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Реч Уредништва

Научни скуп „Преподобни Прохор Пчињски – 950 година у српс-
ком народу“ одржан је у манастиру Преподобног Прохора Пчињског 25. и 
26. септембра 2020. године, поводом 950 година од оснивања. Манастир 
је 1070. године подигао византијски цар Роман IV Диоген (1068-1071) као 
место у којем ће почивати мошти Преподобног Прохора. Скоро један ми-
ленијум манастир Преподобног Прохора Пчињског зрачи и просветљује 
читаву васељену светлошћу Христовом која је и самог Преподобног оца 
Прохора преобразила у светитеља и чудотворца, а по смрти његово про-
слављено мироточиво тело пружа духовну радост и телесно здравље сви-
ма који му се са вером обраћају.

Имајући велико поштовање према Преподобном Прохору Пчињ-
ском, у 14. веку је српски свети краљ Стефан Урош II Милутин (1282-
1321) обновио ову православну светињу која се налазила на границама 
српске средњовековне државе. То је учинио у годинама своје најснажније 
ктиторске делатности 1313/14. године и тако постао други ктитор овог 
манастира. У новије време манастир су обнављали краљеви Александар 
Обреновић и Петар I Карађорђевић. 

Вођени истим осећајем одговорности, али и захвалности према 
нашим прецима који су се старали о очувању и ширењу светитељског 
култа Преподобног Прохора Пчињског, а предвођени архијерејском бригом 
и старањем Његовог преосвештенства епископа врањског г. г. Пахомија, 
у чијој богомспасаваној епархији се налази Пчињски манастир, Епархија 
врањска, Катедра и Семинар за историју Византије Филозофског факул-
тета Универзитета у Београду, Центар за византијско-словенске студије 
Универзитета у Нишу и Педагошки факултет у Врању Универзитета у 
Нишу, организовали су научни скуп посвећен великом јубилеју ове светиње, 
помесне Српске православне цркве, српске, али и балканске културе и цело-
купне православне цивилизације.

У тематском зборнику „Преподобни Прохор Пчињски – 950 година у 
српском народу“ објављени су радови који су представили нова и оригинал-
на научна сазнања из области историје, уметности, духовности и кул-
турног значаја манастира Преподобног Прохора Пчињског као средишта 
светачког култа Светог Оца Прохора који траје скоро читав миленијум. 
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Драгољуб Марјановић∗

Филозофски факултет 
Универзитет у Београду

ОБНОВА МАНАСТИРА ПРЕПОДОБНОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ 
У СВЕТЛУ ЦРКВЕНО ПОЛИТИЧКИХ ПРИЛИКА У ВИЗАНТИЈИ 

И СРБИЈИ С КРАЈА XIII И ПОЧЕТКОМ XIV ВЕКА 

Сажетак: У раду се обнова манастира Преподобног Прохора Пчињског 
у доба владавине краља Стефана Уроша II Милутина посматра у контексту 
одређених црквено политичких прилика које су обележиле крај XIII и почетак 
XIV века у Византијском царству и Србији и њиховим узајамним везама. У 
том смислу, предлаже се један шири контекст посматрања мотива за обнову 
култа Преподобног Прохора Пчињског и манастира као његовог средишта, 
пре свега у контексту подвлачења аутокефалности Српске цркве која се од 
обнове стара о овом старом византијском светитељском култу, онда када 
су тековине српске црквене аутокефалности биле угрожене Лионском унијом. 
Такође, обнова Прохоровог манастира посматра се и у складу са новим тен-
денцијама унутар византијског света који је обележио покрет исихаста како 
на Светој Гори, тако и у држави краља Милутина, где је будући архиепископ 
Данило II артикулисао исихастичке идеје и појмове у својем делу „Животи 
краљева и архиепископа српских“. 

Кључне речи: Прохор Пчињски, Роман Диоген, Краљ Милутин, ау-
токефалност, Српска црква, Данило II, Лионска унија, исихазам.

