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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



Гласник Скопског234R. S. apos؛ . saec. XVII et XVIII, СВ. I, 26). Према томе je, дакле, обновлена ПеЬска патријаршија, у доба патријарха Јована (1592— 1614 год.), имала CBoj званични печат и у њему слику свога главног храмовног празника — Ваз- несења Господњег. А како je тај печат, бар приближно, могао изгледати пружа нам слику сачувани званични печат херцеговачког митрополита Виса- риона, на једном акту од 22 M a ja  1596 год. (А. Ивић, Отисци печата..., табл. XVI, бр. 86). — У средини тога печата je слика Успенија Богородице, хра- мовног празника митрополитске катедралне цркве код Требиња, а у наоколо je напис, К 0ЈИ сам успео овако да прочитам: ί ج  ،Ч؛ГІ أ  -؛Kd Тр ؛н'і'،л Бц؛ТЬ Хсп؛
КИМИ. ЛІИЛ0СТП0 Божию митр.п.литк )؛·؛РЦЕГСВСКИ S'1'cdp'i'wHK; а непосредно испод слике, изгледа, да je записана година постављања Висарионова за херцего- вачког митрополита — (афча.Сличнога je типа и печат смедеревског митрополита Никодима из XVII века, К 0 ЈИ  je сачуван у оригиналу. О н је о д т у ч а , с малим дріпком, и има у средини, као и печат патријарха бована и херцеговачког митрополита Ви- сариона, слику смедеревског катедралцог храмовног празника, Св. Николе, и натпис у наоколо: t  Ник.д'і'лгь. митр.п.л'і'т ©М؛д к8 1667 (Глас- никъ, I, Београд 1847, 173-.).ВеБ на основу ово неколико података могло би се с правой претпо- ставити: да су. српски патријарси и Њ؛к8 н Браі!ич؛р؛ И Х0ВИ' митрополити и епископи у обнов- љеној аутокефалној HehcKoj патријаршији на својим .званичним печатима, средини, имали слику. Храмовног празника своје катедрале (Пећ — Вазнесења Христова, Требиње — Успења Богородичина, а Смедерево — Св. Николе). 
٠ІИ печати били су округли. У врху je био крст; од њега полазеЬи на десно, у наоколо печата, у прво време (1596 и 1609 год.), писано je име катедралног храма и места (Ileh, Требиње), а за тим име патријарха или митрополита и епископа, са годином њихова постављања на'Престо. Доцније, међутим, изо- стављано je име храма и места, па je, поред слике храмовног празника, исписивано само звање и име патријарха или. митрополита и година њихова постављања на престо (напр. поменути печат смедеревског митрополита из 1667 год.).За овај задњи тип печата имамо потврде и у очуваним отисцима печата четири пеЬска патријарха из последње четврти XVII и прве четврти XVIII века: Арсенија III Чрнојевића (1675— 1690 -1706), Калинина I Скопланца (1691 — 1710), Атанасија I Призренца (1710 1712) и Mojceja Рајовића (1712 —1725-1726).Најстарији познати нам отисци печата патријарха налазе се надве патријархове потврде повластица манастира Св. Георгија „иже В' Расех" код Новог Пазара, од 12 августа 1684 и од 17 августа 1689 год. Према тим отисцима д .  Руварац je дао овакав опис печата патријарха Арсенија III: „Печат je у просеку 3 смт. у  средини je Христос на престолу, над главой му je у округу наоколо 1 ج ) 1ج  Б ٠жі، ю :؛: Жлстк؛ ίΐρχϊίπ * иск.пъ 11 * екскы. С' десне и леве' стране Христа изрезане су две главе анђелске с подужиЫ кри- лима. С десне стране мањим словима изрезано je ,а, косо од њега а с леве о и 6 , што значи 1675...“ (Српски Сион 1906, стр. 117а). А. ИвиН je, у СВ0ЈИ М  „Отисцима печата" (табл.' XVII, бр. 90).објавиоједаннепотпун отисаΙί печата патријарха Арсенија III, са једног документа народног збора у Београду од 18јуна 1690 год. Па том отиску разазнаје се само nonpcje Христово, са натписом иЗнад главе 1 ج + 1ج , а у подножју његову 1 1 ج ... између две паралелне црте; У наоколо, од написа, могу да ce тачно прочитају само ова слова... 
C T . ٠ .ىب  . . . . к *  ср. .скии*. Најјаснију и најпотлунију претставу типа Арсени- јева печата пружа нам овде приложена слика 1. Она je снимљена, и даје ce у оригиналној величини, са оти.ска печата патријархова, утиснутог на писму патријархову Будимцима, из Сент-Андреје 12 јануара 1700 год. — у средини печата je Хр'истос Спасител на престолу, кога носе анђели у лету, са сваке стране по један. На подножју Христовом, између две паралелне црте, пише 
٤11 1)ق 1 جد1 ; над главом су иницијали 1 ج ج ب 1ا  а за тим, између пет декора-
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тивних плетеница, пише X  Б * ١'6Ю X  І Л С Т І Ю  йрхтеп X  иск.пк и X  EKCKKI X .  —  
Taj отисак, слаже се готово у свему, са горе приведеньи опи'сом отисака 
печата из 1684 и 1689 год., само што се нигде не распознаје, можда због 
слабо отиснуте средине печата, година поставжања Ар- 
сенија 111 на престо српских патријараха.'

