
 

 

 

 

 

 

НАТПИСИ И ЗАПИСИ 

INSCRIPTIONS & SCRIPTURES 

Vol. II (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центар за историјску географију и историјску демографију 

Филозофског факултета Универзитета у Београду 

Народни музеј Ваљево 

Музеј Срема, Сремска Митровица 

Народни музеј Пожаревац 

  



НАТПИСИ И ЗАПИСИ 

INSCRIPTIONS & SCRIPTURES 

 

Издавачи: 
Центар за историјску географију и историјску демографију  

Филозофскиг факултета Универзитета у Београду 

Народни музеј Ваљево 

Музеј Срема, Сремска Митровица 

Народни музеј Пожаревац 

Адреса редакције: 
Чика Љубина 18 – 20, Београд 

Електронска пошта: 
natpisizapisi@gmail.com 

rujiste1961@gmail.com 

 

Издавачки савет 

 

Председник савета 

Др Синиша Мишић, редовни професор, Филозофски факултет – Универзитет у Београду 

 

Чланови савета: 
Виолета Михајловић, Крушевац; др Владимир Кривошејев (потпредседник), Ваљево; Милица 
Живанчевић, Сремска Митровица; др Војислав Јелић, редовни професор, Филозофски факул-

тет, Београд; др Никола Самарџић, редовни професор, Филозофски факултет, Београд ; др 
Радивој Радић, редовни професор, Филозофски факултет, Београд ; др Драгиша Бојовић, редо-
вни професор, Филозофски факултет, Ниш; др Данијела Стефановић, редовни професор, Фило-
зофски факултет, Београд ; др Сузана Рајић, редовни професор, Филозофски факултет, Београд 
; др Снежана Божанић, ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад ; др Дејан Јечме-
ница, доцент, Филозофски факултет, Београд ; др Марија Копривица, научни сарадник, Фило-

зофски факултет, Београд. 
 

 

Главни и одговорни уредник: 
Др Владета Петровић, научни сарадник, Историјски институт, Београд 

 

РЕДАКЦИЈА 

 

Др Владимир Алексић (заменик уредника), доцент, Филозофски факултет, Ниш; др Синиша 
Мишић ; Виолета Михајловић ; др Радивој Радић ;  др Драгиша Бојовић; мр Небојша Ђокић ; 

др Дејан Радичевић, доцент, Филозофски факултет, Београд ; др Александар Николов, ванред-
ни професор, Историјски факултет, Софија; Александра Фостиков (секретар) 

 

Технички уредник: 
Миљко Вељковић, Крушевац 

 

Редакција се не сматра одговорном за ставове и мишљење аутора текстова (Editorial board holds 

no responsibility over attitudes and opinions expressed by the authors). 

Часопис НАТПИСИ И ЗАПИСИ се штампа један број годишње. 
 



ЦЕНТАР ЗА ИСТОРИЈСКУ ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈСКУ ДЕМОГРАФИЈУ 

 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ  
НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО 

МУЗЕЈ СРЕМА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

НАРОДНИ МУЗЕЈ ПОЖАРЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

НАТПИСИ И ЗАПИСИ 

INSCRIPTIONS & SCRIPTURES 

 

 

2(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваљево - Београд 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији 

Народна библиотека Србије, Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прихваћено за штампу на седници Редакције 15. фебруара 2016. године 

Штампање овог броја НАТПИСА И ЗАПИСА омогућила је …………………. и …………… 

  

 



Садржај/Content 

 

Чланци/Papers 

 

Натписи/Inscriptions 

 

Дејан Радичевић – Дејан Јечменица, Натпис на рудничком типару кнеза Лазара 9 

Dejan Radičević – Dejan Ječmenica, Inscription on the Rudnik’s tipar of Prince Lazar 19 

 

Небојша Мићић, Средњовековни натпис из Зворника са поменом имена града 21 

Nebojša Mićić, Medieval inscription from Zvornik with dedication of town 32 

 

Дејан Радичевић – Владан Миливојевић, Надгробни споменик Јована спахије са  

локалитета Ђурине ћелије на Руднику 35 

Dejan Radičević – Vladan Milivojević, Gravestone of Jovan spahija from locality  

of Djura’s cell in Rudnik 41 

 

Небојша Ђокић, Мирске цркве у околони Сурчина 43 

Nebojša Djokić, Mirska’s churches near Surchin 85 

 

Небојша Ђокић, Манастир Раковица 87 

Nebojša Djokić, Rakovica monastery 105 

 

Димитър В. Атанасов, Три възрожденски надписа от църквата  

„Успение на Света Богородица“ в суковския манастир 107 

Dmitar Atanasov, Three inscriptions from Sukovo monastery (xix c.) 111 

 

Игор Стаменовић, Натписи из манастира Суково 113 

Igor Stamenović, Inscriptions from Sukovo monastery 116 

 

Небојша Мићић, Натписи са гробља на Гају у селу Брасини 117 

Nebojša Mićić, Inscriptions from graveyards on Gaj in Brasina village 128 

 

Небојша Ђокић, Ктиторски натпис у манастиру Велуће о обнови 1833. године 129 

Nebojsa Đokić, Ktitor’s inscription in Veluce monastery about reconstruction in 1833. 134 

 

Игор Стаменовић,  Два посветна крста из пиротског насеља Нова Мала 135 

Igor Stamenović , Two dedicated crosses from Pirot’s district Nova Mala 136 

 



Записи/Scriptures 

 

Владимир Алексић, Запис попа Младена у тетрајеванђељу из 1389 године 139 

Vladimir Aleksić, Scripture of pop Mladen in tetrajevangelje from 1389. 142 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

НАТПИСИ/INSCRIPTIONS 

 

 

 



 
НАТПИСИ И ЗАПИСИ 2, 2016 

87 

UDC: ………………………………………………….. 
ID: ……. 

Примљено:20.9.2015. 
Прихваћено:30.11.2015. 

 
Небојша Ђокић 
Београд 
ndjokic05@gmail.com 
 
 

МАНАСТИР РАКОВИЦА 

 
Сажетак: У раду су, након кратког историјата манастира Раковице, дати натписи који се налазе 

у овом манастиру покрај Београда. Највећим делом реч је о надгробним натписима чланова породице 
Обреновић, као и неких монаха из самог манастира. Дат је и ктиторски натпис о обнови манастира Тре-
сије на Космају кога су oбновили монаси манастира Раковице. 

Кључне речи: Раковица, Београд, Тресије, војвода Радул, књаз Милош Обреновић, Јеврем 
Обреновић, Томанија Обреновић, Обреновиће, Миливоје Петровић Блазнавац, Себастијан Рош, патри-
јарх Димитрије, патријарх Павле 

 

 
 

Mанастир Раковица се налази пола 
сата хода од Топчидера, а на два сата од 
Београда идући уз Топчидерску реку. 
Манастир лежи, повише села Кнежевца, 
између пошумљених брда на речици 
Раковици, притоци Топчидерске реке. 
Храм jе црква „св. безплотни сил Миха-

ила и Гаврила”, али се сабор купио на 
велику Госпођу (15/28. августа).1 
 По писаном предању комисије која 
је обишла манастир по налогу књаза 
Милоша, манастир је некада био уврх 
села Раковице, више механе раковичке, 
куда је пролазио крагујевачки друм, па је 
од турског зулума, премештен на сада-

1 Iосиф Веселић, Описъ монастира у Србiи, част 
I, Београд 1867, 8 – 9; М. Ђ. Милићевић, Манас-

тири у Србији, Гласник СУД књ. IV, Београд, 
1867, 16 

Сл.1. – Манастир Раковица 

 

Fig. 1 – Rakovica monastery 
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шње место.2 По другом предању, манас-
тир је основао Свети Сава, чија се “испо-
сница” налази у брегу недалеко од манас-
тира, на северној страни. По мишљењу 
Милићевића, манастир је настао „по што 
је турска нога опоганила српску земљу.”3 
 О првом оснивању манастира 
Раковице Јосиф Веселић није знао ништа 
поуздано. Причало се, да је у време 
“гоњења турског” овај манастир био 
сасвим запуштен. У време рата цара 
Јосифа био је, по Веселићу, од Турака сав 
попаљен а калуђери су се морали расе-
лити. Неки су са утварима и манастир-
ским стварима прешли у Фрушку гору у 
манастир Раковац. По казивању неке су се 
ствари чувале из 1862. Године, а посебно 
неки значајни записи. Након ослобођења 
од дахија и за време књаза Милоша калу-
ђери су поново почели да се окупљају и 
врше службу. У последње време, пред 
Веселићеву посету, манастир је нагло 
напредовао и имао све већу посету велике 
масе народа.4 
 Подаци које даје Веселић су у пот-
пуности нетачни, али је народно предање 
вероватно у праву да је у једном моменту 
манастир "пресељен". Поред већ наведе-
них старијих историја манастира постоје 
и две релативно савремене на научној 
основи рађене историје манастира од Д. 
Кашића и Б. Вујовића.5 Споменимо и 
нешто старију књижицу архимандрита 
Рувима о манастиру.6 

2 Комисари у београдском округу су били смеде-
ревски прота Јосиф Стефановић, члан окружног 
смедеревског суда Сима Радојковић  и помоћник 
окружног београдског начелства Јанко Махаило-
вић. М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, Гла-
сник СУД књ. IV, Београд, 1867, 16 – 17 (даље: М. 
Ђ. Милићевић, Манастири у Србији) 
3 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, 17 
4  Јосиф Веселић је манастир Раковицу обишао 
1862. године. Iосиф Веселић, Описъ монастира у 
Србiи, част I, Београд, 1867, 7 – 8. 
5 Д. Кашић, Манастир Раковица, Београд 1970, и 
Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града 
Београда, Београд 1973 (обимни одељак о манас-
тиру Раковица 257 – 282. 
6 архимандрит Рувим, Манастир Раковица, Бео-
град 1909. 