У житију Преподобног Прохора Пчињског централна сце-
на је случај светитељевог предсказања будућем ромејском цару 
Роману IV Диогену (1068 - 1071) о његовом ступању на царски 
престо. Овај догађај је посредно утицао на то да се утврди и све-
титељев култ, будући да је Диоген, према житију Светог Прохора, 
ступивши заиста на царски трон 1068. године, решио да у знак зах-
валности Преподобном Прохору сазида цркву над његовим гробом. 
Овим су предуслови за стварање и ширење његовог светачког кул-
та на Балкану били положени. Без обзира да ли су ови детаљи из 
светитељевог житија легендарног или историјског карактера, тек, 
управо ова традиција је постала доминантна и име Преподобног 
Прохора се у каснијој традицији везује за догађаје који су се поло-
вином XI века одвијали у престоници Византије. С тим у вези, тре-
ба приметити да најраније, кратко пролошко житије Преподобног 
Прохора, из друге половине XIII века, у опису његовог живота не 
помиње Романа Диогена, али наводи да му је народ после смрти по-
дигао цркву у знак поштовања (Суботин - Голубовић 2015: 76, 78). 
Традиција о Роману Диогену као ктитору Прохоровог манастира 
∗ dragoljub.marjanovic@f.bg.ac.rs
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према неким истраживачима јавља се током XIV или у XV веку, 
док се прелазном етапом у стварању оваквог житијног наратива 
сматра житије Светог Јоакима Осоговског, где се помиње извесни 
„побожни цар“ који је у спомен на Преподобног Прохора подигао 
цркву Св. Георгија (Смолчић Макуљевић, 2014: 14 - 16). Дакле, повест 
о сусрету Прохора и будућег цара Романа IV заправо је најмлађа 
из историје развоја Прохорове хагиографије и може се приближно 
довести у везу са временом владавине краља Милутина и обнове 
манастира, премда не треба одбацити и могућност да је настала 
позније, у XV веку.1 Због свега реченог, тема коју смо изабрали да 
обрадимо поседује одређену предисторију, обзиром да се у причи 
сусрета подвижника и цара ради о устаљеном топосу византијске 
политичке културе и улоге аскета у друштвеном и политичком 
животу Византијског царства (Brown, 1971; Charanis, 1971) која је 
посведочена у разноврсним примерима које пружају византијске 
историје, хронике и житија светих од V до XI века.2

Друштвена улога византијских отшелника-аскета који су 
уживали несумњив ауторитет па самим тим и одређени утицај на 
царску власт и политичка збивања јасно се препознаје у византијским 
наративним изворима. Ови текстови су, с једне стране, уобличавали 
друштвену свест о положају аскета у Византијском царству, али 
сведоче и о политичкој пропаганди која се кроз ове текстове 
уобличавала и промовисала у корист легитимизације царске власти 
управо кроз њену релацију са ауторитетима пустињских отаца. 
Шта више, овај топос који се очигледно развијао и у словенској 
књижевности, и у причи о Преподобном Прохору Пчињском и 
његовом пророштву Роману Диогену - прича која је ушла у његово 
житије, како неки истраживачи сматрају „не касније од XIV-XV 
века“ - може да се прати у различитим византијским наративним 
изворима од V до XI века. Дакле, суочавамо се са мотивом дугачког 
трајања изразито присутном у византијским наративним изворима 
као изразом византијске политичке али и црквене културе. Ова 
дугачка и постојана традиција односа аскета и претендената ка 
највишој политичкој власти у Византији није без значаја и за шири 
црквено политички контекст обнове Прохоровог манастира у доба 
владавине српског краља Милутина.3

1 Већ су ранији истраживачи указали на податак у Карловачком родослову, доста позном 
тексту из XVI века, где се обнова Пчињског манастира приписује краљу Милутину. Стоја-
новић, 1927: 32. Као што ћемо видети даље, извесних основа има за овакву претпоставку.
2 Наведимо неколико примера: преписка цара Лава I (457-474) са Преподобним Симеоном 
Столпником, затим, прорицање Преподобног Теодора Сикеота будућем цару Маврикију 
(582 - 602) да ће ступити на престо. Пророковање испосника Кира Амастридског свргну-
том цару Јустинијану II (685 - 695; 705 - 711) да ће се поново наћи на царском престолу. 
Слично се среће и у вези доласка на власт цара Лава V (813 - 820), док се у словенском 
свету најранији такав пример налази у опису сусрета бугарског цара Петра (927 - 969) и 
Преподобног Јована Рилског.
3 О византијској парадигми о пустињацима и претендентима на византијски царски трон, 
њиховим узајамним односима и релацијама од V до XI века и представама у византијским 
текстовима биће речи у раду који ће бити објављен у ближој будућности. 
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Колико је ова, у византијској књижевној и политичкој кул-
тури, постојана традиција била позната у доба владавине српског 
краља Стефана Уроша II Милутина, тешко је рећи. Ипак, треба 
приметити да је култ Светог Прохора Пчињског могао ући у видо-
круг српског краља када је (1282. године?) прикључио својој држави 
Овче поље - место у којем је, према неким верзијама Прохоровог 
житија, светитељ рођен.4 Не треба сметнути с ума да је основни мо-
тив Прохоровог житија, прорицање Роману Диогену да ће задоби-
ти царску власт, могло да буде од извесне важности, као мотив, и 
самом краљу Милутину, који је тек од 1299. године, браком са ви-
зантијском принцезом у потпуности потврдио легитимитет своје 
власти (Станковић, 2012: 91 - 102 et passim). 

