
Гласник Скопског232 До XLVII кватерниона, — а то je скоро пред крај, jep Зборник има свега LIII кватерниона, — јусови су Ј' икосима из цицера, као што je и цео текст икоса штампан, и висином су по'тпуно равни са осталим словима. О д XLVII КВ.,л. 66, јављају се јусови и у икосима из. гармонда; они су ВИСОКИ готово као и они из цицера, те зато мало надвишују остала слова у тексту, али им je модел нешто тањи од оног из цицера. Beh после 3 листа (KB. XLVIII,л. la) изгледа, као дасу јусови потпуно из гармонда и скоро равни с други-м сло- вима. На л. 46, KB. XLVllI, као да су неки јусови поткраћивани — ж доле,.а /Л горе, — да би били -једнако ВИСОКИ са осталим гармонд-словима у тексту. На л. 76, истог КВ., опет стрше из гармондског текста нешто 'виши-танки јусови. ™  Такви се јусови и даље, али све ређе, сретају; а нестаје Их ΠΟΤ- пуно после LI КВ., л. 76.
И. Каратаевъ,Описаніе славяно-русскихъ книгъ I, Спб. 1883, страна89—98, бр. 31, описујући наш Зборник, изгледа, није ни приметио јусове 'у тему, jep о іъима ништа не помшъе.

Paö. м ٢لالر'ل'اأأا .

О Д Л О М АК Л Е Т О П И С А  БА РА Њ СК О Г Е П И С К О П А  9ΕΦΡΕΜΑ Т Е Т О В Ц А На једном листу хартије код госп. Косте Сепера, вероучитеља у Земуну, налази се врло лепим рукописом, с краја XVII века, исписан један део летописа 
).1703—1694( барањског владике Зефрема Занковића—Тетовца О владици Зефрему писали 'су Вл. КрасиЬ (О епископима мохачким и сигетским, Стражилово ,1885) и и . и д . Руварци (О епархији печујско-Μθ- хачко-сечујско-сигетској о-д 1695 до 1733 год. у Гласнику Срп.ске патријаршије за 1922 год.). — Зефрем je био родом из Тетова, па je, као патријарашки синђел, 1690 год., са патријархом Арсенијем III ЧрнојеЕићем и многим народом из Зужне србије, склонно се под аустро-угарску власт, где je, у.Светом Андреји код Будимпеште, о Ускрсу 1694 год., посвећен за епископа бараш- ског, са седиштем у манастиру Брашини; а 1703, у почетку Ракоцијева устанка, уклонио ce je из Угарске у Русију, где je и умро 1718 год. каоепископ суздаљски и јурјевски. Бл(а)жЕііи Сѵіі,к н ؛W хр(и)ста .а.у.іі.а. ПрЕСТака с ؛'ة. ٥ ءًا-.1,. ة . Къ л ء т ѵ  ЕНТ'І'а apx'ÏEpEH ؛'،Патр'іарші'и пеЬкои. Писака с 7١. ة. W ١١ال٠لء، Бскн؛ср ۶؛ пат '̂іаруه ه ئ ГНК Bl. п ا . сиу', по арЕстаклЕпн С'"го- ؛ЛЕТ ؛гай арунді'акоа ؟ء١١ةذ، ЁфрЕмъ П ечйики ки ара؛ аочав'шаго Жайилча патріарх'а, приЕу' ^аръ СБЕгцЕіЗства W рйки гна Йр'СЁН'іа патріаруа؛ .5 СЛУЖИТЕЛЬ. ЛЕТЪ ДІ Д|(!) БЪСЕу؛срвскаго и в а у '  е м у.ri.В. гака СЕ зііалѵЕгт аа ИЕБЕСИ : ЗВЕЗДЛ ѵѵ،،٩( .؛Ка ЛЕТѴѴ Х(ристо)ка ригж(дЕства ΛΛ вЕлака како дйга али право,؛Λ١ετ ؛зааада БЕЛика, съ ВЕЧЕра СЕ вндЕашЕ И 'за ИОГЦ 

١а видимо БЕШЕ, и тако ΜΠ0ΓΪΕ،СВЕ ширЕ, ПОСЛЕ гакожЕ л١ЕТ ؛ко ПО Τ0Λ؛١W ЗКЕЗДЕ таа ДЕСЕТОГЛ ПОЧЕ исуодитн, тако прЕД) рчѵж(дііСтко( ؛дйи исуождашЕ. І ц а  ДЕк(ЕЛ١кр'(а) и и ؛хрко прЕста. На ВЕЛИКО зло ТйрколГ ИЗИДЕ; а н СР'ЕЪСЦЕИ ЗЕЛЧЪЛИ БИСТЪ pacari WBH за- ١١:؛،БЛЕ؛и расуагцЕніЕ родб уристі'ансколчй, иайпачЕ Ор ؛запйстЕі-іі'Е л١анастирол١ и ؛ЗЕлалау ؛ии ваагЕ ва тйрскну' странау' и та(та)рскиуъ) дрйги ка алаал(аа)скиу؛ровл срв'ски, ваистиий и ва циганЕу ланогн по- ؛и ваейд" ДОСПЕ род ؛,кралъсткау ؛иииуравогцЕни В̂ ШЕ ГрЕуъ ради нашиуъ. горЕ и 8ви ؛.силолч CBOWM ؛касолч ؛сэ Хва pw а.у.іі.г. поКоше Тйр'ци на Неч ΚΒΕ за-؛да родй урист'1'аіі'сколай ! ПрЕКо сркскЕ ЗЕМЛЕ прЕуодЕШЕ, лчонастирЕ Η ΙΧ؛тог Б ечь ؛урист'іаііЕу' налагауй. ІІридоаіЕ под ١،жигаюіЦЕ, уристІааЕ МЙЧЕЩЕ а васа зла ІІ 
١Е Ι-ΙΕ казЕЩЕ،КЕсарй ЖЕ ИЗБЕГ'ЩЙ аоіц'і'ю'. и ва л١ а ؛,полатау ؛с٥ рскиу؛и иачЕЩЕ БИТИ Wћ