 Све три историје манастира су 
непотпуне,  када је реч о најстаријој исто-
рији манастира. Пошто сви аутори доносе 
различите верзије, изнећемо резултате 
наших истраживања, уз напомену да смо 
користили изворе који претходним ауто-
рима, пре пола века, нису били доступни. 
 Манастир Раковица се први пут 
помиње у путопису Феликса Петанчића, 
писаном 1502. Године, а штампаном 1522. 
године у Бечу. Манастир се помиње под 
именом  Racauicense monasterium.7 Петан-
чић се кретао друмом који ће касније у 
XVIII и XIX веку бити познат као крагу-
јевачки друм и који се добрим делом (ако 
не и у потпуности) поклапа са данашњом 
трасом Авалског друма све до места где 
се данас налази Сопот. Дакле, те 1502. 
године манастир Раковица се није налазио 
где се данас налази, већ на другом месту. 
Османски дефтер из 1560. године нам јас-
но каже, да се манастир Раковица (Ra-
koviça) у то време налазио у атару села 
Врчина.8 Премда се овај манастир не спо-
миње у ранијим дефтерима, ако упоре-
димо производњу вина, што је обично 
била најзначајнија пољопривредна актив-
ност манастира, у селу Врчину у ранијим 
пописима, са пописом из 1560. Године, 
видећемо да је негде између 1536. и 1560. 
године део винограда одузет сељацима и 
предат манастиру, што је било могуће 
само ако су ти виногради раније били 
манастирски. Пошто се налазио на осман-
ско – угарској граници у периоду од 1459 
– 1521. године, претпоставља се да су се 
монаси разбежали током кампање Сулеј-
мана Величанственог 1521. године, па је 
манастир неко време остао пуст. Манас-
тир је обновљен између 1536. и 1560. 
године. У селу Врчин постоји неколико 
локалитета где је могао да се налази 
манастир. У сваком случају, морао је да 
се налази близу пута, а можда и на самом 
путу. Због тога је манастир, вероватно, 

7 P. Matković, Putovanje po Blaknskom poluotoku 
XVI vijeka, RAD JAZU 49, Zagreb 1879, 115 – 116, 
127 – 128. 
8 Х. Шабановић, Турски извори за историју Бео-

града књ. 1 св. 1, Београд 1964 
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често пута страдао у разним ратним кам-
пањама. Можемо се сложити са мишље-
њем Кашића, да је првобитна Раковица 
опустела, највероватније, крајем XVI века 
након османског похода на Беч 1592. 
године и народних немира из 1594. годи-
не у које су били умешани и поједини 
црквени великодостојници.9  
 Управо овде се морамо осврнути 
на повељу влашког војводе Константина 
Бранковеана Бесарабе, издату 1701. годи-
не манастиру Раковици. У повељи, Кон-
стантин за манастир каже да је „сазидан и 
из свог темеља подигнут од стране доброг 
хришћанина, почившег Радула војводе, 
који је протеклих година био господар ове 
земље.“10 Пошто војвода Константин не 
наводи на ког војводу Радула мисли, теш-
ко је утврдити о коме је реч, јер је било 12 
владара са тим именом. Нећемо понавља-
ти Флорине аргументе због којих се он 
одлучио за Радула великог мунтенског 
(1495 – 1508).11 Кашић је, дао предност 
Радулу I, који се 1381. године оженио 
ћерком или нећаком кнеза Лазара.12 Ово 
мишљење је прихватио и Б. Вујовић.13 
Било који од аутора да је у праву, ово 
ктиторско право је могло да се односи 
само на првобитни манастир Раковицу 
код села Врчин. Нећемо се упуштати у 
питање српско – угарске, тј. османско – 
угарске границе, на простору Космаја и 
Авале. Оно што је сигурно, а то је да се 
она налазила у време владавине Радула I, 
где је некада била српско – угарска гра-
ница, а у време Радула Великог османско 
– угарска граница. Тешко је прихватити 
да би неко од њих решио да диже манас-
тир из темеља на том месту. 
 Наше је мишљење, да су монаси 
око 1595. године напустили стари манас-
тир Раковицу и прешли у данашњи мана-

9 Кашић, н. д, 23. 
10 Р. Флора, Повеља Константина Бранковеана, 
Прилог питању постанка манастира Раковице, 
Зборник за друштвене науке МС 15, Нови Сад 
1956, 68 – 80. 
11 Р. Флора, н. ч. 79. 
12 Д. Кашић, н. д, 21 
13 Б. Вујовић, н. д, 257 

стир преневши са собом и име манастира. 
Изабрали су манастирски храм у атару 
(вероватно) тадашњег села Сухи Желез-
ник и то не манастир познат у османском 
дефтеру из 1560. године као Превелика 
(Prevelika)14 за чији тачни положај знамо 
на основу једне детаљне аустријске карте 
из 1721. године.15 Разлози за то су вишес-
труки. Могуће је да је манастир Преве-
лика и око 1595 – 1600. године био поју-
шчи манастир, јер није био толико изло-
жен, а имао је и доста винограда (42 ведра 
шире). Ако је манастир Превелика запус-
тео, сељаци из Сухог Железника би одмах 
присвојили винограде и не би били оду-
шевљени да се појаве неки монаси који би 
тражили винограде натраг. Због тога би 
монаси, који би били у бекству, изабрали 
заклоњен манастир који није имао вино-
граде, али је могао да сагради воденице на 
реци. 
 Тако је, око 1600. године, заживео 
нови манастир Раковица за чију су обнову 
била потребна средства. У том моменту, 
једини православни владари били су  
влашке војводе, јер је то било време вели-
ке кризе Московске државе у руској исто-
рији познато „смутноје времја“. Р. Флора 
је као могуће кандидате за ктиторе Рако-
вице узео тадашњег влашког владара Раду 
Шербана (1602 – децембар 1610 и јуни – 
септембар 1611. године) и Раду Михна, за 
кога знамо да је помагао Сопоћане, али 
предност је дао Радулу Великом.16 Напо-
менућемо да не треба у потпуности 
искључити ни Раду Леона (1664 – 1669), 
који је 1665. године споменут као значај-
ни ктитор Милешеве са 2000 аспри. И о 
њему је размишљао Р. Флора.17 Као зак-
ључак из ове расправе може се узети да је 
нови манастир Раковица, највероватније, 
обновљен пар година након 1602. године 
уз финансијску помоћ влашког војводе 
Раду Шербана. 

