
Прилози за нашу стару књижевност
и хисторију

I
РУКОПИСИ У НИКОЉЦ.У КОД БИЈЕЛОГ ПОЉА

Манастир Св. Николе, звани Никољац, данас парохиска. 
црква у непосредној близини Бијелог Поља, помињан je досад 
неколико пута у стручној литератури, али више узгред. А,

Сл. 1. — Манастир Никољац

Гиљфердинг у свом путопису Босшя, Герцеговина и Старая 
Серб1я, Спетербургъ 1859, 314, говори о ньему по казивању 
других, но сам га није посетио. У студији Никољ Пазар и
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Бихор град (Годишњица IV, 1882) и Ст. Новаковић je писао 
о Никољцу по казиваньу других и посебно И. Руварца, и 
утврдио je, да je Никољац и Никољ Пазар једно исто место. 
У том као да још ни je био сасвим начисто К. Н. Костић у 
свом спису Наши нови градови на ју гу  (Београд 1922, 75) кад 
пише: „Никољ-пазар који се помиње y 16 веку и као место 
близу града Бихора, вероватно je било тржиште око цркве 
Св. Николе, ако то није и само Бијело Поље, jep се једна 
црква y Бијелом Пољу још увек зове Никољац“ . М. Лутовац, 
који je радио докторску тезу о саобраћају на-
сељима у  Рож ају и Бихору (Београд, 1930), није знао за 
поменуту важну Новаковићеву студију. „Почетном 16 века 
помиње ce Никољ-Пазар близу града Бихора“ , пише он на 
једном месту, а на стр. 62 додаје, да му je „тај податак оа- 
општио г. Д-р Драгутин Анастасијевић“ .

Никољачка дрква има врло лепу збирку старих рукописа, 
која се у њој скупила са више страна. Прва обавештења о 
тим рукописима добила je наша наука по преписима неколико 
записа, које je у њима нашао A. Пејатовић a објавио ЈБ. Сто- 
јановић у својој збирци Старих српских запаса и натписа, 
Ilf, 1905. Проф. Ђ. Киселиновић у „Извештају држ. реалне 
гимназије у Бијелом Пољу за 1929/30 годину“ (Бијело Поље 
1930), у чланку „Стара школа у Бијелом П ољ у“ скренуо je 
пажњу на велики број никољачких рукописа и покушао ' je 
утврдити, да je „до XVIII в. у манастиру Св. Петра постојала 
школа : школа за писменост и школа књижевна, где се иего
ва ла књига и било интереса за културна и књижевна питања... 
У XVIII веку та школа опада и у таквом стању преноси се у 
Никољску цркву, где je постојала скоро до половине XIX 
века“ . Из примера, ко je je он навео, не могу се извести ти 
закључци ; а из остале грађе, која се даље доноси, види ce 
јасно да je та тврдња сувише произвољна и нетачна. Нешто 
напомена о рукописима у Никољцу дао je 1931 y Богословљу 
VI, 1, 65—70, Д. H. Анастасијевић, који каже, нетачно, да 
их има „око 90“ . После ньега објавио je неколико записа из 
никольачких рукописа В. Р. Петковић, исто у Богословљу VI, 
2, 163— 7. Он je први после рата дошао у Никољац и по- 
чео проучавања у њему. Ми овде дајемо преглед рукописне 
трађе тога манастира, коју смо систематски прошли уз при- 
јатељску сарадњу г.г. проте Ст. Димитријевића и професора



A. Соловјева и Душ. Поповића. Нарочиту захвалност дугујем
г. проти Цветку Поповићу, чувару те збирке и льеном спа- 
сиоцу за време рата, који нам je цело време био на услузи.

О само] цркви написао je један мали чланак г. А. Дероко 
у Гласнику Скопског научног друштва XI, 1932, 135— 6, који 
за ньу мисли, да je „постојала вероватно много раније“ од 
XIV века. Хисторијат цркве од XVI— XIX века обрадио je, на 
основу поуздане, већиком црквене рукописне грађе, наш 
ученик, наставник белопољске гимназије г. Б. Цвијетић. Ми 
с тога овде не доносимо, сем у три-четири изузетна случаја, 
у целини записе са рукописа, к oje je он преписао и ко je на- 
скора намерава објавити.

1. Ееакђеље,на папиру, 29 X  20'5 cm, површина писма 
21-5 X  14’5 cm; без почетна и свршетка. Има сад свега 135 
листа. Писан 1493,4 год. БЬегов важни запис доносимо у целини:

Е ж  A'kxf'k) з  хйс8фио в стшисЦ) се cïa книга x po \*a w m ( k) 
й похж ф аш Ем ^) рава к(о)ж|'а iCvamia дУакона нарицаЁмаго пр.'кзвы-
т£ра йс Попов’цж, й ч то  плахи за сУю кныгоу рлЕ дш арк. Да 
м(о)лю ви Су ( т к ) ци й KpaxÏÉ по л\оей скмржхи kô m S дойде до
р8ке Лф£ не коудЕхк W чр^ква ми с(и)па йлй врах(а)н’ца да е про-
к л ех ( к) ко кн продахн w мои\'(к) съ.род(к)никж с"|"ю кныгоу, хь.ч1Ю да 
Х'оди по с(вЕ)фЕннкпуку(к), vv11 й да чжхб а да рЕКоух(к) : „к(ог)к  
да просхй рока к(о)ж|‘а. I wanna й краха м8 В 8 к а “ . Да м(о)лю вн 
й’(хк)ди  с( ве) х к ш  бк хайнпы иу(к) не закбдихЕ мене гр-Ьшнаго, жако 
да кй к(ог)к вас(к) noMEiiSw вк ц(а)р(к)схвк1 н(Е)к(Е)снгкм к.

И сжпис(а) се cia кн и га  вь. Л'кжа кл(а)гоч(к)схиваго ДЕспожа
Iwaiina ОжЕпанова с(и)на. И пнса н> см и рен н ы  й многогр'Ьшшн
дУакж Шжрк, чрквж л  не чл(овгк )кгк, бкогй к(о )ж (к)сх iuvл\(к) а 
®(о)гажн гр^гси. Да м(о)лю ви о(хк)ди й Kpaxïo и мене rpitm uaro  
не закоуд4:жЕ Х (р исх)а ради. •

2. Еванђеље, на папиру, оковано у сребро, 28*5 X  20*5 
cm, површина писма 205 X  13 5 cm. Има 227 листи. У њему 
je Теофилактов предговор. Писан у XVI веку. Оковано 1784 
год. Запис о окивању налази се, изрезан у сребру, на по-
■леђини.

3. Еванђеље, на папиру, 28*5 X  20 cm, површина писма 
20 X  13*5 cm, висина слова 5 mm. Има 310 листа. У њему je
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Теофилактов предговор. Писали га до л. 66 поп Ратко, аз 
даље поп Оливер. Поновљено 1644/5 год. Писано у XVI веку. 
Повезано 1882 год. у кадифу са сребреним распећем и вас- 
крсењем и сребреним символима еванђелиста на корицама. 
Записе из њега наводи В. Р. Петковић у Богословљу VI, 2, 165,.

4. Еванђеље, на папиру, 28 X  21 cm, површина писма
21 X  12’5 cm, величина слова 6 mm. Има 373 листа. С Тео- 
филактовим предговором. Писао га поп Оливер у XVI веку. 
Припадао раније манастиру Св. Тројице званом Мили. Један 
рукопис неког попа Оливера, можда овог истог, недатиран, 
помиње се у Хиландару. Cp. Jb. Стојановић, Стари српски 
записи и натписи, бр. 4250. Ср. овде бр. 3.

5. Еванђеље, на папиру, 20*5 X  13*5 cm, површина писма 
16*5 X  10 cm. Без почетна и свршетка. Има 112 потпуно рас- 
купусаних листова. Бугарске рецензије, XV века.

6. Еванђеље, на папиру, 20 X  13, површина писма 17 X  10 
cm. Готово потпуно пропао рукопис. Л. 45 и 52 новији до- 
датак. Има свега 56 листова. Старији део je из XV, нов 
из XVIII века.

7. Е в а н ђ е љ е ,на папиру, 30 X  20 cm, површина писма
22 X  13, величина слова 5 mm. Без почетна и завршног листа 
који je прецепљен у пола. Има свега 333 листа. Писано je 
1568 год.

8. Еванђеље, калиграфски рукопис на папиру, с иници- 
јалима и заглављима. Површина 31 X  20-5 cm, површина 
писма 22 X  12 cm, висина слова 5 mm. Добро очувано. Има 
379 листа. Има и предговор Теофилактов. Писан у манастиру 
Карпину 1592 год. Помиње се по препису А. Пејатовића у 
збирди Jb.Стојановића Старих српских записа и натписа* 
бр. 5628. Ср. В. Петковића, Богословље VI, 2, 166.

9. Еванђеље, на папиру, калиграфски рукопис, 30 5 X  20’5 
cm, површина писма 2Т5 X  13 5 cm; висина слова 4 mm; 251 
лист. Има предговор Теофилактов. На л. 237г налази се за- 
пис: а на д8ч8 писау(ь), погр'кшнх(ь). Писано у XVI веку.

10. Еванђеље,на папиру, ЗГ5 X  2Г5 cm, површина писма 
1 9 5 Х 1 3 '5 ст , величина слова 6 т т .  Има 362 листа; очувано 
je потпуно. Рукопис je XVI века.

11. Апостол, на папиру, 28 X  20*5 cm, површина писма 
20 X  14 с т - Без свршетка. Има 245 листа. Писан je крајем 
XV или почетном XVI века.
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12. Апост ол, на папиру, 20*5 X  14 cm, површина писма 
14 X  9*5 cm. Нема завршетка. Очувано je 317 листа. Почетак 
je дописан доцније на прва два листа. Л. 3— 6 писани су од 
једне руке, а од л. 7 даље писано je другом ; оба су савре- 
мена и потичу из XVI века.

13. А п о с т о л , на папиру, 305 X  21*5 cm, површина пи
сма 22*5 X  14 cm. Очуван потпуно. Има 200 листова. Писао 
га поп Радослав по наредби Цветка Вуковића и његове жене 
Јеле и приложили га храму Св. Николе у Никољ Пазару. До- 
вршио га je 14 децембра 1524 у Никољ Пазару код храма Св. 
Николе и код протопопа Јована. Запис објављен по препису 
А. Пејатовића у Старим српским записима и натписима, бр. 
5592. Д. Анастасијевић исправио, сп. д., 65, да то ни je пролог 
него апостол, како у ствари и јесте. Ср. В. Р. Петковић, 
сп. д., 166.

