињу се и на двору Лазареви- 
ћа, Балшића, а вероватно и на двору Бранковића. Претпоставља се да 
су двородржице управљале пословима на двору и људима у непосред- 
ној дворској служби владара и обласних господара.
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Литература: М. Благојевић, Државна управау српским средњове- 
ковним земљама, Београд 1997, 204—208; ЛССВ, 142-143 (Р. Ми- 
хаљчић).

Пронијар, 8 - видети ССА 13 (2014) 25 (В. Петровић).

Топографски подаци

Габрово, 2 (ред у изворнику) - данашње истоимено село у Маке- 
донији, у близини Струмице.



У1аЛе1а Ре!го\1с
±8±иГе оГ ЊбГогу 
Ве1§га<Је

ТНЕ СНАКТЕК ОГ ОЕ8РОТ ЈОУАК1 1ЈСЕЈЕ8А 
ТО КТК ОАМЕО АВО1ЈГ ТНЕ С1ЕТ ОЕ СН1ЈКСН ОЕ 

8Т. АКСНАМЛХЗ МЈАК САВКОУО
1369, Мау 29

Зиттагу

Тће аг11с1е Љсикбез ±е сћаЛег оГ Иезро! Јоуап (Ј§1је§а 188иед оп Мау 29, 1369. II 
18 кер! ± ±е Агсћјуез оГ Ље Рап1е1е1топ МопабЈегу ипсЈег ±е 81§па±ге № 51.

Тће СћаПег аррИез ± ±е регбопа1 есс1е81абИс еб±1е. ОезроГ Јоуап 1Ј§1је8а 
сопГ1ггп8 ± ±е рпез! Куг ОапИо ±е §± оГ а сћигсћ ргореЛу пеаг Оаћгоуо таде 
еагИег ћу Саезаг Уој±па, ±8 Га±ег-±-1а\у. И \уав ±е 8та11 ргореЛу оГ ±е 
Сћигсћ оГ ±. Агсћап§е1б, \у±сћ ћад ћееп Гогтес! т ±е еагИег репод. ± ±е зате 
У111а§е ±еге \уа$ а1зо ±е ргорегГу оГ ±е Сћигсћ оГ ±е Но1у У!г§± с1опа!ес1 ± 
апа§по81 Ога§оје ћу Етрегог Оибап оп Мау 21, 1349. Тћ1б етрегог’б сћагСег 
с1еаг1у тепНопб Ссуо сћигсћез: ±е У1г§т апс! ±е Сћигсћ оГ ±е Но1у Агсћап§е1б. 
П 18 роб8±1е ±а! ±е еб!а1е оГ ±е сћигсћ оГ 8г. Агсћап§е18 \уаз ГоипНес! аГ ±а! Н- 
те. Тће хугћег оГ ±18 сћагСег То<1ог а1бо сугоСе ±е ГЈ§1је8а’б сћаПег Со ±е 
топаз1егу оГ V а±ре±.

Кеу м>ог<1$; БеброГ Јоуап ЈЈ§1јеба, Саезаг Уој±па, ±е Сћигсћ оГ ±е Но1у Аг- 
сћап§е1б, Оаћгоуо, рпез! Куг ОапПо, ТосЈог, ±е сугћег.