14 Х. Шабановић, н. д, 506 
15 Ж. Шкаламера, Мапа једног дела Београдског 
дистрикта из 1721. године, Годишњак Музеја 
Града Београда XVII, Београд 1970. 
16 Р. Флора, н. ч, 79 
17 Исто 
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 Прво спомињање Раковице у срп-
ским изворима је из 1684. године, када је 
извесни хаџи Комнен купио свето тетрае-
вангелије и приложио га манастиру Рако-
вици храму архистратига Михаила и Гав-
рила, да се поје за душевно спасење њему 
и његовим родитељима.18 Те исте 1684. 
године, на залагање протопопа београд-
ског Јована, приложила је манастиру 
Раковици нека Марија за душу Михаи-
лову књигу већи закон.19 Ову књигу је 
1696. године “поновио” протопоп бео-
градски Јован у Будиму.20 Неколико 
година касније 1693. године у манастиру 
је поп Исаија, као еклизарх, писао један 
псалтир за игумана Максима седећи на 
прагу цркве.21 Једна књига је 12. септем-
бра 1699. године приложена манастиру 
Раковици.22 Следеће 1700. године спо-
миње се игуман Михаил23 и у то време 
зидана је у манастиру трпезарија.24 
 Руски цар Петар Велики је 30. јуна 
1701. године дао грамату игуману рако-
вичком Григорију за слободан пролаз 
кроз руске области све до Москве ради 
купљења милостиње сваке седме годи-
не.25 На путу за Русију свратио је у Буку-
решт, где га је примио војвода Кон-

18 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 
књ. I, Београд 1902, 1832; В. Петковић, н. д, 278 
19 У то време, 1684. године, васељенски патријарх 
је био хаџи Арсеније, митрополит Београдски 
хаџи Симеон и османски султан Мехмед. Љ. Сто-
јановић, Стари српски записи и натписи књ. I, 
1837; В. Петковић, н. д, 278 
20 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 
књ. I, 1838 
21 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 
књ. I, 1982; В. Петковић, н. д, 278 
22 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 
књ. I, 2071; В. Петковић, н. д, 278 
23 Д. Руварац, Калуђери манастира Каленића и 
других манастира у Хопову, Српски сион бр. 9 од 
11. маја 1906, 343 – 344 (даље: Д. Руварац, Калу-

ђери манастира Каленића и других манастира у 
Хопову); В. Петковић, н. д, 278 
24 В. Петковић, н. д, 278 
25 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, 17; Ст. 
М. Димитриjевић, Грађа за српску историjу из 
руских архива и библиотека, Споменик СКА LIII, 
45, Сараjево 1922, 222; В. Петковић, н. д, 278 

стантин Бесарабу и издао му 8. јануара 
1701. године већ спомињану повељу.26 
 Калуђер Никодим Раковичанин 
послао је 1702. године у манастир Рако-
вицу један апостол, који је претходно 
поправио у Коморану.27 Григорије је као 
архимандрит заједно са попом Висарио-
ном посетио Јерусалим 1705. године.28 
Вероватно исти поп Висарион је као игу-
ман Раковице (хаџи Висарион) са братс-
твом манастира бесплатним трудом и 
“плаћом” обновио 1709. године храм бес-
плотних сила у Тресијама испод Кос-
маја,29 а 1730. године начинио је теста-
мент у коме спомиње и манастире Тресију 
и Рајиновац.30 Код њега је учио школу 
поп Марко из Железника31 и каснији игу-
ман Михаил.32 Када су у манастиру 1728. 
године почели да зидају трпезарију из 
митрополитовог двора је 28. марта/8. 
априла 1728. године, као помоћ дато 12 
форинти “за здравле господиново.”33 
 Београдски трговац Стојан Кузма-
новић оставио је својим тестаментом од 
16/27. маја 1724. године, манастирима 
Раковица, Рајиновац, Сланци и Воиловица 
по 6 форинти.34 
 Раковичка јенурија је 1730 - 1736. 
године имала 152 хлеба и била је највећа 
у околини Београда (Вишњичка 144 хле-
ба, Сланачка 147, остале много мање).35 

26 Р. Флору, н. ч, 69 – 80. 
27 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 
књ. I V, 7061 
28 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 
књ. V, 7341; В. Петковић, Преглед цркава кроз 
повесницу српског народа, Београд, 1950, 278 
29 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 
књ. II, 2192; В. Петковић, н. д, 278 
30 Д. Руварац, Калуђери манастира Каленића и 
других манастира у Хопову, 344 – 45; В. Петковић, 
н. д, 278 
31 Д. Руварац, Митрополија београдска око 1735, 
Београд 1905, 145 (даље: Д. Руварац, Митрополија 
београдска око 1735); В. Петковић, н. д, 278 
32 Д. Руварац, Митрополија београдска око 1735, 
146; В. Петковић, н. д, 278 
33 Д. Поповић, М. Богдановић, Грађа за историју 
Београда од 1717 до 1739 – I, Београд, 1958, 36 
34 Исто, 261 
35 М. Ђ. Милићевић, Белешке о неким нуријама, 
црквама и манастирима у Србији из времена 1730-

1736, Споменик XXXVII, Београд, 1900, 166 – 167 
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 Манастир је 1739. године запустео 
и њен игуман Михаил са братсвом и 
манастирским стварима је прешао у мана-
стир Ремету на Фрушкој Гори.36 Игумани 
манастира Раковице Михаил и Ремета 
(храм Св. Димитрија) Данило склопили су 
14/25. септембра 1739. године уговор 
којим су се договорили да се оба манас-
тира сједине у један манастир којим би 
управљао један игуман. У коме ће манас-
тиру живети игуман решиће братство,  а 
било је предвиђено да у прво време, 
тадашњи игуман Ремете води бригу о оба 
манастира.37 Митрополит београдски 
Вићентије Стефановић је 1752. године 
потврдио је овај уговор о сједињењу 
Ремете и Раковице.38 
 О богатој садржини црквеног 
инвентара који је припадао манастиру 
Раковици у XVIII веку знамо из теста-
мента игумана Михаила, који је умро 24. 
марта 1741. године. У тестаменту је игу-
ман пописао све ствари које су раковачки 
монаси донели са собом приликом дола-
ска у Велику Ремету и који су стално 
били уз њега. Све наведене предмете је 
игуман оставио монаху Јоаникију који је 
био са њим уз аманет да те ствари, кад се 
укаже прилике, врати у манастир Рако-
вицу.39 
 У запису из 1754. године на једној 
књизи каже се, да је она власништво јеро-
монаха Висаориона Раковичанина, а 
одмах затим се као власник књиге спо-
миње Дионисије Раковичанин.40 Архи-
мандрит Раковице Спиридон Витковић 
долазио је 1778. године у Русију. Спири-
дон Витковић је био истовремено и игу-

36 Д. Руварац, Калуђери манастира Каленића и 
других манастира у Хопову, 342 – 344 
37 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, 17; Д. 
Руварац, Калуђери манастира Каленића и других 
манастира у Хопову, 340. 
38 В. Петковић, н. д, 279 
39 Д. Руварац, Опис фрушкогорских манастира, 
Сремски Карловци 1903, 324 – 347. 
40 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 
књ. V, 8037 – 8039. 

ман манастира Рајиновац.41 Манастир 
Раковица “на речици Раковици” је 1804 - 
1805. године, био “појушчи”.42 Васа 
Чарапић је 1806. године сахрањен у Рако-
вици.43 
 Књаз Милош је 1822. године сагра-
дио трократне ћелије у манастиру.44 По 
жељи књаза Милоша и његовим трошком 
подигнут је у манастиру Раковици леп 
конак на спрат.45 Ту су гробови деце гос-
подара Јеврема, па је зато његова жена 
Томанија чинила манастиру велике при-
логе, а на крају је и она ту сахрањена.46 
 У манастир Раковицу је 1823. 
године дошао игуман Пајсије Радонић из 
Пећске патријаршије који се потрудио да 
манастиру подигне забран, који му је кас-
није постао главна имовима. Поред тога 
игуман Пајсије се доста трудио да манас-
тир унапреди.47 
 Књаз Милош је 1824. године наре-
дио да сиротињски тас припада манастиру 
Раковици.48 Током 1829. и 1830. године су 
настављени радови на конацима. Јањи 
малом и Николи Цинцару је 7. маја 1830. 
године исплаћено 500 динара (?) за опра-
вку манастира Раковице.49  
 Пајсије игуман Раковице изразио је 
1838. године жељу да се врати  у манас-
тир Пећски због болести и хтео је да тамо 

41 Архимандрит Спиридон је умро 1792. године у 
Русији, на повратку у свој манастир. Ст. М. Дими-
триjевић, н. ч, 270 
42 “Описаније њеких монастиреј в Сербији наход-
јашчихсја” у Радослав Перовић, Први српски 
устанак – Акта и писма на српском језику књига I 
(1804-1808), Београд, 1978, бр. 52, 105 
43 Јоаким Вујић, Путешествије по Сербији II, Бео-
град, 1901, 115 
44 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, 17 
45 Д. Кашић, Рад кнеза Милоша на подизању и 
обнови цркава и манастира, Гласник Српске Пра-
вославне Цркве бр. 10, Београд, 1960, 269; Ј. 
Вујић, н. д, 115 
46 Д. Кашић, н. ч, 269; М. Милићевић, Поменик 
знаменитих људи у српског народа, Београд, 1888, 
461 
47 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, 17 
48 АС – Народна канцеларија – КК II, 920, 921 
49 Димитрије Мита Петровић, Финансије и уста-

нове обновљене Србије, књ.III, Београд, 1899; Б. 
Вујовић, н. д., 264 

 

                                                 

                                                 



