
 

 



 2 

 
 



 3 

 
 



 4 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Увод ................................................................................................................................... 6 
 

Историјат .......................................................................................................................... 7 
 

Монаштво ....................................................................................................................... 13 
 

Сликарство ..................................................................................................................... 16 
 

Ризница .......................................................................................................................... 19 
 

Литература ..................................................................................................................... 20 
 

Непознати појмови  ...................................................................................................... 21 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 
 



 6 

УВОД 

 

 

Манастир Буково, посвећен Светом оцу Николају Чудотворцу, налази се на 4 km од 

Неготина на путу Зајечар-Неготин, на падини Братујевачке косе. Име манастира по предању 

потиче од „букових шума“ или птице „бука“ које су живеле овде у некадашњим ритовима. 

 

Писани подаци о ктитору манастира не постоје, али постоје више предања која о томе 

говоре. По једном предању манастир је задужбина српског краља Милутина са краја 13. века, 

подигнут после победе над бугарским царем Шишманом. По другом предању ктитор 

манастира је Свети Никодим Тисмански који је живео и делао у Тимочкој Крајини, а по 

трећем ктитор манастира је био неко из властеле источне Србије и потиче из 15. века. Током 

своје историје манастир је више пута страдао и био обнављан. Кнез Милош је након обнове 

манастира 1837. године поклонио звона манастиру, а 1839. године подигнута су два конака. 

Припрата на манастирској цркви је дозидана 1877. године. 

 

Уочи Другог светског рата 1940. године, на севеној страни изнад улаза подигнут је звоник 

која је завршена 1966. године. Звоник је квадратне основе и чини саставни део улаза у 

манастирски комплекс. 

 

 Манастир се налази на надморској висини од 137 м, на 44 степена северне географске 

ширине и 22 степена источне геграфске дужине.Низија, изнад  које је смештен манастир 

Буково, је отворена са источне и јужне стране што додатно доприноси специфичној клими 

овог краја.Ово је најконтиненталнија област Србије са топлим летима и хладним зимама. 

Током зиме температура се спушта и до  -30 °C , а лети се пењу и до  40 °C  у хладу. У 

зимском периоду најчешће дува северозападни ветар. Пошто долази преко Хомољских 

планина увек наилази као хладан ветар и доноси изненадне и обилне падавине. Овај ветар је 

у народу познат као „горњак“ . Он је најбитнији за климу Неготина и време врло често 

зависи од  њега. Кошава такође често дува током зиме. Она је хладан ветар , слабији од 

горњака, али изазива вишедневно падање ситног снега. Још се јављају и северац и југо. Снег 

је редовна појава на територији источне Србије. Када облачност са кишом дође са Атланског 

океана или Средоземног мора Неготинска крајна дуго остане без снега, док је централна 

Србија већ покривена снегом.Обрнуто, кад влажни и хладни таласи наиђу са истока или 

североистока, Неготинска крајна добије снежни покривач раније од осталих крајева Србије. 

 
 Околином манастира Буково преовлађују листопадне шуме од којих су 

најзаступљеније букове шуме (по којима манастир и носи име).Треба истаћи да је ово и 

најмања надморска висина на којој расте буква. Манастир Буково поседује 125 хектара 

шума.  

Осим шума, у околини манастира, налазе се и виногради а сам манастир Буково поседује 5,5 

хектара . Од тога су 2 хектара под засадом црне тамјанике која је аутохтона врста 

неготинског виногорја. Манастир је тако постао и средиште обнове виноградарства 

Неготинске крајне Традиција гајења винове лозе и производња вина у Неготинској крајини 

нераскидиво је везана за манастир Буково, који због свог географског положаја, изузетно 

повољних климатских услова, и особеног типа земљишта на манастирском имању  кроз 

векове представља синоним и главно обележје виноградарства и винарства овог краја. 
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ИСТОРИЈАТ 

 

 Манастир Буково налази се у Тимочкој Крајини, удaљен четири километaрa 

југозападно од Неготина. Припада Епархији тимочкој која није била самостална црквена 

јединица све до ослобођења од Турака 1833. године и присаједињења Србији. До тада је 

припадала разним црквеним областима и била под јурисдикцијом разних помесних цркава. У 

раније хришћанско доба, била је саставни део архиепископије „JUSTINIANA PRIMA“, коју 

је 535. године основао византијски цар Јустинијан I.  