Осим аспекта легитимисања сопствене власти кроз обнову 
манастира посвећеног Светом Прохору Пчињском и обнове њего-
вог култа, у контексту легитимизације његове краљевске власти, 
обнова манастира Преподобног Прохора коју је учинио краљ 
Милутин свакако се може посматрати и у ширем контексту његове 
владарске и црквене политике и његове обимне ктиторске делат-
ности (Станковић, 2012: 140 - 142).5 

Црквена политика краља Милутина као таква није улазила у 
сферу научних интересовања истраживача, чему свакако доприно-
си и релативна оскудност или недореченост постојећих савремених 
извора.6 Чак је и значајно питање оспоравања аутокефалије Српске 
4 Мишљења су различита када је реч о времену Милутинових освајања према југу. Док ста-
рији истраживачи наводе почетне године његове владавине, 1282/3, (Максимовић, 20003: 
439 - 444, са старијом литературом) дотле, Станковић, 2012: 73 - 82 предлаже датовање ос-
вајања око 1296/7. године, а њихово формално признање од 1299. године, када краљ издаје 
своје даровне повеље цркви Св. Георгија и келији Свете Петке у новоосвојеним крајевима 
око Скопља, односно када браком са Симонидом ступа у јединство са ромејским царем 
Андроником II. 
5 Досадашње претпоставке да се заиста ради о обнови манастира из доба краља Милу-
тина, ослањале су се на археолошке налазе, пре свега опеку са утиснутим именом "Сава", 
узиданом у зид цркве, што би могло да се односи на архиепископа Саву III (1309 - 1316), 
за којег Данилов настављач казује да "беше васпитање и наук Свете Горе", Даничић, 1866: 
325; Васиљевић, 1900: 77. Док је натпис на фресци Светог Димитрија рашчитан као пот-
пис солунског сликара Михаила Астрапе који је заиста деловао у Србији краља Милутина. 
Види: Суботић,Тодоровић, 1995: 122 - 124. Што би указивало на важност обнове пре свега 
за самог краља, будући да је за живописање обновљеног храма одредио највештије и најис-
кусније живописце које је имао на располагању у својој држави. У том смислу такође треба 
узети у обзир закључке саопштене у раду: И. Стевовић, Манастир Преподобног Прохора 
Пчињског и црква Светог Ђорђа у Старом Нагоричину: Један вид образовања сакралне то-
пографије у доба краља Милутина, у овом зборнику.
6 Црквена политика краља може се реконструисати углавном на основу сачуваних по-
веља и наративних извора, пре свега житија краља које је саставио архиепископ Данило 
II. Међутим, питање краљевог односа према Лионској унији, у српским средњовековним 
списима остаје прећутано, премда се из западних извора зна да је у преговорима био склон 
давању обећања о ступању у јединство са Римском црквом. Зато се овај однос краља према 
Лионској унији треба реконструисати преко његових посредних владарских подухвата као 
што су ктиторска делатност и обнова Прохоровог манастира, која хронолошки вероватно 
пада ближе догађају саме уније односно њеном оповргавању у самој Византији или Ми-
лутиновом склапању брачног савеза са Царством 1299. године, односно у годинама након 
тог чина. 
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цркве у доба Лионске уније и црквене политике цара Михаила VIII 
Палеолога познато само на основу пар византијских докумената, 
док се реакција у Србији свела на литерарно уобличавање слике о 
Светом Сави у житију од Теодосија, односно реафирмацију кано-
ничности чина додељивања аутокефалије Српској цркви у Никеји 
1219. године, док било каква званична реакција Српске цркве или 
државе у том смислу није позната, изузев питања загонетне смене 
са архиепископског престола Данила I, што само по себи такође го-
вори да ти притисци на српску државу и цркву нису били одлучни.7 
Теодосијева верзија житија Светог Саве ипак је остала књижевни 
подухват који је настао изван српске државе, на Светој Гори, и само 