 
НАТПИСИ И ЗАПИСИ 2, 2016 

92 

умре.50 Исте, 1838. године, решено је да 
се новац од продаје дрва из забрана мана-
стира Раковице употреби за градњу црк-
ве.51 
 Митрополит Петар је 13. октобра 
1839. године послао писмо попечитељу 
правосуђа и просвешченија у Београду. У 
њему га митроплит обавештава, да је црк-
ва манастира Раковице тако опала и да без 
оправке не може опстати, а на ову не би 
вредело трошити паре јер је она веома 
мала и садашњем времену неприлична. 
Отуда се појавила потреба да се сагради 
већа и лепша.  Манастир нема друге гото-
вине осим 5338 гроша чаршијских. Он 
поседује богат извор – манастирски заб-
ран, помоћу кога би се новац зарадио. 
Забран је подигнут и сачуван трудом игу-
мана Пајсија. Међутим, потребна је помоћ 
народа београдског окружја, да се исти 
забран разреди и дрва пребаце у Београд. 
Она би се добром ценом продала и тако 
зарадио новац којим би се платили мај-
стори и украсила црква. Ако би манастир 
платио разређивање шуме, слабу би 
корист од тога имао, па не би могао ни 
подићи цркву, а о томе да се црква украси 
не би било ни говора.  
 Да народ ово не би сматрао кулу-
ком који је и уставом забрањен, митропо-
лит је предложио да надлежни људи овог 
округа: протојереји и намесници, а и сре-
ски начелник, издају народу “протолкул” 
да се овде ради о добровољном раду, а не 
кулуку. Сходно напред реченом, митро-
полит је предложио Попечитатељу сле-
деће: 

а) да надлежна поменута духовна и 
световна лица народу округа београдског, 
а и “остали крај” и околних села, када се 
при цркви окупе, да им објасне да ће црк-
ва манастира Раковице бити њихова 
задужбина и да то треба да ураде за спас 
своје душе. 

50 АС – Црква и свештенство – КК XXXV, 285 
51 АС – Црква и свештенство – КК XXXV, 301 

 б) да удаљенија села раде по један 
дан бесплатно, а друга ближа села да бес-
платно пренесу дрва у Београд.52  
  Попечитељ правосуђа и просвете, 
генерал мајор кавалерије Стефан Стефа-
новић Тенка је 23. октобра 1839. године 
одговорио митрополиту на његово писмо. 
Попечитељ Тенка пише митрополиту да је 
примио к знању његово тврђење да је 
црква манастира Раковице толико про-
пала да је неопходно да се следећег лета 
1840. године сагради нова и да због тога 
тражи мишљење попечитељства. Тенека 
пише да попечитељство не би било про-
тивно томе из хришћанских побуда, а са 
друге стране, пошто је народ преоптере-
ћен текућим и будућим послом, вероватно 
неће добро примиту такву молбу да бес-
платно помаже. Поред тога, према пода-
цима из спискова Комисије, која је имала 
задатак да прегледа манастирске земље и 
том приликом била у манастиру Раковици 
и чији је извештај већ раније послат мит-
рополиту, сматрано је да на цркви нема 
потребе за поправкама, а није неопходно 
ни зидати нову, већ се то може одложити 
и за касније.53 
 На ово писмо попечитеља Тенке 
митрополит је писмено одговорио тек 15. 
новембра 1839. године. Митрополит у 
писму изражава своје неслагање са миш-
љењем да цркви манастира Раковице није 
неопходна оправка. Митрополит тврди, 
како су и бивши настојатељи Пајсије и 
Исаија, као и тадашњи Самуил, врло 
уверљиво образлагали потребу оправке. У 
то се лично уверио приликом посете 
манастиру октобра 1838. године, а у шта 
се и сам попечитељ може уверити. Међу-
тим, пошто је црква врло малена, митро-
полит је био мишљења да се не исплати 
њена оправка, већ да треба саградити 
нову цркву. Пошто је попечитељ био 

52 АС - ВФ III – 114, Писмо митрополита Петра од 
13. октобра 1839. године попечитељу правосуђа и 
просвешченија ЕНо 941/568. 
53 АС - ВФ III – 114, Писмо попечитеља правосуђа 
и просвете генерал мајора кавалерије Стефана 
Стефановића Тенке митрополиту Петру од 23. 
октобра 1839. године Но 1571. 
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мишљења да није добро да се тражи 
помоћ од народа, митрополит је предло-
жио да јеромонаси из манастира сами по 
околним нуријама обиђу кметове и народ 
и замоле их за помоћ, а да попечитељство 
само препоручи среским старешинама да 
ако не желе да помогну, а оно да бар не 
ометају рад јеромонаха.54 
 Како предлог није остварен, мит-
рополит је 24. јуна 1842. године, затражио 
од Државног савета помоћ од 10.000 
талира за изградњу нове манастирске 
цркве, а према приложеном плану и пред-
рачуну мајстора Јохана Критера. Ускоро 
је добио одговор да су Државни совјет и 
књаз вољни да пруже помоћ, али да сред-
става нема. Митрополит је 1844. године 
поново покушао да добије средства за 
оправку манастира, али му је овог пута 
одговорено да су средства предвиђена 
само за „царске” манастире, а Раковица то 
није. Између 1842 – 1844. године обнов-
љена је испосница св. Саве, а за време 
игумана Никодима Христифоровића 
подигнута је чесма ипред манастирског 
улаза.55  
 Црква манастирска која се нала-
зила „усред града” била је дуго времена 
запуштена. Под игуманом Јосифом црква 
је обновљена и проширена. Стара црква је 
повишена за више од пола хвата и сва 
покривена плехом, укључујући и оба 
кубета, а крстови и јабуке на кубетима су 
позлаћени. Цела црква је, по Веселићу, 
имала (у шупљини) 8 хвата и 2 шуха, а у 
ширини 4 фати и 1 1/2 шух. Висина је 
1862. године изгледала гледајући споља 
сразмерна.56 
 Под цркве је 1861. године патосана 
на целој површини, а 1862. године су се 
постављале двери украшене златним 
украсима и иконама. Истовремено радило 
се и на живописању цркве. Обнову манас-
тира је финанасирао књаз Михаило. У 
време када је Веселић обишао манастир, у 

54 АС - ВФ III – 114, Писмо митрополита Петра од 
15. новембра 1839. године попечитељу правосуђа 
и просвешченија ЕНо1095/691. 
55 Б. Вујовић, н. д, 264 
56 Iосиф Веселић, н. д, 8 

великом кубету је био живописан Саваот, 
а у олтару, над трапезом, је била живопи-
сана Богородица са раширеним рукама, а 
са обе стране по један анђео је држао таб-
лицу. У мањем кубету је био планиран 
Христос.57 
 У цркви је 1862. године све било 
намештено по обичају и у ничему се није 
оскудевало, јер је црква располагала са 
свим нужним утварама. Испред  двери су 
стајала два велика гвоздена чирака која су 
била дар београдских хришћана. За опра-
вку и обнову цркве књаз Михаило је 1862. 
године даровао 6000 гроша чаршијских за 
шта му се манастирска братија даноноћно 
молила.58 Од тих средстава је израђен и 
иконостас. Књаз Михаило је и касније 
помагао манастир, а на помоћи манастиру 
доста се ангажовала и Томанија, супруга 
Јеврема Обреновића. Она је између оста-
лог дала да се саграде нове ћелије и кула 
за звона. Раковица је 1864. године имала 
готовине 42233 гроша и 22 пара чаршиј-
ских. Нурију манастира су 1867. године 
чинила села Бањица (23 куће), Жарково 
(101 кућа), Јајинци (25 кућа), Кнежевац 
(50 кућа), Раковица (23 куће), Ресник (66 
куће) Рушањ (53 куће) и Сремчица (63 
куће) – свега 404 куће.59 
 Манастир је 1887. године имао 
709,24 хектара зиратне земље, највише у 
Србији после Студенице (1475,20 хек-
тара). После Раковице и Студенице нај-
више зиратне земље је имала Раваница 
461,76 хектара. Од шуме, Раковица је 
имала 296,30 хектара, што је било сасвим 
просечно. На све имање манастир је 1887. 
године платио порез од 697 динара, што је 
било сасвим просечно. Од зграда, у то 
време, манастир Раковица је поседовао 
једну механу и једну воденицу са једним 
витлом. Капитал код управе фондова 1. 

57 Iосиф Веселић, н. д, 8 – 9. 
58 Iосиф Веселић, н. д, 9 
59 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, 17 – 18; 
Б. Вујови, н. д, 265. 
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новембра 1887. године износио је 5885 
динара и 55 пара.60 
  
 

НАТПИСИ ИЗ МАНАСТИРА  
РАКОВИЦЕ 

 
 Када говоримо о натписима веза-
ним за манастир Раковицу постоје нат-
писи који се односе на манастир, али се 
данас више не налазе у манастиру (или се 
никад нису ни налазили у њему) и нат-
писе који се налазе у самом манастиру. 
Прво ћемо обрадити натписе који се не 
налазе у манастиру, јер су они и најста-
рији. Реч је о четири руске иконе (две 
датиране) које се данас налазе у Галерији 
Матице српске у Новом Саду и ктитор-
ском натпису у манастиру Тресије на 
Космају кога су обновили раковички 
монаси. 
 