 Епископ града Аквеје (AQUAE) који се по својој прилици налазио код данашњег 

пристаништа Прахова на Дунаву био је потчињен аутокефалном архиепископу Прве 

Јустинијане чије је седиште било у Скопљу. Почетком 11. века образована је Охридска 

архиепископија (1014), која је поред осталих области на северу Балканског полуострва 

обухватала и Тимочку Крајину, изложену честим пустошењима, a чији је црквени положај 

увек био несигуран и несталан. 

 Тимочка Крајина је била повремено под јурисдикцијом охридске, трновске, пећке и 

цариградске архиепископије. Једно време (1718–1739) за време аустријске окупације, 

Тимочка Крајина је била у оквиру београдско-карловачке митрополије. После укидања 

Патријаршије пећке 1766. године, Тимочка Крајина је потчињена цариградском патријарху и 

улазила је у састав Видинске епархије. За време Првог српског устанка (1804-1813) који је 

1807. г. захватио и Тимочку Крајину њом је управљао београдски митрополит, али од 1813. 

године Тимочка Крајина је опет била под управом видинског митрополита до 1833. 

 Чувеним султановим хатишерифом, издатим 1830. године, Србији је била призната 

аутономија по питању избора митрополита и епископа, a на основу које је кнез Милош одмах 

идуће године, повео преговоре са Васељенском патријаршијом, у које је обухватио и питање 
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црквеног положаја Тимочке Крајине. Резултат тих преговора био је издавање синодског 

Томоса, у августу 1831. године, у коме је предвиђен начин бирања епархијских епископа 

оних области које се буду евентуално присајединиле Србији. 

 Вест дa је Тимочкa Крајинa присаједињенa Србији кнез Милош је саопштио 

митрополиту београдском Мелентију 25. маја 1833. године. Али сам акт о присаједињењу 

султан је издао тек новембра исте године и он је прочитан српском народу на скупштини у 

Крагујевцу 1. фебруара 1834. Следећег дана на Сретење рукоположен је први епископ 

тимочки Г. Доситеј Новаковић (1834-1854). 

 До ослобођења од Турака, 1833. године манастир Буково се у писаним изворима јавља 

само неколико пута. Писаних споменика о оснивачу и ктитору, као и времену настанка 

манастира готово и да нема. Постоји само неколико предања о томе.  

 По једном предању манастир Буково је задужбина Светог краља Милутина с краја 13. 

века што знaчи дa гa је краљ Милутин подигао после победе над видинским кнезом 

Шишманом 1291. године. У прилог овоме наводи се да се у ниши над главним улазним 

вратима налази фреска Светог Архангела Михаила, који је био заштитник краља Милутина, 

док је заштитник ове цркве Св. Никола. Изузетак би могао настати сaмо из почасти према 

ктитору. 

 По другом предању, Свети Никодим Тисмански, подвизавајући се на просторима 

Тимочке Крајине подиже манастир Буково и још два манастира, Вратну и Манастирицу. Са 

овом претпоставком о датовању Букова слаже се и изјава Јосифа Милијевића, јеромонаха 

манастира Букова, којa је дата Конзисторији 1867. године, a у којој се, између осталог, каже 

да је „манастир сазидан отприлике пре пет стотина година, где и сада стоји, на месту где 

црква никако постојала није...“ Према овој изјави манастир је настао средином или у другој 

половини 14. века. 