14. А п о с т о л , на папиру, 32 X  21*5 cm, површина писма 
22 X  15 cm. Сав раскупусан. Има 153 листа. Редакција мол- 
давско-јужноруска, са претежном употребом м и ређом 
(м0лишл, С/ЛЦ1Е, пр'киирллум см, глм, с Ум, смдт, кисмфмм, мджц 
кксаколч пракди, кь. д per гм емкотм, смцјмм къ мзкщкук к к. см 
иоудем и сл.). Писан je од две руке, али већи део потиче од 
Хана (Xanvv) граматика. Почет je 17 новембра 1546, а довр- 
шен 1 фебруара 1547 год.

15. А постол, писан треком на папиру, ЗР5 X  22 cm, по
вршина писма 21 X  14*5 cm; висина слова 6 mm. Има 324 
листа. Писан je у XVI— XVII веку с доста неуједначеним пра- 
вописом, а са веома занимљивим језичним облицима.

16. Служ беник са празничним , на папиру,
20*5 X  13*5 cm, површина писма 14’5 X  9 cm; висина слова 
5 mm. Без почетна и краја; сад има 148 листа. Последњих 48 
листа са апостолима и еванђељима писано je другом руком, 
много новијом. Први je део из XVI, а други с краја XVII века.

17. Служ беник, на папиру, 22*5 X  16 cm, површина писма 
16 X  Ю cm; без почетна и евршетка, веома оштећен. Сад има 
303 листа. Писан у XVI веку.

18. Служ беник, на папиру, 20 X  12 cm, површина писма 
16 X  9 cm; без почетка и евршетка, веома оштећен. Има сад 
83 листа. Писан XVII века.

19. Псалтирс последовањем ,на папиру, 26-5 X  19 cm,
6
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површина писма 21 X  13 cm. Сад има 2 1 2  листа. Почиње 
с предговором Василија Великог въ начело ^ад’лнумь, а има и 
„повеет“ архиепископа Еусевија. Последњи су листови веома 
оштећени. Писао га je 1534 год. у кабларском Св. Николи ђак 
Дмитрашин. Запис издао Jb. Стојановић по препису А. Пе- 
јатовића, Стари српски записи и натписи, бр. 5597.

20. Псалтир с последовањем, на папиру, 21 X  14*5 cm, 
површина писма 1 5 X 9  cm. Без завршетка, има 2 0 2  листа. 
Писан од више рука. Текст до л. 6  je новији, а остало je из 
XVI века. На корицама залепљен одломак из једне хронике 
о Константину Великом.

21. Псалтир, на папиру, 28 X  13 cm, површина 20*5 X  13 
ст . Очуван je лепо ; има 137 листа. Писан je 1606 год., а 
био je раније својина манастира Грачанице. За његова писања 
био je митрополит рашки Симеон И. Ср. И. Руварца, Глас 
LXII, 1901, 29-30.

2 2 . Псалтир, на папиру, 29 X  13 cm, површина писма 
1 9 X 1 2  cm; има 100 листа. Има: пр-кдислов1е и сказк како 
<гъ.ставлнеп-н кысть. 4%'ЛГГИР'Ь ; затим архиепископа Еусевија и 
Јована Златоуста : пов-ксть. Cv 4'^/'MWX’k ; Јована Златоуста о мо- 
литви. Рукопис има лепих иницијала. Писан je у XVI— XVII веку.

23. Минеј за месец јануар, писан на папиру, у два 
ступца; 31 X  2Г5 cm. Нема почетна. Има свега 178 листа. Од 
л. 49г— 71г хвата служба Св. Сави са стихом, у тексту: Савоу 
поувадимь., тн разоуд\а, в(ож)« мои, дароуи ми. На стр. 104 je 
запис: j  простит« vv &(ть.)ци с(в«)ти погр-кшиу(в) задр-кмав’шн 
Сукаан’нш. Писао га je 1537 год. јеромонах Сава у Заступу. 
Запис, у изводу, саопштио Д. Анастасијевић, сп. д., 67.

24. Минеј за фебруар,на папиру, у два ступца, 30 X  2Г5 
cm. Има 134 листа. На л. 55v—74г налази се служба Св. Си
меону од Теодосија. Писао га поп Никола од Никољ Пазара 
при храму Св. Николе у месту Заступу, а довршио га je 5 
августа 1537 год. Запис помиње A. Пејатовић у Старим ерп- 
ским записима и натписима, бр. 5600. Објавио га В. Р. Пет- 
ковић у Богословљу VI, 2, 163.

25. Минеј за фебруар— април, на папиру, 30-5 X  2 1  cm; 
површина писма 22-5X 14  cm; без почетна. Има свега 218 
листа. На л. 33г— 47v налази се служба Св. Симеону од Тео- 
досија. На л. 106 запис: кои’ць. фбр’к!$др'1Ю м(-к)с(«)иг8 къ. д-кт(о)
3 5 s. На л. 218 други запис: Fïtk д-кт(о) 3 9 3  см-кр«ши ј«р’л\онду(к)
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Длннлъ. Писан je 1588/9 год. Један јеромонах Данило писар 
помиње се у блиском манастиру Шудикову 1592 и 1599. год. 
Записи и натписи, бр. 823 и 897.

26. М и н е ј за март, на папиру, 31*5 X  2Г5 cm, површина 
писма 23*5 X  14 cm. Има 149 листова. Писан у два ступца и 
на целом листу. Писан je 1559 год., тогда чювсткоуюфв къ 
Орь.влоу(ь.) арх’|'еп(и)ск(о)по\' кгр(в) Макар) к\ и тогда пр*кдрн’жефб 
пр'кстол(в) на Хер’цегь Оаи’жагш л\итрополнтоу кл(а)д(и)и,е кгр(к) 
Даниле, а у Будимљи кир Генадију. Писао га je презвитер 
Јован по наредби заступског игумана Григорија. Има нацр- 
тану руку с пером у њој и мастионицу, поред које пише : 
яопк ivvamiK. Запис у изводу саопштио Д. Анастасијевић, 
сп. д., Ь7.

27. Минеј за јуни, на папиру, писан у два ступца, 
29*5 X  21'5 cm. Има 155 листи. Писан у XVI веку.

28. Минеј за јули, на папиру, у два ступца, 29*5 X  21 
cm. Има 166 листа. Писао га поп Никола и завршио 6 априла 
1537 год.

29. Минеј за август, на папиру, писан у два ступца, 
28*5X21 cm, има 167 листи. Писале га две руке, XVI века.

30. Минеј за новембар, на папиру, писан у два ступца, 
31*5 X  21*5 cm. Без почетна. Има 192 очувана листа. Писан je 
у XVI веку.

31. Манеј за децембар, на папиру, писан у два ступца, 
31*5X21 cm. Има 248 листова. На л. 143v запис: Задремауь., 
простите, тр8дын* веуь. vv посла. [На четири места моли браћу 
да чувају рукопис да не буде свећом покапан. Писао га јеро- 
монах Нићифор у Заступу у храму архангела Михаила за храм 
•св. Николе 1537/8 год. Запис му je изванредно занимљив. 
Објавио га je В. Р. Петковић у Богословл^у VI, 2, 163— 5.

32. Мине/' празнични, на папиру, писан у два ступца, 
31*5X22 cm, површина писма 23*5 X  13*5 cm; без почетна и 
свршетка. Има сад свега 62 листа, потпуно оштећена. Писан 
у XVI веку.

33. Минеј празнични, на папиру, 29 X  21 cm, површина 
этисма 22 X  15 cm. Нема почетна. Очувано je 214 доста оште- 
ћених листова. Од л. 196г— 211г налази се служба Св. Симеону 
од Теодосија. Писан у XVI— XVII веку.

34. Пролог од септембра до децембра, на пергаменту, 
-28*5 X 21*5 сш ; површина писма 22 X  13*5 cm; оштећен. Без

6*
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почетка и свршетка. Дописан доцније последней лист са јед- 
ним записом из 1716 год. Рукопис je XIV века. Прва три 
листа поцепана. Почиње 11 септембром и иде до 31 децем- 
бра. Сад има свега 152 листа. Од наших људи има кратка 
житија на л. 33г— 35г Јована Рилског и на л. 37г—v Илариона 
Мегленскога.

35. П ролог од септембра до фебруара, на папиру,. 
32*5 X  20'5 сш, површина писма 25 X  14 cm. Има 275 листа. 
У њему се на лазе кратка житија Јована Рилског, Илариона 
Мегленског и Михаила војина. Припадао je раније манастиру 
Заступу. Житије Михайлово подудара се са оним, које je 
објавио Jb. Ковачевић y Гласнику срп. ученог друштва, књ. 
63, 1885, 7— 9.

36. Пролог за октобар,писан на папиру, 32*5 X  21*5 cm ;
површина писма 22’5 X  13*5 cm. Има свега 178 листа. На 
стр. 167— 171 налази се служба: с(в£)т(а)го й пр('Ь)п(о)д(ч>)в- 
наг(о) w(Tb.)u,d н(а)ш£го lïp’cem'd арх’иеп,(и)с(ко)па сржв^скаг/о) ; 
а од 171— 78 служба Св. Петки. Рукопис je руско-молдавске 
провениенције. Има овај запис : Оаак(а) сжвржшитЕлю й в(ог)оу* 
дав(ь.)ш£ме по зач(£)л4: й ко(нк)ц(в). Тро(и)д£ с(ва\)таа\ сп(а)си 
д(оу)ша н(а)ша. Gïio книге писал(в) ракк в(о)жш 11ав£л(ь.) й выпи-

Ж" д
салт». И те ЕОЛ’Ш£ KI МИНЕЙ м('к)с(£)и,НК1Х('ь) ДО С£ЛЛ Дев’ной, кж 
гф(тк)п(о)д(о)вн'кй Иарасков’ви м(а)т(£)р£ н(а)шЕЙ х’ранитЕЛ’ннд'к 
Пмт’ц'к; которой во\*Д£т(к) поп(к) с ни\'(ь.) спраковат(к) попрошейт£ 
г(оспод)а за рава в(о)ж'м Пав’ла.

37. П ролог од марта до августа, на папиру, 31 *5 X  21 
cm; површина писма 2 2 5 X 1 4  cm. Добро очуван. Недостаје 
фебруарски део, од кога се налази само један лист. Има сад 
свега 291 лист. Писао га у манастиру Враншчици 1569/70 год» 
ђак Вук од Никол> Пазара. Запис из овог рукописа, по пре- 
пису А. Пејатовића, објављен je у Старим српским записима

, и натписима, бр. 5616. О том ђаку ср. ранији запис из 1554 
год. Ib., бр. 580.