Четири руске иконе у Галерији Матице 

српске 
 

Четири престоне иконе је ракови-
чки игуман Григорије донео из Русије 
1701. године као поклон цара Петра вели-
ког манастиру Раковици. О пореклу и 
стилским особинама икона, као и њихо-
вом несумњивом значају „као символа 
једног новог доба и нове оријентације 
српскох сликарства” XVIII века, опширно 
је писао П. Васић, који је ове иконе везао 
за школу Симеона Ушакова (1626 – 
1686).61 Аутори ових икона нису другора-
зредни руски зографи, већ познати двор-
ски иконописци.62 
 Иконе су се налазиле све до 1737. 
године, на иконостасу у манастиру, када 

60 Илија Вукићевић, Наши манастири са економ-

ског гледишта, Весник српске цркве VIII/1895, 
766 – 767 
61 П. Васић, Аутори, порекло и значај престоних 
икона из манастира Велике Ремете, Зборник за 
друштвене науке МС бр. 28, Нови Сад 1960, 79 – 
93. 
62 И. Грабаръ, История русского искусства, Мос-
ква 1916, 441 – 443; Ф. И. Некрасов, Древное рус-

ское изобразительное искусство, Москва 1937, 
376; П. Васић, н. ч, 81 – 82. 

су их калуђери бежећи пред турском вој-
ском, пренели у манастир Велику Ремету. 
У Великој Ремети су се чувале до 1941. 
године, када су их усташке власти, заје-
дно са осталим културно - историјским 
драгоценостима покупљеним из српских 
цркава у Срему, однеле у Загреб. После 
рата иконе су враћене и доспеле су у 
Галерију Матице српске. 
  
 Богородица са Христом 
 
 Темпера на дрвету, рад иконописца 
Леонтија Стефанова из 1687. године. На 
икони се налази потпис сликара који гла-
си:63 
 Ikonopisecþ LeòÕntey Stefanô 
läta zr÷~ego pisa ̂ sey stÿy òÕbrazþ 
 
 Св. Јован Претеча  
 

Темпера на дрвету, рад зографа 
Ивана Максимова из 1687. године. На 
икони се налази потпис сликара који гла-
си:64 
 
 Zr÷~ego pñsâ zograf Ìôažn Maüimov 
 
 Св. Никола 
 

Темпера на дрвету, рад зографа 
Спиридона Григоријева, из 1687. године. 
На икони се налази потпис сликара који 
гласи:65 
 
 Läta zr÷~ego sñy st÷ÿy obrazþ pisâl  

i konopi sec Spñri don Grigor∫evþ. 
 
 Три јерарха (св. Василије Вели-
ки, Григорије Богослов и Јован Златоу-
сти) 
 

Темпера на дрвету, рад зографа 
Спиридона Григоријева, из 1687. године. 

63 Читање Б. Вујовића, н. д, 269. 
64 Читање Б. Вујовића, н. д, 270. 
65 Читање Б. Вујовића, н. д, 270. 
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На икони се налази потпис сликара који 
гласи:66 
 

Zr÷~eg pisa ̂l zograf Tihonþ 
Ñvanovþ 

 
Ктиторски натпис у манастиру Треси-

јама 
 

Поп Висарион је као игуман Рако-
вице (хаџи Висарион) са братством мана-
стира бесплатним трудом и “плаћом” 
обновио 1709. године храм бесплотних 
сила у Тресијама испод Космаја.67 

По Љ. Стојановићу текст натписа 
гласи: 

Izvolenñem øca i pospe{enñemþ 
sina i svr{enñemþ svetago douha òbnovñ se 
sei sveti i bo`stvni hram İ sveti silþ 
bezplýtnñi i trúdom ñ platoõ ñgúmena kîr 
axi Fisarñon(a) sþ bratñami ø monastira 
zovomþ Rakovica, blizý Beligrada, lät(o) 
#ôzÓôsÓôzÓô∕Óô,  i  prñl ò ñ{e obadvä edñno.  

Наше читање: 
† Izvolenñem øca |2| i po-

spe{enñemþ s‹na |3| i svr{enñemþ svtÃgo d‹ha 
† |4| òbnovíe sei s‹ti i bo|5|`tvni hram s‹ti 
silþ |6| bezpltni trúdom ñ platoõ |7| k‹r 
axi Fisarñon |8| sþ bratàami ø 
monast|9|ira zovomþ Rakovica, |10| blizý 
Belñgrda, lä ôzÓôsÓôzÓô∕Óô,  |11| i prñlo`í{e 
obaväedíno.  
 

 
Љ. Стојановић је текст натписа 

преузео од М. Ђ. Милићевића,68 уз незна-

66 Читање Б. Вујовића, н. д, 270. 
67 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 
књ. II, Београд 1903, 2192; Др Владимир Петковић, 
Преглед цркава кроз повесницу српског народа, 
Београд, 1950, 278 
68 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 
1876, 66. Код Милићевића натпис гласи овако: 
† izvolenñem òc×a i pospe{enñemþ sina i 
svr{enñemþ svtg×o dh×a † òbnovñ se sei st×i i 
bo`tvni hram’ sti× silþ bezpl×tnñ trúdom ñ platoõ 
ñgúmena kîł axi Fisarñon sþ bratñami: ø monastira 

тне измене. Милићевић га је и разрешио. 
Текст је лак за читање, па га дајемо у ори-
гиналу без разрешења. Клесар је поједина 
слова употребљавао без икаквог правила 
– рецимо i, ñ и í, или употреба u, ù или ú. 
Зато сматрамо, да је боље оставити онако 
како је, пошто читање не представља про-
блем. Једина проблематична реч је после-
дња obaväedíno, коју је Милићевић расту-
мачио као: obadva vý ∕edino, тј. оба два у 
једно – у значењу да су оба манастира 
спојена. Мислимо да је у потпуности у 
праву. 
 У манастиру Раковици имамо нат-
писе на надгробним и спомен плочама, 
затим натписе на иконама и натписе на 
црквеним сасудама. Натписи на иконама 
и црквеним сасудама нам нису били дос-
тупни, па их објављујемо са читањем Б. 
Вујовића како их је он објавио. 

zovomþ Rakovica �  blizý Beligrad läta zszi �  i 
prñlo`ñ{e obdäedino 

Сл.2. – Ктиторски натпис у манастиру Тре-
сија 

 

Fig. 2 – Ktitor’s inscription in Tresija monastery 
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 Надгробна плоча Тодора Обре-
новића сина књаза Милоша 
 
 Најстарија сачувана надгробна 
плоча у манастиру Раковици је плоча 
Тодора сина књаза Милоша. 
 Да је Тодор сахрањен у Раковици, 
писао је Милан Ђ. Милићевић69 „Гаврило 
и Марија деца њихова, сарањена су у 
Враћевшници, а синчић Тодор укопан је у 
Раковици.“ Опис саме плоче дао је архи-
мадрит Рувим:70 „Јужно, а ближе олтару, 
налази се једна плоча, груба, урасла већ у 
траву, са које се не може прочитати ко ту 
почива, али се прича, да је ту сахрањено 
дете књаза Милоша.“ Плоча се и данас 
налази на месту које је навео хаџи Рувим. 
 То је готово необрађена, природно 
формирана плоча са неравном горњом 
површином на којој је уклесан натпис. 
Плоча је у облику неправилног издуженог 
правоугаоника, величине 62x135 cm 
(источна страна је нешто ужа – 50 cm). На 
средини западне стране налази се укле-
сано полукружно улегнуће, које је, најве-
роватније, служило као база за верти-
кални надгробни споменик или вероват-
није крст. Натпис на плочи гласи: 
 Zdä po~ivaetý |2| rabú b‹̀ íõ ...71

 |3| 
Todorú presta|4|visá iõliá |5| 29 1806 
läta 
 
 
Б. Вујовић је објавио цртеж споменика и 
натпис, али се натпис на цртежу и натпис 
у тексту не подударају и не одговарају 
правом стању на терену. Ипак, треба 
нагласити, да разлике између Вујовићевих 
читања72 и наших нису суштинске при-
роде. 