дело није било у оптицају изван полуострва, премда Милутинова 
изградња новог саборног храма у Хиландару имплицира да су из-
међу српског краља и Хиландара и свих домена културног живо-
та у манастиру ипак постојале конкретне везе и опсежна ктитор-
ска делатно.8 Уосталом, дисперзија Теодосијевог аргумента против 
7 Разматрање проблема односа према Лионској унији у Србији краља Уроша I дуго се 
заснивало на питању још увек неразјашњене смене архиепископа Данила I. Ову смену са 
трона архиепископа српских земаља и поморских неки су довели у везу управо са питањем 
склапања Лионске уније 1274, и преговорима који су вођени уочи сабора, између визан-
тијског цара и римског папе, што би имплицирало да је српски архиепископ био против 
тих преговора, односно да га је краљ Урош I сменио, и на престо довео личност наклоње-
ну бар преговорима о унији. Види: Антоновић, 1995: 107 - 115. С друге стране, поједине 
особености фрескописа у краљевој задужбини, Сопоћанима, са специфичним програм-
ским решењем представе српских архиепископа у апсиди храма упоредо са великим оци-
ма Источне цркве, и посебним нагласком на апостола Андреја, указивало би на покушај 
краља ктитора да у годинама преговора и склапања Лионске уније, у својој задужбини 
стави нагласак на аутокефалију Српске цркве и њену везу са апостолским и светоотачким 
ауторитетима Источне цркве, али се не можемо сложити са закључком да је архиепископ 
Данило I заправо недостојно управљао Српском црквом, односно био склон унији, док је 
његов наследник којег је краљ Урош I изабрао, био спреман да подржи краљеву антиунио-
нистичку политику. Види: Тодић, 2000: 361 -379; Смена архиепископа Данила I „ради неког 
случаја који му се догодио“, како о њему пише у Даниловом Зборнику један од настављача 
изгледа да не сведочи о издаји вере или српске црквене аутокефалије, јер писац јасно каже 
да је Данило I био „достојан водитељ вере божаствене“ и да се „бринуо за Христову цркву 
као што треба“. Ове формулације указују само на то да је Данило I остао веран црквеним 
традицијама положеним од Светог Саве а израз „Христова црква“ свакако поред општег 
смисла, имплицира конкретно и саму Српску цркву. Иначе се у његовом случају не би мог-
ли применити горњи искази у случају да је био склон компромисима у стварима догме у 
контексту filioque додатка који се разматрао у Лиону. Такође, чини нам се да тврдња цара 
Михаила VIII Палеолога римском папи Григорију X да су и Срби, уз Бугаре, спремни да 
пристану на унију сама по себи не мора нужно да одражава право стање стрвари по том 
питању у Србији. Цар је могао додатно улепшати домете своје црквене политике међу Ср-
бима, нарочито јер је трпео јаку опозицију својој унионистичкој политици у сопственој 
држави. Сам текст царевог дописа папи Григорију X није сачуван у оригиналу већ у прево-
ду на латински, док Радојчић, 1938: 227-228 сматра да вероватно и не представља званичан 
документ, док примећује да је сумњив и навод из дописа, који у себи носи одређену претен-
зију цара Михаила VIII, да су бугарски и српски црквени поглавар свој пристанак на унију 
послали цариградском патријарху а не папи, што може да имплицира да је цар у својем 
допису римском епископу додатно улепшао домете своје црквене политике на Балкану. 
Види: Станковић, 2012: 43 - 44.
8 За питање хронологије настанка Теодосијевог житија Светог Саве види: Шпадијер, 2010: 
3 - 16. За питање унионистичке црквене политике цара Михаила VIII Палеолога и бого-
словских спорова око питања уније и интерполације филокве у Символ вере у Византији, 
види: Papadakis, 1997.
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Лионске уније, била је од веће важности по интересе српске државе 
и цркве да се изрази у самој Светој Гори и Византији него у српској 
држави и цркви. 