 По трећем предању, оснивач и ктитор манастира Буковa је неко од властеле Тимочке 

Крајине и потиче из 15. века. У прилог овом предању иде текст урезан на каменој плочи која 

и данас стоји на западном зиду припрате манастирске цркве, у коме се каже да је манастир 

„подигнут за време српских Деспота“, што значи у првој половини 15. века. 
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 Најреалнија претпоставка била би да је манастир настао после турских освајања, када 

је први већи талас миграције с Косова, Дрине и из Херцеговине почео да насељава 

земљорадничке крајеве Србије, па и долину Тимока све до Неготинске Крајине и Дунава. 

Избегли народ предводили су калуђери и свештеници који су, по доласку у североисточне 

крајеве Србије и Тимочку Крајину обнављали или подизали цркве и манастире.  

 У најстарије писане изворе у којима се помиње манастир Буково спадају турски 

пописи из 1454. и 1586. године. У оба пописа из Фетисламске нахије Буково се помиње као 

манастир Светог Николе који даје данак од сто осамдесет аспри османлијском царству. 

Следећи помен манастира датира из 1654. године где се помиње игуман Михаило Дечанац за 

чијег је времена захваљујући ктитору кнез Симеону из села Трњана, настао други слој 

живописа. Године 1736. обављен је попис свештеника и калуђера у Крајини у коме се 

спомињу калуђери из манастира Буковa и извесни свештеници који су се учили у Букову, 

што значи да током 18. века у манастиру постоји нека врста богословске школе. 

 Манастир Буково се спомиње и 1784. године у извештају вишег аустријског официра 

Митесера који у тајној мисији обилази Тимочку Крајину и преко манастира Буково долази у 

Неготин. По слому Првог српског устанка, 1813. године и погибији Хајдук Вељка Петровића, 

крајинског војводе, Турци улазе у Крајину и у осветничком походу пустоше све пред собом, 

те је и манастир Буково тада запаљен. У том пожару  потпуно је изгорео кров на цркви. 

Манастир је тада за кратко време опустео, aли већ пет годинa кaсније Турци издају дозволу 

за обнављање цркава и манастира у Крајини у које спада и Буково. 

 Тимочка Крајина је ослобођена од Турака 1833. године и султановим хатишерифом 

присаједињена Србији. Много повољније политичке и економске прилике, омогућиле су да 

манастир Буково буде поново обновљен 1837. године. Том приликом кнез Милош је 
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поклонио манастиру звоно, а специјална комисија, која је по налогу кнеза Милоша, 

прегледала манастир пронашла је запис изнад врата на зиду припрате који данас више не 

постоји, али је сачуван у препису и гласи: 

 Вољом Оца и с помоћу Сина и извршењем Светога Духа. Амин. Ослика се свети 

божанствени храм светога чудотворца оца нашег јерарха Николаја Мирликијског године 

1654. И придбински митрополит Владика господин Софроније и настојатељ господин 

Михаил игуман Дечанац и уз помоћ благоверног и христољубивог ктитора господина 

Симеона кнеза трњанског. 

  

 

 
 Године 1839. за време старешинства игумана Јосифа Милијевића подигнута су у 

манастиру два конака. Један од њих, после више преправки и доградњи, у употреби је и 

данас, а на темељима другог конака, за који се мисли да је из времена настанка манастира, 

подигнут је нови конак чија изградња је почела 2004. године. У периоду после 1859. године 

манастир Буково оснива финансијски фонд уз помоћ којег је био у могућности да 1860. 

године пружи новчану помоћ манастиру Високи Дечани у висини од 1.000 дуката, а 1876. 

године граду  Нишу 3.000 дуката, као помоћ у борби за ослобођење. 

 Манастир је поново страдао 1877. године, у другом српско-турском рату и до 1885. 

године не зна се ништа о манастирском животу. Те године за старешину манастира Буково 

долази архимандрит Прокопије Бујишић, један од вођа херцеговачког устанка. Он предузима 

велику обнову манастира, а о свом труду и преправкама на цркви и конацима оставио је 

натпис уклесан златним словима у плочу од црвеног камена која и данас стоји на западном 

зиду припрате, са унутрашње стране, изнад улазних врата. 