38. Пролог од марта до августа, на папиру, 31 ‘5 X  21 
cm, површина писма 21*5 X  14*5 cm. Има 329 листа. Писан 
1579 80 год., правЕфоме ввела цр(в)к(о)кнаа пећском патријарху 
Герасиму. Писао га je у манастиру Куманици, од 1 октобра 
до 8 јануара, јеромонах Висарион. Запис je непотпуно објавио 
Д. Анастасијевић у Богословљу, 65— 6, с погрешним наводом,.
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да се у овом прологу на лазе још : један састав Константина 
Филозофа и један српски летопис.

39. Октоих, на папиру, 28'5 X  21*5 cm, површина писма
22 X  15*5 cm. Без почетна и свршетка ; има 205 листа. Писале 
га три руке, једна у XVI, а друге две, с великим уметцима, 
у XVII веку.

40. Октоих, на папиру, 29 X  20*5 cm, површина писма
23 X  15 cm. Нема почетка ни свршетка ; има 202 листа. Пи
сале га две руке XVI века. Био 1597/8 год. приложен мана- 
стиру Ђурђевим Стубовима код Берана.

41. Октоих од 5— 8 гласа, на папиру, ЗР5 X  20*5 cm, 
позршина писма 24 X  14’5 cm. Без почетка и свршетка, има 
263 листа. Писале га најмање две руке XVII века.

42. Октоих од 5 до 8 гласа, на папиру, 29 X  22 cm, 
површина писма 23 X  15*5 cm, Веома оштећен ; без почетка 
и свршетка. Сад има 204 листа. Писан у XVII веку.

43. Триод поспи, на папиру, 26 X  20 cm, површина
писма 21'5 X  14 cm. Има 343 разасута листа. Довршен je
18 фебруара 1659 (година од рођења Христова, уписана у
текст, гласи погрешно 1655). Писала су га три дијака Теодор,
Раданко и Радомир. Један од њих записаб je : $ л'кто w ирод

*■«*»
{!) a w рож(двства) Х(ри)с(то)кл aygs ДпрнлТа s оукы мн'к гор7 
код\8 й грозном^ коркети се й слоев S сеи книзе начвтех'(в) и 
пакаута\'(в) за толика л"кта Сукллннв! азв.

• 44. Триод поспи, на папиру, писан у два ступца, 29 X  21 
cm, веома оштећен, без почетка и свршетка, са 231 листом, 
XVI века.

45. Типик, на папиру, 21 X  13*5 cm, површина писма 
15 X  9 cm, има свега 416 листа. Садржи типик Св. Саве Je- 
русалимског од 8 л. Од српских и словенских светаца има 
Св. Арсенија, Св. Саву, Св. Симеона и Св. Ћирила. Писао 
ввплоу бвдпд (Никола дијак), у XVI веку. Био својина мана- 
стира Војсиловице и потписао се на њему патријарх Па ј си je 
26 октобра 1630. Запис објавлзен по препису А. Пејатовића 
у збирци Jb. Стојановића, сп. д., бр. 5656.

46. Типик, на папиру, 21 X  15 cm; површина писма 
14 X   ̂ cm. Нема почетка; очувана су 464 листа. Имају тро
пари Св. Арсенију, Св, Сави, Св. Симеону. Написан je у ма- 
настиру Вољавчи 1606/7 год.
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47. Злашоусшове беседе, на папиру, 31 X  21*5 cm, повр- 
шина писма 2 0 5  'X  14 сш. Има 147 листа. Садрж и беседе о 
Авраму (йвраам’ же к-к вогатн якло). Нема заврш етка. На ко- 
рицама се налази овај запис патријарха Пајсија :

Oïa с(ве)таа н д(оу)шесп(а)сна книг(а) 30b w m ( h) Златобстту 
w îlrpâMe кеседа почжнн лг и дош нд ( н)  до л\в  ; е веседи мнк  
сдчкреи’нсм^ ft л\нит(о)гркшнол\8 НаС'сею, Йже несмж ди’с(то)Й!гн 
иаркфн ce ар’х'!еп(и)ск(о)ту, машем’ же rip'kßa(a)raaro вл(а)д(и)ки 
Х(рн)с(т)а и того рождчншее его л\(а)т(е)ри пркс(ве)тн 1 е кл(ади)ч(и)и,гк 
нашем в(огороди)и,н при(с)по д(к)вн 1 AlapÏH вжзвгкд(е)н$ ми вйв’ш$ 
на ctvH с(ве)тк 1 пркстолж, тогда л кт8  мимотек’ш$ зркг а пнсаун 
cïe § л кт(о ) зркз л\(к)с(е)и,а фе(в)р($ара) k s  § ћелш Койснловн. 
О вај запис патријархов утврђује друге белешке о његовом  
доласку на патријарш иски престо.

48. Зборник, на папиру, X V I века, 29 X  21 cm , површина 
писма 20 X  13*5 cm. Без почетна и сврш етка. Сад  има 348 листа.

О д  л. 1— 170 je Шестодневник.
О д  л. 171 почињу : Нркдкли си в(ого)мн разлйчны пропо- 

в-кдашю й вкрк с(ве)тые снворные й ап(о)с(толнс)кн1 £ м,р(н)кве 
гл(агол)н5ми снврани w Клилхента же и йп'кх’(в) пр(к)под(о)внн1 \'(н) 
й вл(а)жени1 у(н) СС^тн^и (а пркдклн, в истипносл0 в1'е, г хувразн). 
На л. 183г почиње : w Латинкх(н) сйркч(н) Фр*$гхуу(н) а’коуд(оу) 
низводет се сиу(н) родовк й Ô ереси и\(н) й гючто ичукпише с(е) 
vv с(ве)тые в(о)ж'|'е ц,р(в)кве.

О д  л. 188 увезан je други  рукопис, старији, X V  века, 
исте величине. Почиње овим : Гехурпа ар’уТеп(и)ск(о)та але|Ын’- 
дрнскааго о житн н w заточени lvv(a)na Злат(о)8стаг(о).

На л. 342v: 0еи»д(о)ра еп(н)ск(о)па тр!'миднскаго w заточени 
н w скрнвеун Iwana apyïen(HVK(o)na Костан’тина града Злат(о)8стаго.

На л. 348v почето je Нрокла ар’уТеп(и)ск(о)па Костантиид 
града слово поувално на намети Ioaiia Злат(о)$стаго.

49. Зборник, на папиру, 21*5 X  14*5 cm, површина писма 
15 X  11 cm. Без почетна. Има 338 листа, писаних од више 
рука X V  и X V I века.

Садрж и : на л. 9Г Андрије Јерусалимца: Олово на всемйрное 
к'кздкижеше ч(н)стнаго и жнвотворефаго кр(н)ста. (Криста три- 
жиство творилхн).

Н а л. 15г Димитрија Кантакузина : Олово поувалиое с(ве)~ 
т(о)лх8 великолх(8)ч(е)ник8 ДТмитр|'ю лхгр1 Уточ(н)и,$.

На л. 20v П атријарха Тарасија : Олово на вжвед(е)нТе прк~
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с(ве)тые вл(а)д(ичн)п,и пашен в(огороди)и,и й пр(и)сис д-кви МарУи. 
(Ов-ктло и светоносно пастоецш трьжьство).

На л. 29г Жит|'е и жизнь, и повести сказашю пркславны\'(ь) 
чк'д(е)сь иже къ. с(ве)ты\'ь о(ть)ца нашего ap’\'ïepea и чюд(о)ткорпга 
Х(ристо)ва Николай (!) МнриликУискаго.

На л. 47 Димитрија Кантакузина: въ крати/k поувалпое 
с(ве)т(о)л*8 ар’уУереб и чюд(о)творп,8 Х(ристо)в8 Школаб.

На л. 49г Патријарха Софронија : ЖитУе и жител’ство 
пр(е)нод(о)к1м4е л\(а)тере паше еИарУи впгпт'кнТны.

На л. 66г Јефрема Сирина : Олово о бллилкши. (НрУидкте 
люкиллици).

На л. 75v Максима Ритора : Олово и а ва(а)говкфепУе прк- 
с(ве)тые вл(а)д(и)ч(и)и,е пашен в(огороди)цп.

На л. 90v Јована Златоуста : Олово на кл(а)гов'кще1п« 
(Ггь нргьвЗю нед-клю православною).

На л. 97г Кирила Александриског : Олово въ. с(ве)тын 
нразд(ь)никъ. и,вктопосныи и о ждр'квети.

На л. 105г Јована Дамаскина: Олово о нс'ьу’шои смоковь- 
ници и о приточи винограда.

На л. 113г Јована Златоуста: Олово о люводеици и о масти.
На л. 117V Јефрема Постника: Олово о влбдници и о 

алавастр'к мера.
На л. 12бг Јована Златоуста: &  слова иж(е) вгь с(ве)ты и 

велнвыи четвртчтакь о в(о)ж(ь)ств’нын\'(ь) таин(ь) с(ве)т(а)го 
прнчецшна.

На л. 129г истог: Олово вь с(ве)тыи великыи петакь и о развои- 
HHiyfc (Д(ь)ньс(ь) в(о)гол!овное вл(а)гоч(ь)стТе в'ьселки’нбю стчврьши).

На л. 131v од истог друго слово на исти дан (Келикал 
оуво кс(ть) тварь п(е)во).

На л. 134v Јефрема Сирина : Олово о стр(а)сти Х(рнсто)в-к 
вт». с(ве)ты вел(и)вы петакь.

На л. 139г Георгија ђакона : Еескда даже к к с(ве)ты и ве- 
ликы пет’кь выв’шаа и гл(агол)лГиаа прогавлгающУа и w покааши 
показаюш/Уа иоч(ь)сть.

На л. 150v Георгија митрополита никомидиског : Олово 
о еже пркд(ь)стоаше при кр(ь)ст,к Гс(оусо)вгЬ л\(а)ти его и сестра 
л\(а)т(е)ре его.

На л. 167г Епифанија архиепископа кипарског: Олово 
кт%. с(ве)т8ю и великбю cSevvtS о погр£венУи ткла г(оспод)а нашего
1г (соуса) Х(рист)а.
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На л. 179г Григорија Богослова: Олово на с(ве)т8 к> пасу», 
й на опожден'Уе.

На л. 181г Јована З л а то у ста : Олово на с(ве)тое въскр(в)- 
сенУе Х(ристо)во.

На л. 183г Андрије Критског : Олово поувалное с(ве)т(о)л\» 
н в*кликомоу к'к м ( 8 )ч(е)н(н)1цкув пов'кдоносц» ГеоргУю,

На л 190г Анастасија мниха: Олюво на с(ве)тое Х(рист)а 
в(ог)а нашего пр4аувражеше.

На л. 2 0 1 г Јована Златоуста : Ноувала с(ве)тк1 нл\к и връ- 
уовныимь. ап(о)с(то)лчум(в), Петра и На va а.

На л. 205v И сто г: Олово о еже оувУиства горше кс(ть.) еже 
оклинати, пророка ЗауарУе видите.