69 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 
1876, 332 нап. 2 
70 архимандрит Рувим, Манастир Раковица, Бео-
град 1909, 25 
71 Реч од три или четири слова нечитка. Прво сло-
во је вероватно д. 
72 Вујовићево читање: Zdä po~iva rabþ b`íi 
Todorþ prestavisá iõliá 29 1806 läta 

 Гроб Тодора Обреновића са дату-
мом његове смрти – 29. јули 1806. године 
је још један доказ да је брак између 
Љубице и Милоша склопљен у пролеће 
1804, а не јануара 1806. године. О датуму 
венчања је недавно детаљно писао Р. 
Љушић, па овде његове аргументе о 1804. 
години не би смо понављали, премда он у 
свом доказивању не користи податак о 
Тодоровој смрти.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 Р. Љушић, Кнегиња Љубица, Београд 2013, 35 – 
42. О старијем схватању датума Милошевог и 
Љзбичиног венчања, заснованом на предњау у 
породици Вукомановић, видети у Д. Страњаковић, 
Велика госпођа кнегиња Љубица, Београд 2001, 8 – 
10. 

Сл.3. – Надгробна плоча Тодора Обреновића 

 

Fig.3 – Gravestone of Todor Obrenovic 
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Гроб Наума Ичка 
 
 Из историјских извора знамо да је 
у Раковици сахрањен Петар Ичко, поз-
нати дипломата из 
времена Првог 
српског устанка. 
Петар Ичко је 
рођен око 1755. 
године у селу Кат-
раница (данас 
Пирг) у Егејској 
Македонији у Грч-
кој. Радио је у 
османском дипло-
матском представ-
ништву у Берлину 
од 1797. до 1799. 
године, а вероватно 
и у Бечу. Живео је 
као трговац у Бео-
граду, где је око 
1800. године био 
старешина свих 
трговаца. По повратку јаничара у Београд, 
прелази 1802. године у Земун. После 
1804. године придружио се српским уста-
ницима користећи богато трговачко и 
дипломатско искуство. Вођство устанка 
шаље Ичка на преговоре у Цариград као 
представника устаника. Током преговора 
1806 – 07. године пошло му је за руком да 
са Портом склопи врло повољан тзв 
Ичков мир. Враћа се у Београд, где је 5. 
маја 1808. године отрован.74 
 За утврђивање положаја Петровог 
гроба може да помогне надгробна плоча 
његовог сина Наума Ичка умрлог 9. феб-
руара 1828. године. Наум је био безрђан-
баша (трговачки конзул)75 и један од нају-

74 М. Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у 
српског народа новог доба, Београд 1888, 186 – 
189; М. Гавриловић, Ичков мир, Српски књижевни 
гласник бр. IX – 2/1903, 114; Д. Гавриловић, Бео-

градски магистрат у време Првог устанка, 
Годишњак града Београда XIX, Београд 1972, 5 – 
34; В. Ћоровић, Ичко Петар, у: Народна енцикло-
педија српско – хрватска словеначка књ. 2., Загреб 
1927. 
75 У Србији се, у Милошево време, под конзулом 
подразумевао службеник који је био трговачки 

тицајнијих људи за време првих година 
владавине књаза Милоша.76  
 Наумов гроб има лепо обрађену 
плочу од ружичастог мермера (величине 

100 x 220 cm). Натпис на плочи је нечит-
љив, тако да се једва може прочитати; 
 Zdä po~ivaetþ ... NÆÚM Ì^KO ... 

старешина, представник, посредник. Турски назив 
за ову службу је био базрђанбаша (турске речи: 
базар = трг, пијаца, трговачка радња; базерџан, 
базрђан = трговац; базрђанбаша = трговачки ста-
решина).  

По свему, конзул (базрђанбаша) је вршио 
врло користан посрединички посао за трговце. У 
исто време, он је прибављао држави одређене так-
се. Конзул је увек био кнежев човек од поверења. 
У Србији су тадашњи трговци дозволу за обавља-
ње посла добијали само уз сагласност Милошеву. 
У дозволи је писало коју врсту трговине је трговац 
могао да обавља (на пример трговац свињама, или 
трговац сољу, или бакалин, трговац на ситно...). 
Конзул је био тај који је проверавао да ли се роба 
која се извози налази на списку роба којом је трго-
вац могао да тргује. Како је кнез Милош и сам био 
трговац, он је преко конзула пратио рад конкурен-
ције. Базрђанбаше су увек били писмени људи, 
који су у Београду и Србији имали велики углед. 
76 Наумов зет је био, у то време чувени ећим 
(лекар) Тома Костић. 

Сл.4. – Надгробна плоча Наума Ичка 

 

Fig. 4 – Gravestone of Naum Icko 
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 Премда је надгробна плоча врло 
квалитетно урађена, текст који је очито 
врло обиман је практично нечитак. Мож-
да би се помоћу калка могли растумачити 
још неки фрагменти, али целокупан текст 
никако. Из текста се може закључити, да 
је Ичко живео тачно 50 година, што зна-
чи, да је рођен негде 1777 – 78. године. 
 Одмах до гроба Наума Ичка, уз 
његову источну страну, налази се још јед-
на надгробна плоча истог облика, величи-
не и сличне обраде, доста пропала и 
поломљена на више места. Нечитак нат-
пис и оштећења онемогућују утврђивање 
личности која је овде сахрањена, али сма-
трамо да се са великом вероватноћом 
ради о гробу Наумовог оца Петра Ичка.  
 Осврнимо се укратко и на доста 
распрострањено мишљење у бугарској и 
македонској историографији, да су Петар 
и Наум рођена браћа, тј. да је Петар ста-
рији брат Наумов, а не отац. По овом 
тумачењу Петар је рођен око 1770. а Наум 
око 1775. године. Из Наумове надгробне 
плоче видимо да је он стварно рођен у 
време како се узима и у нашој, а и бугар-
ској и македонској историографији, тј. 
око 1775. године. Међутим, тешко је при-
хватити да је Петар рођен око 1770. годи-
не, јер би са неких 25 до 30 година био 
османски дипломатски представник у 
Берлину (и вероватно Бечу), са око 30 
година био старешина трговаца у Бео-
граду и са око 35 година предводио срп-
ску делегацији на преговоре у Цариград. 
Међутим, ако је био петнаестак година 
старији, све се добро уклапа. Дакле, са 
сигурношћу можемо тврдити, да је Петар 
отац Наумов, а не његов старији брат. 
  

Гроб Симке Обреновић 
 
 Симка Обреновић је била ћерка 
Јеврема и Томаније Обреновић. Њен гроб 
се налази уз сам јужни зид припрате. Има 
хоризонталну правоугаону плочу од 
ружичастог мермера (величине 105 cm x 
170 cm), чији је руб украшен пластичном 
бордуром флоралних мотива и верти-
калну плочу са крстом, рађену од истог 

материјала (величине 70 cm x 180 cm). На 
обе плоче уклесан је исти текст: 

 

 Po~ivaõ}ima ovde tälesnimþ 
ostatcÿma |2| SIMKE |3| vozlõbläne 
k}eri Nägovogþ síætelstva |4| Gospodara 
EFREMA OBRENOVI]A |5| supruge G. 
podpolkovnika ÌÒANNA GERMANNI |6| 
ro|ene 24 – ga Aprilíæ 1818. läta |7| a 
ukokoiv{ese 25 – ga dekemvriíæ 1837. g. |8| 
i maloletnogý sÿn~i}a nänogþ ADAMA 
|9| preskrobnÿy roditelýi vä~nÿy ovay 
|10| spomenþ polo`i{e 

Сл.5. – Надгробни споменик Симке Обреновић 

 

Fig. 5 – Gravestone of Simka Obradovic 
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 Симка Обреновић је 1834. године 
удата за Јована (Јанаћа) Германа. Била је 
старија сестра Милоша Обреновића, оца 
Милана Обреновића, књаза и краља Срби-
је. Jоаникије – Јанаћко (Јован) Герман је 
био високи званичник ("високобла-
городни господин подполковник каваљер 
Јован А. Германи"). Био је банкар, трго-
вац и бродовласник. 76F

77 У браку са Јованом, 
Симка је родила два сина: старији се звао 
по деди - Јефрем, а други Адам је рођен 
21. августа 1837. године. Симеона Гер-
ман, рођ. Обреновић умрла је 25. децем-
бра 1837. (по старом календару).77F

78 
Јован (Јоаникије)  Герман је имао и 

ванбрачну кћерку која је добила име по 
његовој првој жени Симеони, са Анком 
Константиновић рођ. Обреновић, сестром 
своје покојне жене (и удовицом Алексан-
дра Константиновића). Анка Обреновић 
се 1842. године удала за Александра Кон-
стантиновића са којим је имала сина Але-
ксандра и ћерку Катарину. У Катарину 
Константиновић је био заљубљен кнез 
Србије Михаило Обреновић и хтео њом 
да се ожени. Анка је убијена заједно са 
Михаилом Обреновићем на Кошутњаку 
1868. године, док су њена мајка Томанија 
и ћерка Катарина преживеле овај инци-
дент. 78F

79 
 

 
 

                                                 
77 Његова лађа названа Кнез Михаило, коју су од 
1840. до1842. градили мајстори 
из Цариграда у Брзој Паланци на Дунаву, могла је 
да се користи и у војне сврхе - на њој је било мес-
та за 18 топова. Н. Ђокић, Историја наоружања - 
Бриг "Србија", Војска бр. 470 од 01.02. 2001, 47 
78 У дневнику Анке Обреновић пише 28. децембар. 
Тог дана је вероватно сахрањена. Дневник Анке 
Обреновић, Радмила Гикић Петровић, Нови Сад, 
2007, 186 
79 Детаљније о овоме видети у: А. Веселиновић, Р. 
Љушић, Српске династије, Београд-Нови Сад, 
2001; Р. Љушић, Обреновићи и њихов родослов, 
Горњи Милановац, 1998; Р. Љушић, Милан Обре-

новић : војвода, командант и саветник Рудничке 
нахије, Горњи Милановац, 1995; Р. 
Љушић, Кнегиња Љубица, Београд, 2013; С. 
Рајић, Александар Обреновић, владар на прелазу 
векова сукобљени светови, Београд, 2014. 