 На иницијативу архимандрита Прокопија Бујишића у манастиру је 1891. основана 

Државна пољопривредна школа за виноградарство и воћарство, у којој су међу првим 

учитељима били калуђери из манастира Буковa. На Ђурђевдан 6. маја 1912. потписана је у 

Букову Српско-бугарска војна конвенција за рат против Турске, између начелника 
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Генералштаба Радомира Путника и бугарског генерала Фичева. Године 1915, за време 

бугарске окупације, манастир је опљачкан, а део манастирске шуме уништен. 

 У периоду између два светска рата, поред духовног и културног значаја, манастир 

Буково постаје и економски битан чинилац Неготинске Крајине. Са старешином, 

архимандритом Рувимом Окановићем (управљао манастиром од 1913. до 1936. године), који 

је завршио највишу пољопривредну школу у Дижону у Француској и био веома способан и 

предузимљив. 

 

 
У том периоду манастир постаје надалеко познат и као пољопривредно добро, започети су 

радови на изградњи звоника, трема испред цркве и северног потпорног бедема, а довршени 

су после Другог светског рата. 

 Период после Другог светског рата био је један од најтежих у историји манастира. 

Тада је потпуно опљачкан од стране немачких окупатора, а нова, комунистичка, власт 

одузима 366 хектара манастирског имања и готово све што је вредело. Остављено је десетак 

хектара неплодне земље, те је услед тешких услова за духовни живот и недостатка монаштва, 

манастир  почео да пропада. У периоду од 1972. до 1994. године, манастир Буково по први 

пут у својој историји постаје обитавалиште монахиња на челу са игуманијом Серафимом 

(†2003). 

 Доласком владике Јустина на трон тимочких епископа, од 1994. године, манастир 

поново постаје стециште монаха. Под духовним руководством самог епископа установљен је 

манастирски типик са редовним богослужењем и општежитељним поретком. Данашње 

десеточлано братство са архимандритом Иларионом на челу, поред редовних монашких 

активности, обавља и послушања у радионицама, као што су кројачка, иконописачка, 

столарско-дуборезачка. Осим ових традиционалних монашких послушања братство је 

активно и у изради документарно-уметничког фотографског и видео материјала везаног за 

живот и догађаје у манастиру.  
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 У данашњим условима, будући да је манастиру враћен део имања, братство велику 

пажњу придаје узгајању винове лозе у новозасађеним виноградима, као и производњи 

квалитетних вина и ракије.Изграђен је нови манастирски конак, на темељима старог, у 

склопу којег је и параклис посвећен Покрову Пресвете Богородице. У манастиру се налази и 

целебни источник посвећен Пресветој Богородици. Он је раније био испод липовог дрвета, а 

данас је од њега вода спроведена до новосаграђене чесме у порти манастира. 
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МОНАШТВО 

 

 

 

 Бог је постао човек – Богочовек. Он је ушао у саму матицу горке тајне живота. 

Ваплотио се у човека, у душу његову, у тело његово, у самосвест његову и засладио  горку 

тајну живота тиме што је објаснио у чему се састоји њена горчина. Грех је та горчина којом 

је загорчана тајна живота, грехом су горке све ствари и сва бића. Уклоните грех из живота – 

уклонили сте горчину из живота, засладили сте живот. То је дивни Господ Христос Својим 

Богочовечанским животом показао и доказао. У свету грешности Он је живео безгрешно и 

тиме стварно показао да је безгрешни живот могућ и остварљив у овом свету. 

 Победивши грех, Господ Христос је победио смрт. Бог је увео смрт у човекову 

стварност након Адамовог грехопада не само као казну, већ као велико доброчинство према 

паломе човеку – да се са бесмртним човеком не би обесмртило зло и стање грехопада. 