На л. 214г Андрије Критског: На въсеч(ь.)стпое »спеше 
пр-кс(ве)тые в(огородн)и,е.

На л. 226г ОтезанУе вывшее вж крат’и/к вт». 1ер(»)с(о)л(н)- 
мчуу(в) при ОофронУи аруУеп(н)ск(о)пк о в-кр-к Хр(и)стУан’си/ки н за- 
кон'к е\греиском(в).

На л. 229г ИзложенУе въ. кратЧук о пракославн-ки вкр'к еже 
длъж ’но кс(тв) вжсаком» Хр(и)стУанУи» в-кдети и нспов'кдати 
до посл'кднгаго нздыуаша.

На л. 231г Нов'кдапУе к к  кратц’к с'кложеи’но како н чесо 
рад(и) Сулбчише с(е) vv нас(к) Л а т iне.

На л. 233v ПисанУе Жих'анла патрУарДа КостЛн’ппга град(а) 
еже посла патрУарД» андУоуУиском» Петр» о ересеу(в) латж ’скынуь..

На л. 236г ПисанУе Дом’шка ар’х'Уеп(и)ск(о)па венетУискаго 
(упућено истом лицу). И на л. 237г По 1 Ут(в)писанУе с(ве)т'кишаго 
патрУар’х'л Петра къ. ДолчнУк».

На л. 245v К к жсстокчум( к) вшГнкжлч(к) Латпнулч(в) побчеше.
На л. 266г Јована Дамаскина : (ï) еже иеразлбч’н» пр'квытн 

слова в(о)ж(в)ств» доуше и плъти и вк сжмржтн г(о)с(под)ны и 
едином» пр'квыти состав».

На л. 269г ОказанУе монау(<*) кчгр(в) Д(а)в(и)да како Пар’лаама 
изовр^кте сжставлтчшаго свою ер̂ ксв.

На л. 277v СЭпостнвжув Пеликаго КасилУа. Потом на л. 
286' од истог: (У) гл(аго)лклчв1 у(в) таинв 1 у(>) кшгау(в) показание 
гако еретичвскиа с8 т ь  свписанУа ; потом на л. 287г: (У) кшгау(в) 
в(о)ж(к)ств’иаго писанУа искрлвныу(в) и т»ждыу(в). На л. 29 по- 
чињу питања Никодима архимандрита тисменског и одговор
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Еутимија Трновског о кандидатима за свештенство ; затим на 
л. 300v гако il £ под(о)ка£тъ. празд(к)иокати с$к(от8) и пе(та)к(к).1

Од л. 313г почињу хронолошка обавештења, затим. 
астрономска и општа географска, с једним нашим описом Је- 
русалима.

На л. 324v <х) п-ксн-ки сс>лол\с>11Кскк1нх'(ь.) протлкксжлн’ио 
0£и’д(о)рити’л\(ь.) £п(и)ск(ф)П0 Л\к KrpS Пр'кк'ЬдЕМО KoCTaH’THIlVVM(jv) 
■Философwm(k) бЧИ'Г'клКМЬ. сркк’скк1им(к).

На л. 333г, који je поремећен из ранијег ре да, почиње 
јједан важан летопис.

Доста опширан, али прилично дилетантски, опис овог 
рукописа дао je Ђ. Киселиновић, сп. д., 17— 26. Он се нај- 
више задржао на поменутом летопису. Д. Анастасијевић, сп.
д., 65, погрешно наводи да се превод Теодоритова списа, 
који je учинио Константин Философ, налази у прологу из 
1579/80 год. У тај исти рукопис он ставља и поменути ле
топис. Иначе, и он се у свом чланку највише задржао на ле
топису (стр. 66— 7), давши неколико напомена о њему.

Последњи запис у том летопису je из 1495/6 год., а у 
самом Зборнику на л. 310г налази се реченица : н(и)нга же 
’текущее л4:то з^д, т.ј. \ЪЪЪЪ год.

Садржај овог важног зборника, о коме мислим писати 
посебну студију, потсећа на један зборник из збирке Балта
зара Богишића, који je описао Ст. Новаковић у Starinama X, 
1879, 44— 9, a који je у науци први употребио В. Јагић за 
своје издање Житија Стевана Лазаревића од Константина Фи- 
лозофа (Гласник срп. ученог друштва XLII, 1875, 227). Taj 
зборник потиче с краја XVI века, a Богишић га je добио од- 
некуд из Херцеговине, изгледа из никшићске области. Taj 
зборник je, најпре, по самом формату сличан нашем (19‘5 X  15 
cm). Затим, у њему се, као и у нашем, налази известан број 
обавештења о старом познавању земље. Најзад, што je нај- 
важније, ту се налази чланак Теодоритов о тумачењу Песме 
над песмама. Чланак није преписан у целини и не помиње 
се уза њ име Константина Филозофа, али je главно да по- 
стоји. Од значаја je, што се тај чланак налази пред житијем

> Ту се налази став да Срби потичу од Бара и жене му Лете, који су 
имали пет синова : Кала (од ког су Калаври), Мелфа (Мелфићани), Виона 
(Венетици), Арвана (Арбанаси) и Сера (од ког су Срби — Ор-ккл?б).



90

деспота Стевана; можда je то случајно, али je много веро- 
ватное да су тако доспели у непосредну близину што су их 
преписивачи рукописа (била су свакако двојица) нашли у 
неком изворнику заједно или што су знали да им je за нас 
писац je дно исто лице, Константин Филозоф. И у овом ру- 
копису налази се један хронографски прилог, али не летопис 
него родослов, који je објавио Ст. Новаковић, ibid , 52—60. 
Иначе, овај никољачки зборник има много богатију и разно- 
врснију грађу и очуван je далеко боље од Богишићева, који 
je оштећен и непотпун. Из тога што су оба рукописа очувана 
на подручју старе Херцеговине ja не бих смео изводити ни- 
какве даље закључке и поред ових извесних додирних тачака.

50. Катастиг манастира Никољца. Ру копие папирни, 
са белешкама и записима разних времена ; почиње од XVIII 
века. У ньему има неколико листова из ранијег општака. По- 
миње га Анастасијевић, сп. д., 68.

51. Катастиг манастира Добрило вине, пренесен у Ни
колаи 1833 год. Рукопис папирни са записима из разних вре
мена ; почиње од XVII века. Помиње га Анастасијевић, сп. д., 
68— 70 и доноси из њега поменик архиепископа, патријараха 
и локалних митрополита, али није приметно да je припадао 
Добриловини, иако се тај манастир помиње на првом месту. II

II
ЦРКВА У ЦРКОЛЕЗУ

У Прилозима VII, 1927, 224— 5, дао je г. В. Р. Петковић 
један мали прилог о цркви у Црколезу са два натписа, које 
je добио од учитеља г. Петра Милчића. Он je у том чланку 
упозорио, да се црква помиње први пут у једној повели 
кнегиње Милице датој 1395 год. манастиру Св. Пантелејмона 
у Св. Гори и да се из те повеле види да je црква постојала 
и у време цара Душана. У повели се, на име, каже ово: 
Коикода Нокакь. и Бидослака приложи цркковк скехаго ïvvaiiiia 
пр-кдхече 8 Црь.кол'кз'к сь. сели и сь. лчехоуомь. и с меггами и ира- 
виналчи црьвве хе, фо cï е дрьжала копь, дара Охефама. (Акты 
русскаго на Св. АеонЪ монастыря. Юевъ 1873, 397). После 
г. Петковића дао je неколико нових прилога г. С. Смирнов 
у Старинару VIII— IX, 1933— 4, 258— 60. О архитектури цркве 
дао je стручно објашњење на истом месту г. Ђ. Бошковић.



Наша истраживања у Црколезу, која смо у лето 1933. 
год. вршили заједно са г. Ст. Станојевићем, дала су врло 
лепе резултате. Црква у Црколезу постоји и данас, само je 
у њој 1673 год. обновљен живопис. Црква je мала, сеоска, 
подигнута на једној главици изнад села истог имена, и својим 
обликом и израдом, врло простом, не изазива никакву наро- 
читу пажњу. Али je њено хисториско наслеђе изванредно дра-- 
гоцено. У цркви се налазе три гроба. На једном од њих, на 
левој страни, испред олтара, поставлена je лепа плоча од 
црвенкастог мермера, са овим натписом :

Д1(^к)с(е)и,а ик>на к д(ь)нь пр'Ьстаки се рака к(с>)жиа дИарта и 
кк тьжде iV\(-k)c(£)urK д простаки с е  о\*м8ка ей Бидосдака н да к 
к-Ьчна память..

Taj натпис са не беспрекорним факсимилом и непотпу- 
ним читањем објавио je С. Смирнов ib., 260. Он je наговестио,. 
да би ова Видослава из натписа могла бити оно лице, које 
се помиње у поменутој повељи. И по месту где се гроб на- 
лазй, и по необичности и лепоти надгробног камена, нама се 
чини да je та претпоставка потпуно вероватна. По свој при- 
лици Видослава je била жена војводе Новька, власника цркве 
и села.

Други натпис, на десној страни, који je објавио г. Пет-, 
ковић по туђем читању, а од кога je г. Смирнов дао непот- 
пун факсимил, гласи исправно овако :

г M('k)c(e)u,d vvKT6Kpa üï д(ь)пь престдк[н] с е  ракь к(о)жи 
Иижаик а зокомь л\нрьскид\ь имен ем к Радослакь чедкникк.

О том челнику Радославу ми немамо, на жалост, никаквих 
других вести, на основу којих би могли рећи нешто ближе 
о њему.

Трећи натпис на плочи, исто пред олтаром, веома оште-- 
ћен, који je г. Смирнов прочитао само делимично, гласи у 
целини овако:

t  ill('k)c(e)na ибдиа к пр-кстакн с е  р[авь. кожи] HwanK а зо- 
комк мирскимк [именелхк] Богд(а)нк. Номепете кратче, а кась. когк. 
М  сал\к киль, [како] и ки чьто киль и 'к.

Нисмо сигурни ни ко je овај Богдан. Да je био угледан 
човек види се јасно по томе, што je сахрањен у , цркви. По- 
мишљао сам на Богдана писара Ђурђа Бранковића, који je 
15 новембра 1419 писао једну повељу y Вучитрну (Ст. Нова- 
ковић, Законски споменици, 531) и на судију Богдана, којц

*91



—
 Из Посног триода у Црколезу (бр.

'92

се 1330 год. помиње у Дечанској повељи (ib., 646), ели за 
•обе те комбинације немам никакве поузданије подршке.
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Сем та три гробна натписа, ко ja припадају XIV или XV' 
веку, у овој цркви je очувано све до данас и неколико веома. 
старих рукописа. Цела збирка има ове рукописе:

1. Еванђеље,на пергаменту, 21 ‘5 X  17*5 сш, површина, 
писма 18-5 X  12 сгп. Очувана 183 листа, без свршетка. Руко-- 
пис je несумњиво из XIII века.

