Хиландарски монах Лазар: први српски часовничар / Гордана Тошић, Милутин
Тадић, – [1. изд.]. – Крагујевац : Каленић : 2004. - 52. стр. : илустр. : 23 cm.
Ово интересантно дело изашло је поводом
шест стотина година од појаве механичког
часовника у Русији, који је 1404. године
направио хиландарски монах Лазар, родом
Србин.
Књига се састоји из три дела. У првом се
упознајемо са историјским приликама од
боја на Косову све до почетка 15. века,
доба у којем живи монах Лазар. Други део
говори о средњовековном поимању
времена са посебним освртом на схватање
времена у Србији тога доба. Овде можете
да сазнате појединости о најстаријем
познатом српском часовнику, студеничком
сунчаном сату с краја 13. века, који се
налазио на јужном порталу главне цркве.
Трећи и најважнији део рада говори о
хиландарском монаху Лазару који се
почетком 15. века, на позив руског кнеза
Василија Првог обрео у Москви да би за
његов двор направио један часовник.
Претпоставља се да је монах Лазар своје часомерно умеће научио у Хиландару, што
и не треба да чуди, јер су у овом нашем манастиру још у 12. веку знали за неку врсту
механичког часовника. О лику и животу овог монаха не знамо много, али се са
сигурношћу може рећи да је он сам направио механички часовник, за чију је
изградњу било потребно имати широка знања из астрономије, математике,
архитектуре, сликарства и вајарства. Од часовника, нажалост, није ништа остало, а
познато је да је он мерио време око два века након свог настанка.
Аутори на крају књиге закључују: ,,Лазарев часовник на двору у Кремљу представља
круну српског средњовековног часомерја насталог у време великог жупана Срефана
Немање и његовог сина Саве, о чему сведочи Хиландарски типик и сачувани
часовник Богородичине цркве у Студеници".

Књига се може наћи у књижари Српске Православне Цркве: Богословски институт: Ул.
Краља Петра бр. 2.