233Белешке

٠жіек؛١ідё, н Е'Іір.клети i a p e i t  На прншедПш Лешка к.йска ка Г ІО Л Ѵ .Щ Ъ  1Ібл؛ ١град .؛къзкратише с، , ск ١١٥؛л١،н сра -.؛ أء٠،.اة١ا.١’أкеанким أء١ H ؛ ,TSpK ؛разнш؛ !. П.М.ЩГ'Ю
٠١ч١теп'н I« ибчише.

٢Г8рке... цн же на١١؛це, 1Іел١،се Тбрцн „а Не ؛Паки lia ،а.^.п.д. казд,Ензак١т 

Софроній !илошекич’ ).)Овај je потпис писан другом каснијом руком у дну недовршене стране
Изгледа, да je владика Јефрем само оволико 'у чисто написао од свога летописа, од нога je, можда, у концепту имао забележене и остале године, бар до 1694, када je посвекен за епископа печујског или до Ракоцијева устанка 1703 год., пре него што he избећи у Русију ; али се тај концепт није сачувао.

Paö. м. Tpÿjuh

ПЕЧАТИ СРП СК И Х  П А Т РИ ЈА РА ХА  KPAJEM  XVII и  П О Ч ЕТ К О М  XVIII ВЕКАО печатима српских архиепископа-патријараха, као и ЊИХОВИХ Иитро- полита и епископа, од XIII—XVI века, имамо врло мало података. Знамо само да су имали печате. Тако напр. у једној повељи ' патријарха Никодима из 1450 год. за Карејску ћелију Св. С а в е у С в е т о ј Гори, забележено je на крају: Ниса н подписа н печати логодетк Тодорк (Законски споменици 475). Према томе, српски патријарси у X V  веку имали су своје К0ЈИ  су,како изгледа, уједно били и чувари Вероватно je,да je тако било и раније. Али, како je тај печат изгледао није нам НИКО ништа забележио. -Само je архимандрит Леонид, у својој Историји Хилан- дара (1868), стр. 138, рекао : да je на Toj повељи патријарха Никодима .  
печат архиепископа Саее.Међутим, све што je писано о печа'гу Св. Саве— мали четворокут, као на прстену, са именом Сава — отиснутом на ње- говода Карејском типику, датираном 1199 год.) и ако би то заиста био ори- гиналан печат Св. Саве, не може се, без икаквих других података, односити на архиепископију K o ja  je основана пуна два деценија после тога...Знамо даље, да су око половине X V  века и митрополити, смедеревски Атанасије и београдски Григорије, имали своје печате када су 1441' године остављали у Дубровнику на чувагье драгоцености деспота Ђурђа и Београдске митрополије. Наиме, један део поклада деспота Ђурђа био je смештен у две вреке — потк печат؛.  реченога митрополита (Атанасија. — Пуцик, Спомен. срп. II, 97); а исто 'тако дате су биле на чување у Дубровнику и драгоце- ности Београдске митрополије, у ковчезима и бисагама — bullatas bulla dicti olim domini Gregor؛؛ metropoliti... (M. Динић, Поклад београдског митропо- лита Григорија из X V  века у Зборнику за историју Јужне србије и суседних области I, 32). Али, ни о изгледу тих печата немамо никаквих података.Из времена после обновл>ења аутокефалности Пекске патријаршије, имамо век нешто више података, описа, па и самих отисака печата српских патријараха, митрополита и епископа, први такав податак je из 1609 год., на патријарашкој синђелији за вретанијско-марчанског еписк.опа Симеона. ДанаС немамо оригинала те синђелије; али je загребачки бискуп Петар Пе- третик, у својој ииформацији од, 3 јуна 1 6  год.) изјавио: да je видео тај оригинал, истина без патријархова потписа — sed solumin illis tuit appositum. А на очуваној транскрипцији те синђелије латиницом, у Загребачком Надоискупском архиву, и^а означен круг печат.а и поред ة3
Е г а  и с л  ОЬгаг ؟iR e s tie fiia  Hristoua. Peckat Patrtar chiae Peckszkie. ( V k i  иапис, без круга печата, налази се и у кирилском препису те синђелије, који je рбјавио Ј . Щимрак y Dç relationibus . Slavorum meridionalium cum. Sancta