2. Праксапостол и еванђеље, на пергаменту, 26 X  16*5..
сгп, површина писма 22 X  13 cm. Нема почетна ни свршетка, 
знатно оштећен. Има свега 118 листи. Бугарске рецензије,. 
XIV век. _

3. Еванђеље и апостол, на папиру, ЗГ X  21 cm, повр
шина писма 22 X  15 cm. Нема почетна. Очувано 285 листи.. 
Неки су од њих у средини покидани. XV— XVI век.

4. Праксапост ол с еванђељем, на пергаменту, 26 X  19 
cm, површина писма 19*5 X  15‘5 cm. Нема завршетка. Бугар
ске рецензије. Очувано 228 листи. XIII— XIV век. На л. 223. 
додата доцнијом руном белешка: кь. тажде д(к)нж иже кк 
с(ке)гн\'(ь) w(Tb.)u,d нашего Сави аруиепнск^па сркпкскаго.

5. Поснитриод, на пергаменту, писан у два ступца, 
29 5 X  22 cm. Нема почетна ни свршетка. Очувано свега 120 
листова. XIII -XIV век.

6. Минејпразнични, на пергаменту, 27 X  19*5 cm, повр-- 
шина писма 21 X  16 cm. Веома оштећен. Без почетна и свр
шетка. Има свега 123 листа. XIII— XIV век.

7. Минејпразнични, на пергаменту, 21 X  16 cm, повр
шина писма 15'5 X  9*5 cm. На л. 10 истрт запис. Нема, 
почетна ни свршетка. Очувано свега 156 листа. XIV век. За
пис на л. 154: Сию книг» приложи Iwan k w колгар-н за кеч и и 
номенть и тко ю -fee wkth w сек урам8 с(ке)таго Ivvana пр'кд(кте)ча 
да кс(тк) проклет(ь) w г(о)с(под)а к(ог)а ктк(се)дрТ5.жнтелга и да. 
л\$ е с(ке)ти Iivai-n* с8прткннкт\ на Х(рис)то(ко)м$ прншксткию кту
л{'к)то зр и пн м('к)с(е)ца д\арта Ï д(ь)нть аминь. Запис je с не
ким малим погрешкама објавио С. Смирнов, сп. д., 260.

8. М и н е ј од септембра до априла, на папиру, 28-5 X 21 
cm, површина писма 22 X 14 cm. Нема завршетка. Очувано. 
308 листа. На л. 267 има служба С.в. Сави. XIV— XV век.

9. М и н е ј од септе ибра до децембра, на папиру, 28 X  20> 
cm, површина писма 23 X  16 cm. Очувана 333 листа. Нема 
завршетка. Рукопис je крај XV или почетак XVI века.

10. Служ ебник, на папиру, 20 X  13 cm, површина писма.
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15 X  Ю cm, Веома оштећен. Нема ни почетна ни свршетка, 
а очувана су света 74 листа. XVII век.
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11. Требник, на папиру, допуна î 
15 cm, површина пнсма 15*5 X  Ь*5

штампаном XVI века, 
cm. Рукописних ли-
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стова има 188. На л. 23 налази се ЛЛ(о)л(итва) въ вратотвореше, 
а на л. 13— 4 М(о)л(и)тва на поставляете кксара и деспота и
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инимь вллстемь. Текст те молитве потпуно се подудара са 
оним код П. Сиркуа, Къ исторш исправлешя книгъ въ Бол- 
rapm. Спетербургъ 1890, 123— 4.

У  црквици се налази повећи број записа и натписа. Она] 
о живописању цркве објавио je по туђем препису В. Р. Пет- 
ковић у главном тачно, а добар факсимил донео je С. Смир
нов, сп. д., 259. У читању код Петковића треба исправйти: 
плтриар’ул, кь л('кто), Б$ч’ка и ïwaiia, и касеу(ь) Цр’колежана^ь).

Над црквеним вратима налази се почетак записа о при- 
ложницима, који почиње овако :

т Д а  се зиа цјо тко приложи : поп к Мар’ко а, Б$ч’ко а, Iwan к
а, Никола и Ни^’ша а, Божа с, Милета рк, Гр8га рк.

Даље није писано, али je на омеђеном простору остављено 
још подоста места, да се могу дописати и доцнији приложници.

Остали записи на зидовима по цркви :
1) 1650.Да се зиа кад*к се поградн саи х'рад\ с(ке)таго Iwana 

прИ^дьтечн к лето зрин.
2) 1714.Да се зна кадь, приде w(Ta)u,b Оаватие патри-

—3
Х'аршме, а\|гд|.

с»—а »-«э3) 1774.а\|год м(гк)с(е)ита лхаиа дан 31 подписа Филип’ Де
вички, то  крел\е л\и слаше нг8л\ан кнр Петроние.

4) 1789.Да се зна кад приде попь Миловань Коришка, по

лиса Милошь .... (оштећено) Д*квичк1 а\[гпд.
5) 1792. Знаио в$дн когда приде ирмон 1 \'(ь) ГрнгорУе кь сен 

с(ве)ти \'рал\ь wлчонастнра пекскаго 1792 л\('к)с(е)и,а апрјлилч 28.
6) 1805. Знаио в8ди когда придоу аз-ъ Нићифорт». Огбдени- 

чани[нь] 1805.

На зиду, у отлару, у проскомидији исписана je поука 
како се спрема причешће. На крају те поуке налази се запис: 
Помени г(оспод)и рава к(о)жиа Радела. Рукопис Радулов нала- 
зимо на готово свима‘ записима црквеног живописа, и то то- 
лико сличан и по дуктусу, и по типу слова, и по боји црнила, 
да о томе не може - бити сумше. О Радулу „писцу“, који се 
поминье као сведок при једном аманету у Никољцу код Би- 
јелог Поља, у једном недатираном запису у збирци Л>. Сто- 
јановића Стари српски записи и a који се, по нашем
мишљењу, односи на овог Радула, писао сам у Годишњици 
XL1II, 171, и сад то овде не треба понављати.
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Ш
UPKBA У ДУБОКОМ ПОТОКУ

У нашој науци не зна се много о тој малој сеоској 
цркви недалеко од Косовске Митровице. Она ни по својој 
убогој спољашњости, ни по свом врло скромном инвентару 
ни je правлачила широку публику, ко ja би joj створила глас; 
а за људе од науке она je откривена тек у наше дане. Л е 
жала je с неруке, доста повучена од главног друма у један 
кланац који je пре висок него дубок, а налазила се у једној 
области до које се, због њених арнаутских становника и су- 
седа, долазило са много опасности. Ми смо je посетили овог 
лета по љубазном савету г. проте Стеве Димитријевића и 
имали смо у њој једно лепо научно изненађење, нашавши ту 
један нов рукопис Теодосијева житија Св. Саве из доста 
раног времена.

У библиотеци црквеној налазе се свега два рукописа, 
ко ja брижљиво чува предусретљива свештеничка кућа Попо- 
вића. Од тих рукописа један je:

Триод поспи, на пергаменту, са површином 25’5 X  19 
сш, писан на два ступца. Данае нема ни почетна ни евршетка, 
а очувана су му свега 62 листа. Рукопис je XIV века. Писале 
су га две руке.

Други, много важнији, je један Зборник, на папиру, са 
површином 29'5 X  32 cm, и са површином писма 24 X  14 cm. 
Нема почетна ни евршетка. Очувано му je 370 листа. Писан 
je у XV или најдаље на почетку XVI века. Од почетна са- 
држи поуке светих отаца, а од л. 132г почиње житије Св. 
Саве и хвата до л. 345. Иза тога од л. 346г иду цара Васи
ли ja : Главы наклзат*л’нык gs кк с(и)ноу кго и кь. ц(а)роу Дквоу.

Ово }Китије С в. Саве очувано je, дакле, цело. Исечено 
je само неколико реди око једног иницијала на полеђини 
првог листа. НЬегов текст je, у колико смо га преписали и 
фотографисали,1 исправнији од оног који je објавио Даничић 
по препису из каснијег времена. Н.пр. у наслову, који има 
краћи тип: Чюдесь. спов'кдате, lepMonayoMB монастыра Хндандарв 
парнцакмаго. Место речи на стр. 4 у последнем реду оустрав- 
двшоу овај рукопис има : оуст'равикшоу ; на стр. 5 у р. 10 одоздо

1 Taj je посао с много пажње извео колега г. Ф. Месеснел из Скошьа» 
на чему му и овде топло захваљујем.

7
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место мкс1 ciciiK има мко скнк ; на стр. 5 у р. 6 место пооуче 
hïém  кмигь има старије пооучешемк писанш. У погледу право

'џкина  п Mief мгг(|(ајнн('« пет/
• И Н 1 | « Х  »  Г Т Ы Ш Н И Й  А Д

j i im A t h n H

' f / Г ' '  •/

Џ < ? ,* ;«*  *Д h  ,  *  & i< e f ' n m  H A A À  АИД 'Il {4  
f t  I  А Н  Н М М И  - К  A  Г в  И Л  ̂  d *f H  f Г Ж  £ *  ,Н fe

tbtr^JntteHAf *if tu« = и « и пвллву '

Ж.1

■ /V ■'F>
s e i f «

t r  s Ш п ^ а и г г и  «  ,

а / н Г# Л М М К Р в Д И  r y w / fT ö  
i M H ' b  *  i r  f t  «  «  f t  «  H X  <(*Г f j i f r  б / п О А ђ  
A M  U l f  ■ в / Kai*  kl  AA  h  H  А А А Л  4 M O I  Џ
M , j M M K % f 0 A A M  ИЛНHC A r f r r i M  ААЖ • 

i  fef ( IИ  АЛИ H  8  » U l . 0 f t  A  m  h , 11 f t  i<  A M  * 

КНММЖ1 timimAAfc ни til й щ  JM
V / 1 ^ t u t  •  r i » p « ‘ K V « W i / t%
11АЦ1 H H f l A A Ö l -  * I I | M i y  <J Ж л у  й у и

« A M  A A A I ,  И  ft  h  H A  f t  H H hl  H b f t ’ 

V r t A A l .  eeVLll  l i f e  i l i f e  Ш  Н А Л «  ,

HI R h A A l U  t fl* H АЛ АЛЛ h ( 6 НЛЛбЛЛА
А Л Н Й Г Л А Л Н  - { ITTA  ft h U  в (  Jf r t r  i  »fr f t  i r f r ç

’ * ' ’ • f ..... . • . • • ...:• " '

т ш т т т т т € ш г ё € ^ ш ё ш п ё ш ы т ^ Ф ^

С л. o. — Из Савина житија y Дубоком Потоку.