У овом раду поставља се питање није ли обнова манастира 
Преподобног Прохора Пчињског, уз реинтерпретацију неких сегме-
ната Савиног житија коју је начинио Теодосије, била једна од так-
вих практичних реакција која се огледала у намери Српске цркве и 
краља да оснажи легитимитет црквене аутокефалности између ос-
талог успостављањем, односно обновом старих култова балканских 
светитеља чији се светитељски ауторитет доводио у везу и са леги-
тимитетом власти Ромејских царева. Наравно, у том смислу, читава 
Милутинова задужбинарска делатност, осим изразито владарског 
контекста ктиторства, може да се посматра и у светлу одговора на 
угрожене тековине српске црквене аутокефалности. 

Милутинова обнова манастира Преподобног Прохора 
Пчињског сведочи о значају његовог култа, и старању краља да се 
и тај светитељски култ обнови, подстакне или одржи и чак додатно 
прошири, упоредо са неговањем култа домаћих светитеља династије 
Немањића. Још је Јован Хаџи Васиљевић приметио да ширењу култа 
Преподобног Прохора Пчињског није ишло на руку установљење 
династичких култова првих Немањића, Светог Саве и Светог 
Симеона Мироточивог, али да је и поред тога он ипак у друштву 
државе Немањића био поштован (Васиљевић 1900: 62 - 63). Шта 
више, обнова светитељског култа Преподобног Прохора Пчињског, 
уз подстицање и развој култа домаћих династичких светитеља, тре-
бала је да предочи једну свеобухватнију концепцију, у којој су сје-
дињени и представљени уједињени стари култови са новим, и на тај 
начин, да се посредно предочи да је нова светородна династија и 
Српска црква која негује култове Светих Саве и Симеона, једнако 
чувар и настављач традиције неговања старих балканских култова 
хришћанских светитеља, и на тај начин истакне одређену врсту кон-
тинуитета на који се надовезала српска светитељска традиција.

Када размишљамо о евентуалним сегментима црквене поли-
тике краља, а она је свакако била у складу са циљевима и потребама 
Српске архиепископије, обнову Прохоровог манастира би требало, 
дакле, посматрати и у контексту тада још увек скоро минуле опас-
ности коју је по аутокефалију Српске цркве представљала Лионска 
унија 1274. године. Краљ Милутин ступа на престо осам година 
након што је цар Михаило VIII склопио унију са Римском црквом, 
којом је била угрожена самосталност Српске цркве, при чему је ово 
питање, као што смо напоменули, било актуелно заправо у току вла-
давине његовог оца, краља Уроша I, док, као што смо видели, није 
могуће сасвим прецизно одредити какав је био став самог краља и 
српских архиепископа Данила I и Јоаникија који га је наследио. У 
самој Византији оповргавање догматских одредаба уније уследило 
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је 1285. године, када је на Сабору у Влахерни донет Томос којим се 
исповеда православно учење о происхођењу Светог Духа и осуђује 
не само унионистичко пролатинско учење патријарха Јована Века о 
filioque, већ посредно и унионистичка политика цара Михаила VIII 
(Papadakis, 1997: 209 - 210).9 

У тим околностима, а имајући на уму све напред речено, об-
нова старог култа Преподобног Прохора Пчињског, чији се мана-
стир, али и Овче поље, родно место светитеља по казивању његових 
животописаца, налазе у саставу Милутинове државе, свакако да до-
приносе и јачању идеје о самосталности Српске цркве, будући да се 
и старији „ромејски“ светитељски култови сада налазе под њеним 
и старањем српског краља. Не треба заборавити да у годинама на-
кон Лионске уније, у току владавине краља Драгутина, или у првим 
годинама Милутинове владавине, Теодосије Хиландарац пише жи-
тије српског анахорете Петра Коришког (Радојичић 1954; Шпадијер, 
2010: 10 - 11). Ова Теодосијева активност сведочи о интересу Српске 
цркве и државе да обнови или установи култове старијих али и но-
вијих светитеља анахорета на просторима који су се нашли у саставу 
српске државе у годинама када је трајао спор око уније у Византији. 