Гроб Јелене Петронијеве 
 
 Гроб Јелене Петронијеве налази се 
са јужне стране поред олтарске апсиде. 

Има хоризонталну плочу од камена, рус-
тично обрађену, величине  64 cm x 145 cm 
(источна страна је нешто ужа – 49 cm), са 
пластичним украсима у облику бордура 
састављених од косих зареза и цик – цак 
мотива. У средини горњег дела налази се 
уклесан крст, уписан у круг са зракастим 
и биљним украсима, испод кога је правоу-
гаона површина посебно уоквирена, на 
којој је уклесан натпис:   
 
Zdä po~ivaetþ rabþ bo`í |2| Elena Petro-
níeva }i |3| Ovu plo~u udara Ánko i Ìovan-
ka |4| izþ Pinosave 1845 läta Maá 13. 
 

 

Сл.6. – Натпис на гробу Јелене Петронијеве 

 

Fig. 6 – Inscription on grave of Jelena Petronijeva 
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Ктиторски натпис на звонари  
подигнутој 1865. године 

 
 Томанија Обреновић је финасирала 
изградњу звонаре у манастиру Раковици. 
Постојао је и ктиторски натпис о томе 
који није сачуван али је објављен у раду 
Д. Кашића па га ове наводима како га је 
он објавио:80 
 U slavu Presvete Trojice ya ~estý 
Svetago Arhangela Mihaila, a za zdravqe 
i spomenþ porodici svoíoy podi`e ovay 
spomenikþ gospo|a Tomanija Efr. Obren-
ovi}a za vlade svetloga knæza Mihaila 
Obrenovi}a ÌÌÌ. 
 25. marta 1865. godine. 
 

 
 

Гроб протосинђела Данила 
 

80 Д. Кашић, н. д, 49 

 Гроб протосинђела Данила се 
налази у близини гроба Јелене Петрони-
јеве, има само вертикалну плочу, чији се 
горњи део некада завршавао крстом, који 
је одбијен. Плоча је профилисана, вели-
чине 46 cm x 70 cm. Уклесан натпис на 
плочи гласи: 
 Протосинђел ДАНИЛО профес: 
Богословије рођен 4. новембра 1822. год. 
и преставио се 26. октобра 1873. 
Поминайте наставники вашя иже глаго-
лаша вам слово Божіе – подржайте вѣрѣ 
ихъ (Евр. гл. 13. ст. 7) 
 Данило је у протосинђела рукопо-
ложен 1858. године.81 Одмах затим је пос-
тављен за професора Богословије на којој 
је предаво више предмета. Тако је рецимо 
школске 1860/61. године предавао педаго-
гију, канонско право и реторику.82 У 
Богословији ће остати до смрти 26. окто-
бра 1873. године. 
 
  

81 АС – Митрополија Но. 915/58, Архимандри-
тима: Гаврилу, Сави и Евгенију и Протосинђе-
лима: Теодосију и данилу издане Грамате о новом 
рукоположењу и производству на степене црк-
вене. вид. Свидетељество.  
82 Календаръ са шематизмомъ србскога 
княжества за 1861. годину, Београд 1861, 64 

Сл.7. – Надгробни споменик протосинђела 
Данила 

 

Fig.7 – Gravestone of protosindjel Danilo 
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Гроб Миленка Димитријевића 
 
 Гроб Миленка Димитријевића се 
налази уз јужни зид, ближе улазу у цркву. 
На надгробном споменику у облику плоче 
са крстом уклесан је натпис: 

 
 
 МИЛЕНКО ДИМИТРИЈЕВИЋ |2| 
рођен у селу Криваји |3| окр. Шабачког 
1808. год. |4| † 26. јуна 1884. године |5| 
шеста година верно послужи |6| Дом 
Обреновића 
 На десном делу постоља налази се 
потпис каменоресца: 
 А. Турнер, Београд 
 
  

Породична гробница  
Јеврема Обреновића 

 
 Породична гробница Јеврема 
Обреновића83 се налази у црквеној прип-
рати, десно од улаза. Изнад гробнице, 
уграђена у зид, налази се гранитна плоча 
(величине 255 cm x 113 cm) која се у гор-
њем делу полукружно завршава. Горе, у 
кружном простору приказан је у рељефу 
од бронзе грб Кнежевине Србије, а испод 
њега су уклесани стихови и надгробни 
натпис са именима и годинама смрти чла-
нова породице. Текст гласи: 
 Је ли тужну да Вам кућу зидам, 
 О, остаци, драги срцу мом! 
 Да ти тешке своје ране видам, 
 Дижућ очи Оцу небесном!   
 Ја – што наду топлу сагревала,  
 Да ћу славне оставити Вас – 
 Данас на ме тешка судба пала, 
 Те вам сенке тужан прати глас. 
 Тако слава на земљи пролази, 
 Све је машта, све у гроб силази. 
За владе светлог господара МИЛАНА М. 
ОБРЕНОВИЋА подиже овај споменик 

ТОМАНИЈА ЈЕВ. ОБРЕНОВИЋА 
своме мужу Јеврему Т. Обрено-

вићу рођен 1790, † 1856. у Манасији у 
Влашкој на Малу Госпођу; својим сино-
вима Милошу рођ. 13 нов. 1829, † 1861. 
на св. Аранђела у Београду и Николи р. 17 
а † 22 нов. 1824. у Шапцу; својим кће-
рима: Јелени и Симки, близнакињама, р. 
24 апр. 1818, † 1844. у Пешти и 1837. у 
Београду; Анки р. 20 марта 1821, а погин. 
29 маја 1868. у Топчидру; Екатерини р. 27 
јулија 1828, † 1842, у септ. у Земуну, Але-
ксији р. 23 марта 1822, † 11 маја 1826; и 
Љубици р. 22 окт. 1823, † 16 апр. 1824; 

83 О породици Јеврема Обреновића и уопште 
династији Обреновића детаљније видети у: А. 
Веселиновић, Р. Љушић, Српске династије, Бео-
град-Нови Сад, 2001; Р. Љушић, Обреновићи и 
њихов родослов, Горњи Милановац, 1998; Р. 
Љушић, Милан Обреновић : војвода, командант и 
саветник Рудничке нахије, Горњи Милановац, 
1995; Р. Љушић, Кнегиња Љубица, Београд, 2013; 
С. Рајић, Александар Обреновић, владар на прелазу 
векова сукобљени светови, Београд, 2014; А. Сто-
лић, Краљица Драга, Београд, 2000. 

Сл.8. – Надгробни споменик Миленка Димитри-
јевића 

 

Fig.8 – Gravestone of Milenko Dimitrijevic 
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унуки Љубици р. у Земуну 1836, † 28 маја 
1848; унуку ЈОвану рођ. 4 октобра 1837, † 
4 нов. 1838.   

ТОМАНИЈА Ј. ОБРЕНОВИЋКА 
Рођена 1797, † 1 јуна 1881. год. 
 