99

писа, а понегде и облика, поузданији je много од Даничи- 
Кева. При новом издању Теодосијева житија овај би рукопис 
требало свакако искористити.

Сем тога, у цркви сам нашао и неколико записа. Један 
од њих из 1720 год. објавио je Љ . C iојановић у Старим срп- 
ским записима и натписима, бр. 7509, по препису Гл. Елезо- 
вића. У том запису треба исправити: Филинкдаре, кбпишмк, 
саписаине ео, патриаруа iLIovcea, ллитрополиткскаго, Днллитрнекичтц 
.диакоик, аруидиакоик, Хрис(то)фора.

Један запис из 1782 гласи овако :
(4ию |рмологк книгб приложи попж Ьремига иокопазарскы оу 

црккб Д 8 кокк1 Нотокж при г(оспо)д(н)н8 прнзрснсколль. кирь. Iwanи -
кию avjj-пк. Кои ей é оукран’ илы ist* сего долла [нема шта —  
ваљда однео или узео] да есть, проклгатт* б(ого) н(о) сни\'т* 
и’(та) цъ..

Други je недатиран, али зна се да je с почетна XIX 
века, а налази се у једном штампаном псалтиру :

Она книга КЗкомана Берзаћанипа ћака (v наие Крагбевда, 
подж господаромт* Геи’рги£Л\т*.

IV
РУКОПИСИ МАНАСТИРА ДЕВИЧА

Кад je руски конзул А. Гиљфердинг 1857 год. дошао, 
после доста труда, у тај манастир он се изненадио најпре 
због нељубазног дочека, а после и због мале књижевне кул- 
туре манастирског игумана. Кад га je Гиљфердинг питао за 
рукописе он je с почетна одговарао да их нема, а кад je овај 
наваљивао смиловао се да му покаже три-четири, али га ни je 
хтео да уведе у собу где се они налазе. Сем рукописа до- 
нели су госту join неколико штампаних кньига, за ко je je 
игуман упорно тврдио да су рукописи, иако га je Гиљфер- 
динг хтео поучити о бољем. Ражљућен, Гиљфердинг je на- 
пустио манастир оставивши о његову братству не много при- 
јатну слику у својој корисној књизи , Герцеговина и
Старая СербЬя, Спетербургъ 1859, 288— 90.

Неколико бележака о рукописима у Девичу оставио je 
други руски конзул, И. Јастребов, срп.
друштва XLII, 1875, 354— 5 ( — Податци за историју српске

7*
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цркве. Београд 1879, 82— 3). Оног рукописа еванђеља, који 
Јастребов помиње, и чији je запис прештампао ЈБ. Стојановић 
у збирци Старих српских запаса a натпаса, бр. 864, данас 
нема у манастиру. Запис који Јастребов помиње на стр. 354, 
а нога нема код Стојановића, има неколико штампарских 
грешака у оба издања. Ово су исправке : кугр(к), пекклоии л\б 
е, дес’ковачккн, кгрк втимие, Тбркди, сблктанк, Игкнациб. Датум 
није очуван, али je очевидно да не може бити зр, односно 
1592, како да je Јастребов. Поход на Беч, о ком се говори у 
том запису, ни je био те године, нити je —  то je бар Јастребов 
могао утврдити ! —  тада владао „благочастиви цар Петар“, 
т.ј. Петар Велики, зр су могле бити само две почетне бројке 
датума, који je сигурно с краја XVII века.

Веома неповољну слику о стању у манастиру дао je и М. 
С. Милојевић у Путопису дела праве (старе) Србаје, Београд, 
II, 1872, 146 и д. „Све je то опало, забајаћено, непоправљено, 
непочишћено и неуређено ; све се то клони урвинама и из 
ових развалинама ; све и сва тежи и иде пропасти и уни- 
штеььу“ . Он je, вели, нашао у манастиру до 40 разних књига 
„из 14 до 16 века“ , „све разсуте и изцепане“ . Међу њима je 
било 10 србуља из штампарије Божидара Вуковића. „Оне ce 
повлачаху по влажним рафовима и по огромној костилној, 
из које извлачаху, заједно са влагом, и смрад још добро не- 
изтрулилог меса људског ; те тако пропадаху и труњаху“ . У  
једној скривници „првој“ , нашао je, сем тога, „око 90 разних 
књига писаних на кожи и хартији, све сами Србуља“ ; а у 
другој „око 50 најстаријих и најодабранијих књига“ . Девичка 
библиотека, по том казиваньу, са неких 170, већином старих 
рукописа, била би једна од најзнаменитијих у Српству, да je 
очувана и, наравно, ако je све ово тачно што Милојевић на
води. Лер, у његовом казивању имају неколике ствари, ко je 
не изгледају сигурне. Он je, каже, одвојио у Девичу 1 2  ру
кописа, од којих су сви били на кожи, из XI—XIV века. Ту 
се налазио неки пролог из год. 1145, један „моноканон“ из 
1227, еванђеље из 1127 год., апостол из 1089. Тих рукописа 
данас нема ; према Милојевића казивању као да су пропали 
негде уз пут, али није немогуће да њих никад ни je ни било. 
У Девичу данас о њима нема апсолутно никаква трага. Чак 
нема трага ни толиком броју рукописа ко je Милојевић по- 
миње. Вероватно je, да их je нешто разнесено (то смо утвр»
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дили већ напред, у je дном несумњивом случају); нетто je, 
можда, и пропало ; али, —  пошто се манастир одржао од 
1870— 1918, као и Пећ и Дечани с њиховим рукописним би- 
блиотекама, вероватно би се и у Девичу очувало, ипак, нетто 
више рукописа него што их данас има, ако je њихов број 
износио доиста толико, колико га Милојевић наводи.

О Девичу дају нетто мало саопштења С. Смирнов и
Ъ. Бошковић у Старинару,VIII— IX, 1934, 263 — 4, али не го
воре ништа о његовој рукописној збирци. Они су се, у о ста
дом, ту задржали врло кратко време.

Са г. Ст. Станојевићем и још неколико млађих другова 
разних струка ja сам походио Девич у лето 1933 г. и понео 
сам из њега, то морам искрено признати, најгоре утиске. Оно 
што су о стању и чистоћи у манастиру писали пре толико 
година Гиљфердинг и Милојевић важило je, на жалост, го
тово у истој мери, и у наше дане.

У манастиру Девичу, колико сам ja досад на својим пу- 
товањима могао видети и утврдити, рукописи су најгоре чу- 
вани. Из појединих књига истргани су или испали не само 
поједини листови него читави свешчићи (тетради) и разасути 
су по разним странама собе за оставу. Могло je бити 300—400 
тако расутих листова, ко je се нико није трудно да прибере 
и групише по садржају или бар по спољњем облику и спасе 
их у неком провизорном свежњу. Они су очевидно осуђени 
на пропаст, a међу њима има лених примерака из XV и XVI 
века, који заслужују бољу судбину. По тим разасутим листо
ви ма види се, да je у манастиру било, доиста, више рукописа 
него што их се досад очувало, иако ни приближно не у оној 
мери, коју Милојевић даје. По тим листовима се најбоље да 
видети не само нехат да се они спасу, него и процес њиховог 
пропадања. Савесни и књигољубиви садашњи библиотекар 
манастира Хиландара, старац Михаило, сабирао je из свих he- 
ли ja и скитова сваки лист који би остао иза неког брата и 
спасао je тако неколико добрих ствари и један запис из XV 
века ; овде се на те ствари једва ко и освртао.

Очувани рукописи су ови:
1. Еванђељес апостолом, на пергаменту, 2Г5 X  17 cm,

површина писма 17 X  13*5 cm. Без почетна и свршетка, очу- 
вано 89 листова. Писано у XIII— XIV веку.
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2. Триод, на хартији, 30 X  21 cm, површина писма 
22 X  14'5 cm. Без почетна. Очуван света 261 лист. Запис:
ОЛДВД СВВрВ1 1 1 ИТ£ЛЮ в(о)го\* ВЬ. Б£з(ь.)К0НВЧНК1£ В'ккы dMÏH’b. Оъ.писа
се da книга вт*. Л’кт(о) яи£н м(гк)с(е)ца г£н(ара) кв д (б) нб. Ночинм 
оуво гр'Ьшни IvvaiiHÉ CvВЕликааго троуда.

3. Пролог, на хартији, писан на два ступца, 31 X  2Б5 
cm. Без почетна и свршетка. Очувано света 67 листа, веома 
расутих. Припада XVI веку.

4. Минеј за јули ,на хартији, 30 X  21 cm, површина 
писма 21 X  13'5 cm. Без почетна и свршетка. Очувано 105 
листова. XVI век.

5. Минејза фебруар, на хартији, 29’5 X  20 cm, повр
шина писма 22 X  14 cm. Без почетна и свршетка, расут. Очу
вано 20 листа.

6. Минеј празнични,на хартији, писан у два ступца 
31 X  20 cm. Без почетна и без свршетка. Очувана су 102 ли
ста. Припада XVI веку.

7. Требник, на хартији, 19 X  13*5 cm, површина писма 
15 X  9'5 cm. Нема свршетка. Очувано 155 листа. На л. 1— 4 
налази се: Паракди п'квакмк! wb’ijie пр(е) под(о) бнь.1м (ь.) и в(о)го 
носными и>(ть.)ц£мь. нашил\(к) OvMEwnoy и Оав^ (недовршено).

Записа сам у рукописима нашао само ова три :
1. 1748. О еи л\ин£и прип£соу(ь.) Cv ndTpïapuiÏE iiékckïé Герасил\(к) 

деввјчкн аруилчандритк вк л-Ьто зснз м('к)с(£)и,а с£пт£ллвр'1'а а.
2. 1765. Знано воуди када зав£фа водЕницоу w с£ла Злокоу- 

чана ОуглЕша Драшковъ. за вечити споменж живиу ï мбртвиут^ 
Коденицд к на рЕКоу Истокъ, има пет витлова : два витла дад£ 
св. ОтЕфаноу ДЕчанскомоу, два витла св. Iwan икию ДЕВИЧкол\оу, 
кедднту вито Ов. ЯрсЕнию ПЕцкомоу вж л'Ьт(о) Cv с[т]вор£нига мира
зсог Cv плот! вога слова аујгЦе шднктт! п кроугъ солнцоу ка. Писа 
а:гк гр£ш н'|'и Рисам тик вт* вр£М£ шгоумана KÏpTs. Штронига м ^ )-  
с(£)ца марта д(в)н"к кя.