Победивши смрт, Својим васкрсењем Господ је сјединио овај живот са вечним животом, и 

тиме дао животу апсолутни, вечни смисао и потпуно оправдање. Без Његовог васкрсења 

живот би остао бесмислен, јер какав смисао може имати горки живот човеков када се 

завршава смрћу. Једино у победи над смрћу живот добија свој непролазни смисао и своје 

оправдање. Пошто је васкрсењем победио смрт и грех, безгрешна личност Богочовека 

Христа постала је и занавек остала једино средство којим човек може победити грех и смрт. 

Но, да би човек стварно победио грех и смрт, мора најпре безгрешну личност Богочовека 

Христа учинити суштином своје личности. 
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 Монаштво, узимајући у обзир ову чињеницу, настало је управо као тежња хришћана 

да у свему буду подобни Христу. Без вере – покушаваћемо узалуд да спољашњим, 

социолошким и другим средствима ублажимо страдање и превазиђемо смрт. Само вером у 

Христа усвојићемо патње, осмислити их Њиме, састрадавајући Њему. Вером усвајамо, 

тумачимо и схватамо страдање као учешће у крсту Христовом којим оно и добија свој 

смисао. Знајући смисао страдања монах неустрашиво може да каже: „ја ране Господа Исуса 

на телу своме носим“, јер као подражавалац Христових страдања, постаје саобразан Христу 

и усиновљује се и сâм беспочетноме Богу Оцу, те силом божанског заједничарења постаје 

Син Божији. Према томе, уколико монах као подражавалац Христа постаје заједничар у 

радости, у слави и свим нетрулежним добрима Његовим, утолико за монаха страдање и смрт 

нису више казна, већ доброчинство Божије.  

 Православно монаштво схвата да страдање и све зло које је човечанство од памтивека 

натоварило себи на плећа, Бог претвара у добро и то путем човекове добровољне сарадње са 

Њим. Православно монаштво у страдању и у смрти види оруђе Божијег човекољубља и 

божанске педагогије усмерене на спасење и обожење човеково. Кад кажемо да је страдање 

пут спасења, то је условно речено, јер кроз страдања спасава само благодат и крсна сила 

Божија, при чему страдање само по себи и само за себе не представља никакву самовредност. 

Страдање је средство, пут да се дође у вечност, али на том путу пропада сваки онај ко се на 

њега отисне без Христа. Страдања су освећена самим тим што је Господ на Голготи осветио 

крст, оруђе нашег спасења, па као учешће у крсту страдање несумњиво остаје и спасоносно. 

Ношење крста са Христом – то је најсажетија дефиниција монаштва.  

 Православни монах није просто „мистичар“. Он не спада у оне који покушавају да 

преко неке одређене дијете или технике постигну високи степен самосавладавања и 

аскетских подвига. Јер сваки људски труд, сам за себе, припада овоме веку и као такав је 

безначајан и неспособан да победи смрт, било у монаху било у брату. Задатак монаха није да 

измишља нове идеје, нити да употребљава своје способности на организацију нечега; он је 

позван да буде сведок својим животом – да је смрт побеђена. Заиста, тајна православног 

монаха је тајна васкрслог човека.  

 Први монах у Цркви је сâм њен оснивач Господ Исус Христос. Угледајући се на Њега 

монаштво усваја три завета која је Он први на Себе узео и тим трима заветима излечио три 

ране непослушања старог Адама.  

 Први завет је завет уздржања. Тим заветом се излечује човекова погрешна одлука да 

свој живот базира искључиво на односу са створеном природом, јер ако човек општи само са 

створеном природом око себе, једући и пијући од њених плодова, на крају ће окусити смрт. 

Човеку је нужно да се нахрани речју Божијом како би заиста био жив. Зато и Господ Христос 

на питање кушача у пустињи „Ако си Син Божији, реци да камење ово постану хлебови“ 

(Мт. 4,3), одговара: „Не живи човек само о хлебу, но о свакој речи која излази из уста 

Божијих“ (Мт. 4,4).  