Истог типа били су и печати Арсенијевих наслед- 
ника патријараха Калинина, Атанасија и Mojceja. — Опис 
Калинмоеапечата дат je у „Беседи" за 1870), стр. 159*, 

овако: „На синђели؛и овоі ,(за дабарског митрополита 
Mojceja од 4 новембра 1709 год.), коіа ie на пергамену 
писана, СТОІИ- црн одтисак печата одма испод имена Ка- 
линик, те се у њему чита؛у, с десне стране почињући, у 
округ ове речи: К.ЖІЕЮ милостію dpriiH K . ІС Ш ,  а горе 
IH. ЦІ. У средини печата седи Исус христос са обема 
рукама благосиљајући на престолу у виду полукруга на КОМ СТ0ІИ име Кал інікь. с  обе стране престола налази 
се по іедан анђео, и над њима с Іедне и друге стране 
обичан надпис ΙΣ. ΧΣ

Печат 'патријарха А т а н а с uja7 (1710— 1712) прика- 
зује нам сл. 2 и З ,  по отиску на његовој синђелији за 
крушедолског митрополита, К0ЈИ се имао изабрати 1711 год. на место Софро- 
нија Подгоричанина ( t  7-1-1711). Taj печат je, на први поглед؛ скоро идеи-

тичан био са печатима Арсенијевим и Калиниковим. 
Главна je разлика од прво.г, што иницијали 1ج . Ё . ) сем 
у врху печата, стоје и поред главе Христове, као и код 
Калиникова ; што место пет декоративних плетеница има 
четири цветића; што место Кж'іею млст'і'ю пише ІЛ0СТІЮ 
Бж'і'ею; што место йрхібпископь. СТ0ЈИ ΙΤΛτρΪΛρχκ и место 
Шкски — Пески ; ΙΠΤΟ место српски написаног имена Ар- 
-сенијева стоји грчки йдлнлсіос и под ЊИМ година постав- 
љања на престо 1710؛ а најзад je и цртеж Вазнесеша 
Христова на престолу, са анђелима, приказан друкЧије.

Од патријарха (1712— 1725-1726)
остали су нам отисци од два печата (сл. 4 и 5) на не- 
колико шегових писама карловачком митрополиту Ви- 
ћентију ПоповиЬу — Јањевцу и народним претставницима 
од 171٦2— Î724 год., из Пећи и из разних других места при- 
ликом'патријархова путовања по патријарШији (Срав. Рад.

м . Грујић, Писма пеБских патријараха из другог и треЬег деценија ХѴ1ІІ-ТОГ 
века у Споменику LI, 105— 132). Нрви печат приказује сл. 4. Он je готово 
идентичан са Атанасијевим (сл. 2 и 3): име патријархово грчки je напи- 
сано — i i l u i i c  и текст написа je исти, са грешком шта више и
дек.оративни цвет je исти, само je овде један место четири на Атанасијевом 
печату; jep je овде на крају натписа ушла година постављања Мојсејева на 
престо (1712), Koja je код Атанасија под његовим именом. Други печат Mo j- 
сејев у главной je такође исти; само je име патријархово написано српски — Іи>Ус، и, место 1ІЕСККІ пише' П ейскыи, година постављања написана je под 
именом, али не од рођења христова него од створеша .света зск; и .три 
декоративна цвета, међу речима написа, друкчије су цртаиа, а само један je

ч ؛؛Сима Милутиновић — Сарајлија, описао je печат патријарха Арсенија ІІІ, по отиску на синђелији, изданој у Сечују 1700 год., за прногорског митрополита Данила Он каже: „Печат je посве округао, и три су му кола двостручно једно у дрѵгоме, пак му' je у сред печата ВОЗ- несение изображено, а око њега написано чита се исти натпис (тј. йрсжн إ р и к  Я٠ОѴН؟ПНСК0П ikkCKHi н Ш т р р х  а je ли више што не могу разазнати, готоЕо je мастипо му изан-ђало\ (Историа Црне Горе, Београд 1835, стр. 32). '  Колико je тај опис непотпун и нетачан, а нарочито у напису, показује јасно сл, 1, K oja je снимлека са отиска из писма патријархова 'Будимннма, писаног готово у ист؟  време (176. год.) кад и синђелија за митрополита Данила.