(Запис у триоду манастира Девича).
3. 1777. t  Об с(В£)т Н£ ЕУ*п(еЛНЕ) WKWBd С£ Д\ОН(а)ст(и)рб ДеБ1Ч

са вратами i£pvvMonay(K) иг8меиь. Н£трони£ той ижитЕлн а\]гоз 
л\('к)с(£)ца н$н й. Коста м(аис)т(орв).
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РУКОПИСИ ЛЕСНОВСКОГ МАНАСТИРА

У својој монографии о (Бео
град, 1913), на стр. 76— 7, Ст. Симић бележи, да у доба, кад 
je он долазио у манастир, 1912/3 год., „нема у манастирској 
библиотеци готово ни једне стари je књиге од какве знатне 
историске вредности ". У  манастиру се показивало „само не- 
колико рукописа“ , од којих он помиње свега Међутим,
Јордан Иванов објавио je 1908 год. неколико записа са десет 
разних рукописа у Леснову. Ср. Български старики изъ Ма
кедония, София 1908, 249— 57. Значи, дакле, да калуђери 
нису хтели показати Симићу све што су имали. То се, у 
осталом, види најбоље по том, што Симић већ 1914 год. до- 
лази са новим саопштењем. У XXXIII, 204—5, он
казује, да се у манастирској библиотеци чува ништа мање 
него 67 рукописа, од којих je он сумарно набројио готово 
све. Један део тих рукописа из манастира Леснова пренесен 
je био пре рата 1913 год. у Београд и ту се данас чува у 
библиотеци Српског Семинара на Универзитету. Али je, као 
што се из овог описа види, тај број далеко мањи од оног 
који je навео Симић. Шта je било с тим другим делом руко
писа не знам рећи, јер о том нисам могао добити никаквих 
поузданих обавештења. Видим само да недостају многи, и 
то понајважнији, као једно УКитије Ce. , два пергаментна 
еванђеља и 14 других, и велик број минеја. Ове рукописе 
пренесене у Београд прегледао je Jb. Стојановић и објавио 
je из њих добар део записа у својој познатој збирци. Ми то 
овде, наравно, редовно помињемо уз опис дотичног рукописа.

Ј 1. Еванђеље. Од влаге оштећени рукопис без почетна и 
свршетка, писан на хартији ; обим 28’5 X 1 9 ’5cm, површина 
писма 21 5 X  13 сш, са 24 реда на страници. Има 182 листа. 
Рукопис je српски, преписиван с бугарског текста. Прецеп- 
љени су л. 15 и 38; иструлели су л. 20, 29— 31, 44; а више 
их je слепљених уједно (нпр. 65— 7, 79— 81, 87— 9, 92— 4, 
98 — 106, 108— ПО) тако, да je текст данас местимице једва 
употребљив. Писан je XV— XVI века.

47 2. Еванђеље. Уставни рукопис на папиру, без почетна, са 
239 листа. Величина му je 28 X  21 cm, површина писма 
20 X  13*5 cm; висина слова 5 mm, са 23 реда у тексту. Ка-

V
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лиграфски рукопис je српске рецензије. На л. 235v има ова] 
запис: t Зцнфек клкт* кнфцъ. w жнонггкрн клфцузкб weh кншнw- 
Kä^ASTv. За њим иде други запис о ком he ниже бити речи. 
Запис je тај од друге руке и другог мастила него онај тајни. 
Рукопис je XVI века. Корице су облепљене са два листа ста- 
ријег рукописа бугарске рецензије.

Према пробама текста рукописа еванђеља С. К. Акаде- 
мије овај има млађи тип него рукопис бр. 4, а дословно се 
подудара с текстом ркп. бр. 6 (Мат. XVII, 24—7). Н етто разлика, 
али не великих, има према пробама текста бр. 5, где je 
„с дгкгтки годин'к“ овде казано декет"кл\ь. чдгк“ . Има,
даље, разлика према тексту рукописа Народне Библиотеке 
бр. 27, 28 према којима je, у лексикалном делу, млађи, а 
знатно je друкчији од бугарског текста бр. 29, 32. Исто се 
тако разликује и од текста бр. 30 и 31, иако je нетто ближи 
оном првом, али je граматички много исправнији од њега 
тамо где се слажу (нпр. у облицима дуала).

Запис из овог рукописа објавио je Jb. Стојановић у 
својој збирци бр. 9402. Ту треба исправити ова места: и>ть.ца, 
lep’iWOHax'h., héeéchыук, подккрилн, аруаггела, из’нестк!, Cvu,h., cKEXKiyiv. 
Запис тајном буквицом Стојановић не помиње, а разрешен 
он гласи : грешиь. попт* Петрик w Железннцг потрЗдиу сиг игфг 
си л\ладт*.

J3. Еванђеље.Писано на папиру, величина 2Г5 X  15 cm,
с површином писма 15 X  10*5 cm. Веома оштећено. Почетна 
нема, а првих 13 листа je веома оштећено. Оштећени су и у 
унутрашњости л. 74— 86. Од л. 94 писао je рукопис много 
бољи писар. На л. 93v налази се слика еванђелиста Јована. 
Код овог другог писара, правог калиграфа, има по 19 реда 
на страни, док их код првог има обично по 20. Очувано je 
свега 170 писаних листа. Последња три листа писала je прва 
рука. Рукопис je XVI века.

v4. Еванђеље. Писано на папиру, обим 20 X  14 cm, иовр- 
шина писма 14#5 X  9*5 cm; висина слова 4 mm; 20 реда на 
страници. Веома оштећено од влаге, без почетна и свршетка ; 
има свега 252 листа. Л. 1 — 4 и л .  13— 14 начети с десног 
врха повише ; л. 25— 99 су сасвим избледели од влаге ; а од 
л. 208 до краја сви су оштећени и од влаге и од употребе. 
Рукопис je XVI века, писан од невешта писара.
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^ 5. Апостол.Писан на папиру, величина 21*5 X! 13*5 cm,
површина писма 16*5 X  10 cm, са 26 реди на страници. 
Нема почетна и свршетка, иначе релативно добро очуван, 
■Сад има 221 лист. Л. 46 je прецепљен. На л. 199v има при дну 
■савремени запис : iSaïa sкк паметк каюцыго ckKvvp(o)Mk, крате, 
пом(еи)н, а на л. 205v и 206г налази се један безначајан запис 
новијег времена. Рукопис су писале три руке XV— XVI века.

v 6. Апостол. Калиграфски рукопис од папира, без по
четна и свршетка, са 149 листи. Величина му je 29X21*5 cm, 
површина писма 2 1 X ^ 4  cm; висина слова 3 mm ; а има 28 
реди на страници. Прва два листа су мало подрезана без 
штете за текст. Исто тако и листови 118 — 119. На л. 15* има 
новији запис: Ниса аск Нетко w Нрпикокци, даскалъ, 8 село До
везена,«. Ts khctts. поп*к HwBaiiiv. На л. 27г Петко се бележи с 
•годином IV л\ о ч, ко ja je очевидно неписмено унесена. Он je и 
иначе брљао по рукопису без икаква пијетета. Листови 
143— 146 испарани су. Рукопис je из XVI века. На његовим 
предњим корицама налази се запис који наводе Ј. Иванов, 
•сп. д., 256 и Стојановић сп. д. бр. 7392 - 3. Исправити треба : 
йк’мееъ, п’тще, шук, Kpïao. На задњим корицама има неки 
рачун дугова из 1787 године, који наводи Ј. Иванов на по- 
менутом месту.

Текст апостола je млађег типа с многим новим речима 
и облицима место старих. Ср. отступања од српског апостола 
XIV века, бр. 95, Народне Библиотеке (Лэ. Стојановић, Ка
талог Народне Библиотеке IV, стр. 33), или бр. 99 из и стог 
века и на истом месту (ib. 35). Текстуелно je свуда исправ
или  нарочито према срп. апостолу XIII— XIV века Народне 
Библиотеке бр. 93 (ib., 32).

‘Ј7. Служебник.Писан на пергаменту ; величина 17 Х И
cm, површина писма 12*5 X  9 cm, са 16 реди на страни и са 
143 листа. Нема почетна ни свршетка. Рукопис je из средине 
XIV века. Ср. на л. 32г молитву : вере молим ce w кл(л)гок*крн'Ьмь. 
и к(о)гох'рлним'кмк ц(л)ри нашемк. На л. 60v има запис црве- 
ним и црним мастилом : Е(ог)к да прости монауа йеаиасига. На 
л. 79v —  80г запис писара : Да пом-Ьнетк г(оспод)к к(ог)к ракк 
скон\'к H k w t é  Доврева с(и)на и подроуга ммо\* Оеславоу. На л. 
84v од истог писара помен : Йеднасиа и Hewф(и)тa.

8. Служебник.Писан на папиру, величина 15 X  9.5 cm,
с површином писма 11 X  7 cm. Веома оштећен ; нема ни по-



106

четка ни свршетка. Л. 2— 3 прецепљени, исто као и л. 196— 8. 
Очувано je света 198 листи. На л. 108г новији запис: Она 
книга ЛИиличпи'ва, з£д\а w Карафнла за тре гроша. /Лкилть, н- 
личпж, Здравка. Рукопис je XV века.

^9. Псалтир с последоеањем. Обим 29X21 cm, повр. писма 
23 X  14 cm ; висина слова 3’5 mm. Врло лепо писан на папиру ; 
има 185 листи. У рукопису je више инициала у боји, а на 
л. 73г je у боји рађена лађа. Иза уводне партије, П редисловие 
й сказь. како сь.стаклен(ь.) kkic(tiv) \1гал’тирж, долази : а) архиепи
скопа Еусевија НовЕс(тк) Cv \}гад’лиуу(к) ; б) Василија Великог, 
ПрЕдисл0в!'Е вк начедо \|гад’м Сулхь. ; в) Јована Златоуста исто 
(„НИЧТОЖЕ ЛО\ј*ЧКШЕ VV 6ЖЕ БСЕГДа лл(о)л(и)твою скБЕсЕдоватн ск 
в(о)гол\к“) и о молитви („К ксе илше кс(тк) разно ск агг(е)ды 
жйт1'е;!). Од л. 81v наста je много ситније писање од исте 
руке. У првој партији на страни je по 30 реди, а после по
34. Ту починьу тропари посни и васкрсни, а на л. 84г после- 
довање. У њему су споменути с тропарима на л. 89v —90г Ила- 
рион Мегленски ; на л. 90v Арсеније српски ; на л. 100v и 101 
Св. Сава; на 103v Симеон Немања. Од л. 147г служба ака- 
тисту, а од 158г богородичин параклис с другим канонима. 
Од 176v je НрЕдаше оустав^лл(к) иже на вкнЕшпЕЙ странЕ прЕ- 
вйваюфим(к) йноки’лл(к), р ек ’ше cKV'xkcKarw жйт|'а правйло. Без 
завршетка. На многим оштећеним местима имају доцнији 
додаци, као на л. 20—3, 26, 33, 54, 57—8, 61 -- 8, 71— 2, 
83— 5, 134. Лист 132 сав je ново дописан. Иначе од старих 
листова 69 je искинут, 70 прецепљен, 82 оштећен, а на л. 
77 исечен je инициал. Рукопис je с краја XV или с почетна 
XVI века. На корицама су доцнији записи, објављени код Лэ. 
Стојановића бр. 7526 и 7508. Имају joui два необјављена: 
1) Да се знаЕ кога кеше ћдконж Кжс1 дига к к дето  з с д д . 2) Пж дето

г— Ј

зсдд како д о Ь е попж Аеишжтй. г) У  зап. бр. 7508 ваља испра- 
вити : се, ЙЕрмоиауь. От^дЕничанипк, м(Е)с(Е)ита.