 Други завет је завет послушности. Овим заветом се излечује непослушност старог 

Адама, његово кршење Божије воље и заповести. Због таквог преступа Адам је задобио вољу 

супротну вољи Божијој и постао противник Божији. Нови Адам одбијајући да неповерљиво 

испитује и куша вољу Божију тако што је на другу кушњу: „Ако си Син Божији, скочи доле 

јер је писано: анђелима својим заповедиће за тебе и узеће те на руке“ (Мт. 4,6) одговорио: 

„Немој кушати Господа Бога својега“ (Мт. 4,7), излечио је људску вољу од сатанске, људска 

воља је поново постала природна и сагласна вољи Божијој. 

 Трећи завет је завет сиромаштва и добровољног одрицања од богатства и славе 

пролазног света. Кушач показавши сва царства овога света и славу њихову ставља и треће 

искушење пред Првог Монаха: „Све ово даћу Теби ако паднеш и поклониш ми се“ (Мт. 4,9). 

Господ на то одговара: „Иди од мене сатано јер је написано: Господу Богу своме клањај се и 

њему јединоме служи“ (Мт. 4,10). Тим заветом излечује се човеково идолопоклонство према 
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материјалном богатству и слави овога света. Завети уздржања, послушности и сиромаштва 

јесу три стуба хришћанског православног монаштва. 

Господ каже: „Ако ко хоће за мном да иде, нека се одрекне себе и узме крст свој, и за мном 

иде.(Мк. 8,34)“  

 Да се ове речи не би схватиле само у општем смислу, као речи које важе за све 

верујуће, него и у посебном, које важе само за монахе, Господ у наставку додаје: „Нема 

никога ко је оставио кућу, или родитеље, или браћу, или сестре, или жену, или децу, или 

њиве, ради царства Божијега, да неће примити многоструко у ово време, и у долазећем веку 

живот вечни.(Лк. 18,29)“  

 Сасвим је јасно да је монашки живот такав. 
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СЛИКАРСТВО 

 

 Живопис – Црква Светог Оца Николаја Чудотворца у манастиру Букову има 

три слоја живописа. Подaци о изгледу и садржају првобитног зидног сликарства из 

времена подизања манастира за сада су неизвесни јер трагови тог најстаријег слоја, 

нису са сигурношћу утврђени будући дa до сада није било стручних и систематских 

испитивања зидних површина цркве. Такође, нису вршени конзерваторско-

рестаураторски радови на старом зидном сликарству. Досадашња, врло штура и 

површна, писана документација о фрагментима старог сликарства у Букову не пружа 

довољно доказа за било какво сигурније закључивање о његовом квалитету и времену 

настанка.  
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 Од старог живописа остале су представе Пресвете Богородице са малим 

Христом у медаљону, која се налази на своду данашњег наоса, фрагмент непознатог 

светитеља из северне певнице и фреска Св. Архангела Михаила у ниши на западној 

фасади цркве, изнад улаза. Други слој живописа настао је 1654. године. Тада је 

манастир изнутра преко старог молераја малтерисан и поново осликан. Од 

првобитних натписа који би говорили о ктитору или оснивачу манастира није при 

томе сачувано ништа, а од првобитног живописа само поменуте фреске Пресвете 

Богородице и фрагмент Светог ратника, који је, највероватније, касније откривен. 

Натпис који је тада стављен, приликом живописања цркве говори о времену 

живописања, као и о томе ко је тада био игуман манастира, ко ктитор и под чијом је 

јурисдикцијом био манастир Буково у другој половини 17. века. Од овог живописа, 

другог по реду, није остало ништа. Трећи слој живописа је из 1902. године и обухвата 

целу цркву. Фреске су рађене по нацртима Стеве Тодоровића, академског сликара из 

Београда (1832-1925), а живописао их је његов сарадник и ученик, сликар из 

Књажевца, Милисав Марковић (1843-1910). 
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 Иконостас –  У склопу велике обнове манастира Буково 1887. године урађен је 

и нов иконостас. О томе сведочи натпис на полеђини иконостаса: Изобрази се овај 

иконостас при Владанију Његовог Величанства Краља Милана I. и при Његовом 

Високопреосвештенству Митрополиту господину Теодосију. трудом и настојањем Г. 