Гроб генерала  
Миливоја Блазнавца 

 
Гроб генерала Миливоја Блазнавца мини-
стра и намесника,84 мужа Јевремове унуке 
Катарине, ћерке Анке Константиновић, 
налази се уз северни зид припрате, с леве 
стране од улаза, насупрот породичне гро-
бнице Јеврема и Томаније Обреновић, са 
плочом од белог мермера уграђеном у зид 
(величине 185 cm x 63 cm), на којој је у 
кружном медаљону приказан рељефни 
портрет Блазнавца окићен заставама и 
уклесан натпис: 

Генерал |2| МИЛИВОЈ БЛАЗНА-
ВАЦ |3| председник министарског савета 
|4| родио се 4. маја 1824. године |5| преми-
нуо 24. марта 1873. године  

 
Гроб Васе Чарапића 

 
Гроб Васе Чарапића се налази 

напољу, поред саме цркве, уз северни зид 
припрате. Надгробни споменик од белог 
мермера подигнут је 1910. године, по 
нацрту архитекте Косте Јовановића. Сас-
тоји се од хоризонталне правоугаоне пло-
че (70 cm x 180 cm), ниског постамента 
(30 cm x 136 cm x 236 cm) са оградом од 
ливеног гвожђа и вертикалног дела спо-
меника у облику обелиска уграђеног у зид 
цркве. Висина споменика је 250 cm, 
ширина базе обелиска 122 cm, ширина 
постамента 144 cm. У горњем делу обели-
ска исклесан је рељеф симболичног садр-
жаја: крст, испод кога је укрштено оружје 
(пиштољ и јатаган) преко покиданих око-
ва. На споменику је уклесан следећи нат-
пис:  

ВАСИ ЧАРАПИЋУ |2| Змају од 
Авале |3| војводи Вожда Карађорђа |4| 

84 За прве информације М. Блазнавцу видети: С. 
Јовановић, Влада Милана Обреновића књ. 1, Бео-
град 1926, 1 – 21 

јуначки палом |5| при заузећу Београда од 
Турака |6| пред зору 30 новембра 1806 
године |7| Ову плочу подиже |8| ПЕТАР I 
|9| Краљ Србије |10| 15. августа 1910. 
године 

 
 
 
 
 
 
На горњем делу постамента потпи-

сали су се пројектант споменика и изво-
ђачи. У левом углу пише: 

Архитекта Коста Јовановић 
а у десном: 
Ђура Борошић и Стеван Бига, 

ликорезци и каменорезци 
 
 
 
 

  

Сл.9. – Надгробна плоча Васе Чарапића 

 

Fig.9 – Gravestone of Vasa Carapic 
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Гроб архимандрита Јосифа Требињца и 
Никона Лазаревића 

 
 
 
 
 
 
Гроб архимандрита Јосифа Треби-

њца налази се уз северни зид цркве, у који 
је уграђена мермерна плоча са његовим 
именом и годином смрти – 1906. Сам гроб 
није ничим обележен. Уз ову плочу угра-
ђена је и спомен плоча архимандрита 
Никона Лазаревића. 

 
Гроб Себастијана Роша 

 

 
 
 
 
 
Гроб Себастијана Роша се налази у 

западном делу порте, уз сам зид. Састоји 

се од хоризонталне степенасте плоче од 
вештачког камена (величине 215 cm x 305 
cm), ограђена стубовима од црног мер-
мера и вертикалног споменика од црвеног 
гранита, који се степенасто повлачи ка 
врху на коме се налази велики крст. Нат-
пис на споменику гласи: 
 

СЕБАСТИЈАН РОШ |2| инжињер 
|3| Храстник 1839 – 1917 Београд |4| 
Антонија Рош 1852 – 1940 

Себастијан Рош је рођен 1839. 
године у Храстнику, Словенији. Студирао 
је технику у Грацу и Бечу. Био је Немац 
пореклом. Себастијан се 1881. године из 
Словеније преселио у српску престоницу, 
где је напустио католичанство и прешао у 
православље. Градио је мостове (и данас 
постоји његов мост преко Колубаре код 
Ваљева), путеве, куће, оградио Саборну 
цркву. У Србију је увео коришћење 
цемента и производио је прагове за пруге. 
Именован је за државног саветника за 
градњу 1890. године. Његови синови 
Ђорђе и Душан Рош имају врло контро-
верзне биографије – од ратних хероја у 
Првом светском рату до једних од глав-
них представника немачког крупног 
капитала у Краљевини Југославији пред 
Други светски рат. Ђорђе је на Солунском 
фронту био у Српској авијатици, најпре 
као извиђач па затим као пилот. Између 
два рата био је један од најактивнијих 
заговорника развоја ваздухопловства, ваз-
душног саобраћаја и ваздухопловне инду-
стрије. Између два светска рата и током 
Другог светског рата били су у одличним 
односима са Костом Пећанцом, нарочито 
Ђорђе Рош. Због тога су оба брата морала 
да емигрирају из земље. Душан Рош је 
1971. године на свој захтев поново добио 
југословенско држављанство, док се Ђор-
ђе до краја живота (1977) борио против 
нове власти у Југославији. 

 
  

Сл.10. – Надгробне плоче Јосифа Требињца и 
Никона Лазаревића 

 

Fig.10 – Gravestone of Josif Trebinjac and Nikola 

Lazarevic 

Сл.11. – Гроб Себастијана Роша 

 

Fig.11 – Grave of Sebastijan Ros 
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Гроб патријарха Димитрија 
 
Гроб патријарха Димитрија се 

налази у северном делу порте, рађен је од 
гранита, скромног облика и величине. На 
споменику је уклесан натпис: 

ДИМИТРИЈЕ |2| архиепсикоп 
пећки, митрополит београдско–кар-
|3|ловачки, први патријарх обновљене 
патријар|4|шије православне српске 
цркве |5| Рођен у Пжаревцу од оца Сто-
јана Павловића |6| – Бражанца абаџије 
и матере Милосаве године |7| 1847. у 
половини месеца октобра. |8| Умро у 
Београду 1930. године 24. III – 7. IV. |9| 

 
 

Спомен плоча изгинулим ратницима 
 
Спомен плоча изгинулим ратни-

цим 1912. и 1913. године из Кнежевца, 
Рушња, Ресника, Јајинаца и Раковице 
подигнута је 23. априла 1914. године у 
„знак видљивог признања и дубоког пош-
товања, за вечну успомену својим див 
јунацима, а за пример и углед потомству 
...“. Плоча је уграђена у западни зид мана-
стирске цркве десно од улаза. На њој су 
укелсана 36 имена погинулих ратника из 
споменутих села. У доњем десном углу 
уклесана су имена мајстора који су изра-
дили плочу: „Рајс и Дајч, Београд“. 

 

 
  

Сл.12. – Надгробни споменик патријарха 
Димитрија 

 

Fig.12 – Gravestone of patriarch Dimitrije 

Сл.13. – Спомен плоча изгинулим ратницима 

 

Fig.13 – Memorial stone of fallen warriors 
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Résumé 

 
 Monastère de Rakovica 
 
 Le monastère de Rakovica (en Serbe: 
Манастир Раковица et Manastir Rakovica) 
est un monastère orthodoxe serbe situé à 
Belgrade, la capitale de la Serbie, et dans la 
municipalité urbaine de Rakovica. Il relève 
de l'archéparchie de Belgrade-Karlovci et est 
dédicacé aux archanges Saint Michel et Saint 
Gabriel. En raison de son importance, il est 
inscrit sur la liste des monuments culturels 
de grande importance de la République de 
Serbie; le monastère et son site sont égale-
ment classés parmi les biens culturels de la 
Ville de Belgrade. 
 L'église, dédicacée à l'archange Saint 
Michel, date de la XV

e. Elle est construite sur 
un plan tréflé et dispose de deux niches laté-
rales servant dechœur, ainsi que d'un narthex 
situé à l'ouest. Sur plan stylistique, elle est 
rattachée aux modèles architecturaux de l'é-
cole moravienne médiévale. L'église est con-
stituée de couches alternées debriques et de 
pierres, liées par un mortier dechaux; une 
corniche divise la façade de l'église en deux 
parties inégales. Un dôme, appuyé sur un 
tambour octogonal, s'élève au-dessus de la-
nef et un dôme plus petit surmonte le nar-
thex. L'église a été modifiée dans ses parties 
supérieures aux XVIII

e et XIX
e siècles. 

 

La crypte abrite la tombe familiale de Jevrem 
et Tomanija Obrenović ainsi que celle du 
général Milivoje Blaznavac ; le trésor du 
monastère abrite des icones, des objets en or 
et des livres anciens datant des XVIII

e et XIX
e 

siècles. 
 En 1887 – 1888 une fontaine a été 
construite devant les portes du monastère; 
cette fontaine a été créée par l'architecte Jo-
van Ilkić. En 1910, un mémorial en l'honneur 
de Vasa Čarapić, œuvre de l'architecte Kosta 
J. Jovanović, a été installé à proximité du 
mur nord de l'église; une plaque commémo-
rative avec les noms des soldats tués lors des 
guerres de 1912 et 1913 a été installée sur le 
mur occidental. 

 Deux primats de l'Église or-
thodoxe serbe, le patriarche Dimitrije (1846 
– 1930), qui fut le premier patriarche de 
l'Église orthodoxe serbe réunifiée, et le pa-
triarche Pavle (1914 – 2009) sont également 
inhumés dans le cimetière. 
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