Међутим, обнова манастира Преподобног Прохора 
Пчињског пада временски у епоху када отшелништво и усамље-
нички вид монашког живота добија нови смисао у Византијском 
царству и на ширем простору Источног Медитерана, а самим тим 
и специфични значај и утицај на византијско друштво и црквене 
прилике. Мислимо пре свега на исихазам који ће се наметнути као 
условно речено нови вид пустињачког живота на просторима рела-
тивно блиским српској држави краља Милутина, најпре на Атосу, 
у којем тиховање добија једно у предању сасвим утемељено тума-
чење. Још је Димитрије Богдановић приметио, да није свако пус-
тињаштво и отшелништво нужно исихазам. Ми бисмо додали, да 
исихазам без пустињаштва и отшелништва не може да постоји, они 
су његови неизоставни пратиоци, али исихазам има и своју, врло 
специфичну теоантропологију, која на суштински начин доводи чо-
века у богопознање и оправдава свој метод дугачком традицијом.10 
С тога бисмо са дозом опрезности предложили да се и обнова ма-
9 Geanacoplos, 1958: 258 et passim. 
10 Калезић,1991: 119 запажа: „Рановизантијска и неоплатоничка концепција обожења није 
никаква фикција, него је то теорија у најбољем смислу ријечи. То је пракса монашкога 
подвига која човјека изнутра преображава и диже на виши ступањ духовности. Контем-
плација, интроспекција и анализа - то су путеви који се стичу у један синдром, у један 
сплет одакле настаје јединствена интуиција, односно теорија (θεωρία, intuitio, созерцанiе) 
унутрашњих простора човјекова бића, преображенога аскезом (ἄσκησις) која представља 
вјежбање у врлинама. Из пуноће и активности, уз привидну изолованост и ћутање (ἡσυχία, 
молчанiе), отварају се простори умне молитве у којој ријеч као средство изражавања бива 
превазиђена; ријеч је средство којим се мисао - овдје је то молитва - опредмећује, а у мо-
литвеноме доживљају умне молитве исихастички молитвеник непосредно општи са Бо-
гом, с којим доживљава јединство, разумије се благодатно а не суштинско.“ Плод оваквог 
активног подвижничког искуства аутор исихаста претаче у своје књижевно дело и пружа 
исихастички израз и контекст својег дела, доступан широј публици. 
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настира Преподобног Прохора, па самим тим и нови нагласак на 
Прохоровом култу монаха испосника може посматрати у ширем 
контексту духовних струјања која се у то време рађају и шире уну-
тар византијског света. Шта више, када у византијском свету стил 
живота исихастичких подвижника поново на својствен начин ак-
туелизује живот у тиховању који подразумева одвајање од света 
монаха који му следују, обнова манастира у чијем је средишту култ 
управо таквог испосника, према житију оданог традицији тихо-
вања у пустињи, добија свој смисао како у обнови његовог култа и 
манастира као његовог средишта, тако и у ширим оквирима српске 
државе и цркве, што се згодно надовезује и на питање и пробле-
матику тековина Лионске уније. Шта више, Богдановић примећује 
да је доба Милутинове владавине обележено богатством споменика 
писмености и продукцијом књижевних скрипторија како на двору 
тако и по манастирима. Овај период је дакле обележен живом пре-
писивачком и преводилачком делатношћу, у којој Богдановић исти-
че рад на критичкој исправци старословенског превода Јеванђеља 
и Апостола, као и дело епископа рашког Григорија, тзв. Рашку кр-
мчију, односно Номоканон и превод Јерусалимског типика који је 
начинио архиепископ Никодим 1319. године.11 Сву ову културу пи-
сане речи - превођење и исправљање превода светописамских тек-
стова и црквеноправних зборника и типика, насталу у доба краља 
Милутина, која се одразила некада посредно а некада директно 
одразила и на богослужбено устројство цркве, треба сагледавати 
и у вези и релацији са крупним црквенополитичким догађајима на 
Балкану, омеђеним политиком и догађајима у самој Византији, тако 
и у вишеслојним релацијама између Византије и Србије тог односно 
претходећег му доба, па и исихастичких струјања у византијском 
свету, чији је следбеник у Светој Гори у то доба био будући српски 
архиепископ Данило II.