Сл. 2. -  Печат патри- japxa Атанасија I при- зренца, на синђелији 31 крушедолског митро- полита 1711 год.

Сл. 1. “  Печат патри- japxa Арсенија IIا Чр- нојевика, у писму Бу- димцима од 12 јануара 1700 год.
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237Ёелешкеисти као м на Атанасијеву и првом MojcejenoM печату (срав. сл. 2, 4 и 5). Али цртежи Вазнесења Христова и слова у напису готово су потпуно исти у сва три печата — у Атанасијевом и у оба М ؛0 Сејева.Према наведеним подацима можемо, са пуном сигурношЬу, утврдити: да je зеантни  пеяатобновљене аутокефалне ПеЬске патријаршије (1557— 1766год.), — Kojoj- je канонски само архиепископска властпризнавана, — има,0 у средини слику В
Спаса,. храмовног празника катедралне цркве пећских архиепископа; и TO je, поуздано, непромењено о стало до друге четврти XVIII века, а врло вероватно и до уки- дања Пећске патријаршије 1766 год. Напис и орнаменти на печату мењани су, али не много. Изгледа, међутим, да je име архиепископа— патријараха ..стално писано на подножју Христову; а година ЊИХ0В0Г постављања, у колико je бележена, била je испод нихова имена или на крају њихове титулатуре. Изгледа, да се у прво време, све до патријарха Атанасија (1710), у напису око печата није помињало име патријарх него архиепископ; jep je то име,.са атрибутом пећски, по правилном схватању од- носа, значило власт, а име патријарх, с атрибутом српсКи и бугарски, значило je само -титулу. Стога су се наши па- тријарси и у XVIII веку тако писали. Напр.: іідапасі'؛ Л1؛(и;л(о)ст']'к١ Б(٥)жТбю ίΐρχ-'ι 

0П(и)ск(٠)гік Ипекскы н Іктрі'арх’ К'ЬС؛Л١' ©ркклкм’ н Бль.гарі١’ (Упор. у сл. 3 напис заглавља и на печату). А комбинација патріарук—пећски на печатима XVIII века, постала je, нема сумше, само из тежње да се на мадом простору званичног, печата нагласи и власт и титула....Централни и главни елементи званичног . печата пеЬских архиепископа — патријараха од X V I-X V III  века, слика храмовног празника ВазнесењаСпасова и под, ЊОМ име архиепископа — патријарха, к؟ д их упоредимо са главним елементима на званичном печату наших римокатоличких барских архиепископа из XIII века, дају нам право за претпоставку: да су п 
йреи архиепископи 11 uaiupujapcu, ال боба Н е и ћ а  а 
ö o p j e  (од Уѵ\\\-Х\т гшали сличне Званичне печапіе 
као и йосле ال обноеленој riehcKoj uauipujapiuuju, Υ ΙΟ  за то немамо никаквих директних' доказа. Наиме, у једном акту из 1252 год. овако je описан печат бар- ١ ског архиепископа Зована : Dictum sigil’um .habebat in se 
scvAplas ymagines sanctorum, apostolorum Petri et Pauli, 
sub quibus ymaginibus erat sculpta ymago predicti Johauis

Antibarensis archiepiskop(Codex Diplomaticus IV, 501). — Дакле, и на званичном печату римокатоличког барског архиепископа у нашој држави XIII века, главни елементи су били : слика храмовног празникаархиепископске катедрале (Св. Петар иПавле) и ,под ЊОМ сликатадањег архиеписксасвим исти елементи и рас- поред као и на званичним печатима наших православних архиепископа — патријараха од XVI—XVIII века ; с једином разликом: што je код нас слика архиепископова замешена шеговим именом. Све то ynyhyje нас на мисао : да je врло вероватно, да су наши архиепископи у обновљеној Патријаршији обновили, у главном, и печа-τ архиепископско-патријарашки, који je био у употреби можда већ од Св. Саве и тьегових првих наследника...Званични печати српских патријараха утискивани су црном бојом на синђелијама, одмах после титулатуре патријархове у почетку акта (срав.. сл. 3), а у писмима од више страна обично на почетку текста на другој страни, десно (срав. Рад. грујић, Писма пеЬских патријараха у Споменику LI, стр. Юбб, 1103,1116, 115 а, 116а). ٠ ٥

Сл. 5. — Други печат патријарха Mojceja Ра- јовића. у писмима од 1712-1724 год.