Прокопија Бујишића Архимандрита истог манастира с братством 20. нов. 1887. 

године. Иконостас је био поручен из Аустрије. Представља солидан дуборезачки рад 

од липовог дрвета полиран златом. Иконе за иконостас урадио је сликар Лазар 

Крџалић (Београд, 1854-1926), који је изучио иконопис у Московској Свето-

Сергијевој Лаври од 1879-1884. Иконостас цркве Светог Оца Николаја Чудотворца 

спада у вреднија ликовна остварења с краја 19. века. 
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РИЗНИЦА 

 

 

Иконостас из 1837. године који је замењен новим 1887. није сачуван. Сачуване су 

само четири престоне иконе: Господа Исуса Христа, Пресвете Богородице са малим 

Христом, Светог Јована Крститеља и Светог Николе. Иконе су прилично оштећене. 

Најбоље је очувана икона Пресвете Богородице на чијој полеђини се налази запис: 

 

„Украшен је овај иконостас при срећној владавини светога господара и кнеза Милоша 

теод. Обреновића и при његовом преосвештенству господину Доситеју Новаковићу 

епископу тимочком ревновањем и служењем местног господина игумана Јосифа 

Миливојевића с братством својим. Били су молери Милија Марковић свештеник, 

Живко Павловић и Јован Марковић, житељи Кличевачки за 100 талира 1837 лето 

месеца октобра 5 дан“ 

 

  

 

Целивајуће иконе - У време обнове манастира 1887. Павле Чортановић сликар из 

Новог Сада (1830-1903), који је у то време био учитељ цртања у неготинској 

Гимназији, урадио је 24 целивајуће иконе на лиму и ретуширао једну стару икону из 

1712. године на којој је представљено Рођење Христово. 

 

  

На полеђини једне од целивајућих икона стоји натпис: 

 

„При настојатељу Архимандрита Прокопија Бујишића живописане су: 24 целивајуће 

иконе манастиру Букову 1886. – 1887. и 1888. године.“ 
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НЕПОЗНАТИ ПОЈМОВИ 

 

 

КОСА - падина 

КТИТОР -  Код православних народа:оснивач манастира, његов заштитник и дародавац 

ДЕЛАТИ - Радити. 

ХАТИШЕРИФ -  Врста документа, уговора. 

АУТОНОМИЈА -  Самосталност,неприпадност  нечему, некоме. 

МИГРАЦИЈА - Сеоба становништва 

ЗВОНИК -  Део манастира на коме се налазе звона, може бити у склопу цркве или 

као посебан објекат. 

ОЛТАР - Најсветије место у храму, у које приступ има само свештенство. 

ИКОНОСТАС - Одваја олтар од наоса. 

СТЕЦИШТЕ - Место окупљања                                                                                                        

ЖИВОПИС - Фреске, иконе... 

ФРЕСКА -  Светитељ или неки догађај кој је насликан на зиду или плафону цркве. 

ФРАГМЕНТ - Део живописа. 

ЈУРИЗДИКЦИЈА - Налазити се под нечијим патронатом или влашћу. 

НАОС -  Централни део храма. 

ЕПАРХИЈА - Црквена област под управом епископа. 

ВАСЕЉЕНСКА ПАТРИЈАРШИЈА - Главна међу свим патријаршијама 

ДЕСПОТ- Титула из средњег века која је која је преовладавала у средњем веку. 

ИГУМАН -  Настојатељ манастира и чин у цркви. 

 

 

 