С тим у вези, указали бисмо да је исихазам на ширем просто-
ру византијског света и Источног Медитерана увелико почео да се 
развија када је краљ Милутин приступио обнови Прохоровог ма-
настира, невезано да ли узимамо почетну годину његове владавине 
као време обнове, или ту обнову смештамо у другу половину његове 
управе.12 Овде пре свега имамо на уму живот и рад Милутиновог 
11 Богдановић, 1997: 214 - 215. Такође, из тог доба потиче и познати Париски препис житија 
Светог Симеона Немање од Стефана Немањића, што све може да се сагледава у контексту 
старања за уобличавања легитимитета краљеве власти кроз везу са светим родоначелни-
ком, али може да се посматра и у контексту ширих односа и афирмације Српске цркве и 
државе на међународном плану, а није ни у супротности са исихастичким стремљењима 
будући да се у средишту овог учења и покрета унутрашњи поредак црквеног богослужбе-
ног живота сматра саставним делом мистичког искуства чији је централни део литургија 
са светом евхаристијом.
12 Напоменимо да је то и време када краљ Милутин зида нови саборни храм манастира 
Хиландара на Светој Гори, и када су управо монаси Хиландара својим дипломатским ми-
сијама допринели склапању брачног савеза између Србије и Византије, те су за узврат оба 
владара богато наградили српски манастир на Светој Гори, што је резултовало његовим 
великим успоном и напретком. Види: Живојиновић 1998: 123-166; Станковић, 1992: 141.
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савременика, Преподобног Григорија Синаита, рођеног 1255 (две 
године млађи од будућег српског краља), умрлог нешто после 1337. 
године, чија делатност на ширењу исихастичког учења пада управо 
у последњу деценију XIII века, и прве деценије XIV, обухватајући у 
том временском распону широк простор од Синаја, преко Крита, до 
Атоса и Бугарске (Богдановић, 1997: 230; Marjanović, 2020). Међутим, 
таква исихастичка клима почиње да се пројављује и у Србији краља 
Милутина, пре свега кроз културну делатност појединих личности 
блиских српском двору и цркви. 

У својем раду „Нове тежње у српској књижевности првих де-
ценија XIV века“, Димитрије Богдановић је приметио да је архиепис-
коп Данило II, чија се садржајна и на моменте бурна црквена карије-
ра поклапа са другим делом владавине краља Милутина, „по духов-
ној структури своје личности и својој идеологији прави исихаста“ 
(Богдановић, 1997: 227).13 Као таквог Данила описује и његов ано-
нимни ученик и животописац. Још као игуман Хиландара на Атосу 
(Даничић, 1866: 338), а бивајући опсађен у руском Пантелејмоновом 
манастиру, Данило „умном молитвом досезаше до небеса, чекајући 
помоћ од Господа“ (Даничић, 1866: 352), да би се после каталан-
ске опсаде вратио у Хиландар, односно посветио „тиховању“ у ис-
посници Светог Саве у Кареји (Даничић, 1866: 356). Он се касније 
враћа у Србију и по жељи краља Милутина прихвата се надгледања 
изградње његове задужбине у Бањској (Даничић, 1866: 357 - 358). 
Постаје епископ бањски, једно кратко време поново живи на Светој 
Гори у испосници Светог Саве у Кареји, а потом постаје епископ 
хумски, да би после краљеве смрти, 1324. године био изабран за ар-
хиепископа Српске цркве (Даничић, 1866: 361 - 363). Отприлике у то 
време, а најкасније до 1332. године Данило саставља свој знаменити 
зборник познат касније под насловом „Животи краљева и архие-
пископа српских“, закључно са житијем краља Милутина. 

Да би се приказала актуелна духовна клима коју оличава ис-
ихазам, а коју је артикулисао Данило у својим текстовима, треба се 
осврнути на она места која су идентификована као пројава исихас-
тичког настројења самог писца. У Зборнику је на доста места, као и 
у службама српским архиепископима Арсенију и Јевстатију, Данило 
дао описе који су испуњени карактеристичним исихастичким пој-
мовима и представама као што су „безмолвствовање“ (ἡσυχάζειν), до 
умне молитве (προσευχή νοερά), и идеје озарења ума сијањем прис-
носушне светлости (ἔλλαμψις τοῦ ἀειδίου φωτός ἐν τῶ νοῶ αὐτοῦ) 
(Богдановић, 1997: 227 - 228). 