Сл. 4. — Печат па- тријарха Mojceja Pajo- вића, у писмима од 1712-1724 год.
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Сл. 6. — Печат патрфрхя Mojceja Pajo- вића као дабарског митрополита, упо- требљен за печаћење писма патријархова од 12 октобра 1712 год.

Сем ових званичних печата, наши патријарси у почетку XVIII века имаЛи су посебне печате — за сп.љашње печаћење писама воском. Вероватно ؛ е, да Je тако било и раније, али незнамо како су они изтледали пре изласка патријархаАрсенија III под аустриску власт 1690 год.; а његови печати те врсте под аустриском влашћу, са латинским написом, не спадају у оквир ове наше белешке. Знамо, међутим, да je патријарх Mojcej Рајовић упутио из Пећи у Будим, епископу ВиБентију Попо- вићу, једно CBOje писмо од 12 октобра 1712 год., дакле ускоро посжхвога ступа- ња на престо пекскихг архиепископа, и за- печатисггаранијим званичним печатом сво- je дотадашње Дабарске митрополије са ли- КОМ Св. Николе, храмовн'ог празника да- барске катедрале (сл. 6); а у писму самом, на другој страни у врху десно, утиснуо je CBoj нови званични патријарашки печат (сл. 4). Доцније, на писмима од 28 августа 1718 из Пеки и од 4 октобра 17,19 из Скопља, употребио je исти патријарх за печаћење својих писама Мали дугуљасти осмоугаони печат (2 X  1'5 см), на коме главки део заузима модел катедралне патријарашке пећске цркве са три кубета, пред којом лежи лав؛ над црквом je посебан оделак са шестокраком звездом у средини, изнад Koje je стилизована патријарашка митра са крстом ; с леве стране митре пружа се архијерејски жезао, а с десне крст. у  TOM оделењу на- лазе се још и ова слова између поменутих предмета:Ж(ѴѴѴСЕЙ). Б(٥жик>). А1(и л о с т 'ік>). й (р ’х ч е ііи с к с і); па се та ти- тулатура наставља и у доњем оделењу око цркве, — над којом су сунце (десно) и две звезде (лево) — овако:ІІ(، кскн) :؛: и патріару، ،  сркскм (сл. 7). — Сви ови елементи, а нарочито црква с лавом, cpeTajy се у неколико вари- јација, у првој половини XVIII века, и на печатима ΜΗΟΙΉΧ епископа Карловачке митрополије (срав. Рад. грујик, Апо- логија српскОга народа.... Нови Сад 1909, стр. 2 7 - Ускоро после тога, а свакако под утицајем Стемато- графије Павла Ритера — Витезовића, Kojy je он издао 1700 год. у Бечу, по орбинију, појављују се приватни и полузванич'ни печати пекских патријараха под све јачим утицајем западне.хе- ралдике. Тако je, напр., једно писмо патријарха Mojceja Рајовика од 30априла 1722 год., из хвостанске Сту- денице.(ة2  па^р'і'ар і̂йск.й стакр.п'і'г'і'дл'н.й,— запечакено осмоугаоним печатом чију слику доносимо под бр. 8. На пе- чату овом птица у полету држи у клэуну крст над К0ЈИМ je круна ; бро- јеви 17 и 12 с једне и друге стране крста, упоредо с главой птице, озна- чавају 1712 год., Koje je Mojcej РајовиБ ступио на патријарашки престо. Слова M lfG G H , десно од птице вертикално поставлена, сигурно су погрешно уре- зана, а имала би се читати : л٧ с؛и.Два слова под птицом толико су ис- кварена да се не могу прочитати. Чита

Сл. 7. -  Печат па- тријарха Mojceja Ра- јовића, употребл>ен за печаћење писама 1718 и 1719 год.

Сл. 9. — Печат па- тријарха Арсенија IV ЈовановиНа, за 'печаћење писма 1725 год.
Сл. 8. — Печат патри- japxa Mojceja РајовиНа, употребљен за печаЬе- гье писма из 1722 год.



239Ёелеитесе само треЕе слово تة٠  — Оваква слика птице са крстом у кљуну, у истом ставу али без круне, налази се у средини једне вишете над Зеванђељем по Матеју, у Четверојеванђељу штампаном у Београду Ј552 тод.Патријарх Арсеније ، V ЈовановиЕ-Шакабенд (1725—1737—1748 год. , одмах по постављању свом на престо српских патријараха у ПеЕи, узео je ΠΟΤ- пуно хералдички печат — округао штит раздељен на шест поља, а у сваком пољу по неки хералдички знак, од К0ЈИХ се тачно могу разабрати само три: птица у лету, десно горње по.ље; црква, лево горње поље; и три окруіьене леопардске главе — грб Далмације, у средњем десном пољу. Над штитом je круна украшена бисером и крстом на врху. Из штита, са једне стране пружа се крст, а с друге архијерејски жезао؛ а око целог печата пише: flpcEin'; натриарк сркскн (сл. 9). — Овај печат, овалног облика, први пут се срета на писмима патријарха Арсенија IV ЈовановиЕа од 25 фебруара 1725 год. из Новог Пазара и 23 Maja исте године из ПеЕи (Срав. Рад. м. Грујић, Писма пеЕских паТријараха, Споменик и , 107 и 133).Сви ови патријарашки печати, за печаћење писама, нађени су на ни- ховим писмима отиснути у .црвеном воску.
P aö. м. ГрујићСАСТАВ ЗЕДНОГ ЦРКВЕНО-НАРОДНОГ САБОРА у ЦАРИГРАДУ 1718 год.После пада Цариграда у турске руке 1453 год. и коначне пропасти Византиског Царства, цариградски je патријарх добио од султана једну врсту теократске самоуправе у својој патријарашкој области. Он je, наиме, од тада био, не само врховни црквени старешина у  својој латријаршији, него уједно и једна врста политичког поглавара — или исматран je као један од највиших државних чиновника, који има и право гласа, у .највишем управном Савету Турске Царевине — у Дивану; па je као такав имао и врло велику грађанску и судску власт, чак и за кривичне преступе, над сЕима ХришЕанима у Цариградској Патријаршији...вршећи ту своју власт патријарх je, поред чисто прквених сабора или Синода, на којима су могли учествовати само претставници црквене јерархије, имао права да, према потреби, сазива и мешовите скупове, тзв. Црквено-на- родне саборе, на којима су, поред претставника цркве учествовали и прет- ставници народа. Такав један сабор састао се у Цариграду и почетком јула 1718 год., на позив патријарха Јеремије, са главним задатком : да се расправи питање о тешким нередима насталим за време аустриско-турског рата, од 1710— 1718 год., у епархијама по патријаршији, и да се донесу одлуке како да се стане на пут рђавим људима, који праве нереде у Цркви и недозво- љеним пу'тем одузимају престоле законитим архијерејима (Генад. Арабацоглу, Φοτιεις βιβλιοθήκη I, 140). у писму патријарха Јеремије од 2 јула 1718 год., по српском превоау тога писма од месеца августа исте године, каже се: и 

слткориул’,'.'، с ، ، i'h'iv сакор’ни, гако WГоспода саурангаЕт’ С Е еднн 'стк и саглашЕнІЕМ' 
чрЕЗ' крат ’стка ؛ѵлагают с؛ с؛токан'|'а, н СЕГИ ткор ؛ іді'и и ІѴЩЕТЙ0؛ прЕстолн п напа- 
даюш,، НЕПРЛБИЛНЕ, васаким’ нараком' да накажйт СЕ (Споменик LI, 1136)...

Та١ сабо؟ с а . ч и ،؟ і  су, као црквени претставници : тр и  царисрабска 
патрщарха  — активни Јеремија и два бивша, Атанасије и Кирило; 
дријски патрајархСамуил и јерусалимскихрисант, К0ЈИ су се случајно у тодоба нашли у Цариграду; а за тим и „освеЕени" и

обабрани „в а с с ч с с и “ клирици. к  као наробни претсщавници 6 ѵ і  су-, 
болари царствујугитасо араба (\\а  -и йонтени протомајстори ру ада١١؟кт؟
ф етски“ . (Споменик ц , 113).Овакав састав имали су, у главной, и први наши црквено-народни сабори под аустро-угарском влашЕу првих деценија XVIII века ; па су на ЊИХ, у први мах, долазили чак и поданици страних држава, као напр. Никодим Бу- совиЕ из млетачке Далмације и светогорски калуђери из Турске, на једном сабору у крушедолу 1707 год. — о коме Еу говорити на другом месту.

Paö. м. FpyjuH