Наводећи бројне примере у књижевном делу Данила II, и ту-
мачећи их у складу са принципима исихастичке теологије и њене 
примене у византијској, односно српској средњовековној књижев-
ности, Димитрије Калезић је закључио да архиепископ Данило II 
својим аскетским животом, и књижевним делом, стоји „у сфери те 
13 Види напомену 10.
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традиције, односно њене обнове“, те да, иако немамо довољно сачу-
ваних података, Данило II се налази у средишту процеса преношења 
исихастичке традиције и праксе са Свете Горе на Балкан (Калезић, 
1991: 117 - 129).14

У светлости претходно реченог, јасно је да је доба владавине 
краља Милутина Србијом, омеђено специфичним упливима визан-
тијског богословља који су утицали или били основа развоја иси-
хастичке мисли у Византији, али је очигледно у извесној мери дошло 
до њихове рецепције у српској књижевности и у Српској цркви тог 
доба, при чему су неки од њених представника били у могућности 
да се са оваквом традицијом упознају на Атосу онда када су тамо 
деловали исихастички делатници попут Григорија Синајског, међу 
чијим ученицима се налазио и Јаков, будући митрополит града Сера 
у Душановој држави. То су године које на одређени начин хроно-
лошки омеђују доба владавине краља Милутина, дакле, од Сабора у 
Влахерни 1285. године, када је, насупрот одредбама Лионске уније, 
поново дошло до реевалуације и прокламовања православне догме 
о исхођењу Духа Светога од Оца кроз Сина, као и о његовим енер-
гијама - битним елементима исихастичког богословља, до Данилове 
атонске фазе у његовој црквеној каријери, крунисаној његовим сту-
пањем на архиепископски престо и писањем житија краљева и ар-
хиепископа у којима је атонска и византијска традиција исихазма 
нашла својег књижевног и практичног богослужбеног израза, а по-
средно и у Српској цркви кроз службе српским архиепископима.

У том смислу, Милутинова обнова манастира Преподобног 
Прохора Пчињског - аскете пустињака који се повлачио у осаму и 
предавао тиховању, прво у нагоричанској, а потом у козјачкој пус-
тињи, могла би се посматрати у складу са ширим током историјских, 
културних и духовних дешавања у Србији и Византији с краја XIII 
и почетком XIV века.

RESTORATION OF THE ST. PROHOR OF PČINJA MONASTERY 
IN LIGHT OF ECCLESIASTICAL AND POLITICAL EVENTS 

IN BYZANTIUM AND SERBIA IN LATE XIII AND AT THE BEGINNING 
OF THE XIV CENTURY

Summary: This paper aims to present the restoration of the St. Prohor of 
Pčinja monastery, at the time of king Stefan Uroš II Milutin, in a wider context of 
ecclesiastical and political events which marked the end of the 13th and beginning 
of the 14th century in the Byzantine empire and the Serbian kingdom. We propose 
a wider outlook upon the motifs for the renovation of the cult of St. Prohor of Pčinja 
and of the monastery as it’s center, mostly in the context of highlighting the idea of 
14 На истом трагу су и закључци Јевтић,1991: 105 - 116, где је Црква, по архиепископу Дани-
лу II, заправо Царство Божије, која се не своди само на историјску раван већ подразумева 
управо оне апстрактне и мистичне реалности које се налазе и у средишту исихастичког 
богословља. Такође и Богдановић, 1997: 227 - 230.
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autocephaly of the Serbian church which through the renovation of the monastery 
now gourds the old Byzantine saintly cult of Prohor of Pčinja, at a time when the 
legacy of the Serbian ecclesiastical autocephaly was endangered by the proceedings of 
the Union of Lyon. The renovation of the Prohor of Pčinja monastery is also analyzed 
in the context of the contemporary spiritual tendencies inside the wider Byzantine 
world, which were marked by the hesychastic movement on Mount Athos and in the 
Serbian kingdom of king Stefan Uroš II Milutin where the future archbishop Danilo II 
developed hesychastic ideas in his work „The Lives of Serbian Kings and Archbishops“.

Key word: St. Prohor of Pčinja, Romanos IV Diogenes, King Milutin, 
Autocephaly, Serbian Church, Danilo II, Union of Lyons, Hesychasm.
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