На л. 181—2 налази се О '̂казк уотЕфол\$ дркжати \јлал’- 
тжфь. cïh, који одговара познатом сказу, који ми приписујемо 
Св. Сави. У тексту само, где се обично налази Савино име, 
записано je овде : Из’ ко грЕшнш 1Ерол\она\'(к) П ен ед и к ть  сь.пи- 
сах’(ь) \|гал’ть.1рь. ски. Поувалгаю с(вЕ)тыу(к) w (T k )u ,k  квдроЕ и длк-
ГОТркПЕЛИКОЕ ЖНТ1Е, СВОЮ ЖЕ ПОу^ЛИЮ НЕДЛОфк И VVKaaHllStO ТЕ-
готй и ckiuiSio лЕиостк. Cp. М. Сперанског Byzantinoslavica И, 
1930, 266.
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10. Псалтир с последовањем. Писан на папиру, вели
чина 19*5 X! 13 cm, с иовршином писма 26*5 X  9 cm, са 22 реда 
на страни. Без почетна и свршетка, иначе релативно добро 
очуван. Има сад 340 листи. Од српских и словенских светаца 
налазе се помени Св. Арсенију (л. 267v), Стевану Дечанском 
(л. 271Г), Св. Сави (л. 286v), Св. Симеону (л. 292v), Св. Тш- 
рилу (л. 293v), кнезу Лазару (л. 306г). Рукопис je писан XVI века.

v  11. Псалтир с последовањем. Калиграфски рукопис од 
папира, потпун, са 251 листом. Величина му je 29 X  21*5 cm, 
површина писма 21*5X13 cm; величина слова у првом делу 
4 mm. У првом делу псалтирском, до л. 117, има по 24 реда 
у тексту, у другом од л. 121— 137 по 27, у трећем даље по
34. Први je лист поцепан ; следећих 25 листи знатно су оште- 
ћени од влаге; на пола су претргнути листови 23, 40, 41, 64, 
122, 137, 144. У последовању спомињу се на л. 120г Јоаким 
Осоговски, на л. 128v Јован Рилски, на л. 129 Иларион Мег- 
ленски, на л. 143г Св. Сава, на л. 145v Симеон Немања, на л. 
146г Св. Ћирил. У књизи има више записа. На л. 226г налази 
се Типик црквене службе Лавре Јерусалимске Св. Саве. На 
последњем листу налази се опширни запис, објављен код 
Стојановића бр. 6210. У том издању треба исправити : кл(а)-
Г0К0Л£1ШМК VV(Tb.)ii,d, СЬ.БрЬ.Ш£1ИКД\к, 11ЛД\к, НИуЬ., U,(d)p(ly)CKbJHyk, 
иуь., сидаь., имоуфилль., оучитчлкуь., Теромонаук, скписаук, ллоро- 
зкидксккмк, ьм10тал\к, чеди̂ мь., чктоуфимь., поюфимк, пр*кпис8ю-
фИЛХЬ., KOdHî’ llVVMk, É3klKWMk, HdCk, ТрОуДИКШШук, С£ЛЛк, НКМк,
житчлстгкйкллк. Стојановић га датира у време око 1515 год.

Остали су записи новији, и иду овим редом:
1) Код Стојановића бр. 8535, где треба исправити и 

додати : ерей ^ржмоиауту. Тока е 8писал*к гасъ. грешникж Икать,
2) lb., бр. 7451 с погрешним наводом, по Ј. Иванову, 

сп. д., 254, да je ова белешка из једног Зборника XIV века.
3) lb., бр. 7867, где треба исправити: сзиаб, т ’нши, 

лчомлстарь.
4) lb., бр. 8564, где треба исправити: придоуь, гр£шииуь

HlVBdllb.
5) lb., бр. 7635, где треба исправити : придw, ПриркотиЬъ (?),.. 

кгрь, Йр’сенига, тчиуь уокит£дь, enap’yïw коласискй.
6) lb., бр. 7780.
Овај рукопис помиње и даје из њега све ове записе сем,
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“Филимонова J. Иванов, сп. д., 254. По J. Иванову помињао
га je С. Симић у Лесновско нМанастиру, 77.

^  12. Манеј за фебруар. Калиграфски рукопис на папиру, 
величине 31 X  21 сш, с површином писма 23 X  14 cm. Нема 
почетна. Оштећен je од влаге на више места. Данае броји 
само 179 листи. На л. 4 почиње с 5 фебруаром служба му
ченице Агате. На л. 62v, под 13 фебруаром налази се служба 
преподобног Мартинијана ; Немањине службе нема. Рукопис 
завршава службом Касијановом, ко ja пада 29 фебруара. По
следила три листа знатно су оштећена. На л. 158v, при дну, 
забележено je: До|ја си vv ©ewc, до^а си Kv-pïE. На задњој 
страни корица залепљен je један знатно оштећени пергаментни 
лист с једног минеја.

^ 13. Празншнп минеј за фебруар— август. Рукопис па- 
пирни, обим 29 X  20’5 cm, површина писма 21 X  14 с л. Првих 
19 листова, са почетном, знатно су оштећени ; л. 21 je пре- 
цепљен ; има свега 179 листа. Рукопис нема завршетка. 
Писан je веома пажљиво. На л. 174г налази се Писарев запис, 
који гласи :

Слава сквркшитедк» в(ог)оу всако д'кдо вл(а^го. Пр-кстанн. 

w окаан’иЕ, wВЕлнкаагс* тр $ д а . —  —  Ст^вркшн с£ cïa в(о)ж (к)ствкнаа
7 НН|КД 4 4

кн и га  в Ts. лгкстЕ рЕколлклгк [ЛесЈново при х’рам'Ь с(в£)т(а)г6 apyr- 
стр а ти га  М ихаила, а пйса с£ с(вЕ)томоу прквол\(оу)ч(Е)иикё й ар5- 
.уидТакопоу ап(о)с(то)л8 СтЕф анб , тр о у д 1УЛ\(к) й CvKoynoMk Радосава 
рЕКолхааго Жйноудо.ма, а роукЖю лл’т у г^ гр 'к ш н а а го  Радонк, в к  
д(ь.)н|'и Бд(а)г0в'кр’нааго г(о)с(поди)па дЕспота С тЕф ана Гю р’гга, вт\ 
д-кто в ц л з. Да афЕ сл\к что  и свгр'Ьшиль. прочитайтЕ сь. йсправ’- 
лкш'ел\ь. поминаюфЕ рава в(о)ж!'а пнеав’шаго, а вас(к) в(ог)к да  
поллЕИЕтк вк ц(а)р(к)ствк 1 своклл(к) ам ’нк, ам ’нк, ам ’нк.

У овом минеју налазе се само службе на велике праз- 
нике, као Сретеније, Благовештење, Ђурђев-дан, Ивањ-дан, 
Петров-дан, Илин-дан, Преображење, и др. Српског и сло- 
венског свеца нема ниједног, као и ниједне службе у вези 
са Васкрсом. Иза записа писарског, на л. 175, почиње служба 
Св. Лазару, који je био три дана у гробу. На л. 174г налази 
се и један новији запис: Сша книга w седо ЛЙВшкково, да се 
знаЕТк, S манастирь. Десвново саворкникт*.

14. ААанеј за месеце март— мај. Писан на папиру, вели
чина 27-5 X  20*5 cm, величина писма 22 X  15 cm. Нема краја ;
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ом стању 114 листи. Први лист je накладно 
je из XV века, писан од две руке, на две 

л. 18v уз дан 13 марта има запис објављен 
ића бр. 9862.

ш /ули.Писан на папиру, 28 X  20 cm. При, 
има неколико уметнутих стариjих листова од 

:аних XIII—XIV века. Рукопис има свега 124г 
су 95, 98—9, 102, ПО, 112, 115, 117— 8, 120,. 

шта. Ту je писано по 28 реди текста на оштро, 
јама. На л. 110v да се на дну прочитати пот- 
о Симона. Л. 31 — 43, 47— 81г писани су од друге, 

-6 од треће, са знатно већим словима. Текст 
ка и свршетка.

иеј за јули— август. Писан на папиру, у XVI— XVII 
к 31 X  21 cm, површина писма 22*5 X  14-5 cm. 

ю  29 реди на страни. Сад je без почетна и свр- 
300 листи. Почетак je знатно оштећен од влаге, 
инициали се пишу плавим и црвеним мастилом. 

36 и 287 су на пола препарани. Од л. 298— 300 не- 
је богородични и крстобогородични канон.
внили смо извесне партије августовског дела овог 
a старијим из ове исте збирке (бр. 17) и нашли смо, 
кстуално слагање потлуно; разлике су само у новијим 
ла млађег.1 Умеци у старији текст подударају се исто 

"ма понекад само отступаньа у реду речи, које су иначе исте 
р. у служби преноса моштију архиђакона Стевана (оба 

гописа млада) ст. : и много господеки прикеаь. еси моуче- 
мл.: й MNwrki моученикы приведи есй. У служби Mojcejy 

,ну нема чак ни једног таквог случаја. И у служби усек- 
ња главе Крстительеве примери су ретки, и изгледају 
о : у старијем пергаментском делу : ради рачшига в'ксов’ска 

»ждеженига вдоудиа, — а у овом млађем : рач«т'а ради B'kcvvKK-

Јва н ову  п о м и њ а о
7'
о п и с  на ,
X  14 cm . Н е м а  

г а. Д а н а е  б р о ји  

ум с л у ж б а  м у -  
тзи се  сл уж б а  

нема. Р у к о п и с  

еб р уа р а . П о -  
5 8 v, п р и ,. Н а  з а д њ о ј  
пергам ент ни

рукопис i
с  п. П р в и х  

21 j e  п р е -  
авршетка.
уев запис,
I ß ’k c T d n  и .

JCTBbHdd
r é  d p  y ï -  

i>5 й  a p ’ -  

јд Осака 
H, къ
7Л. КЪ
npaV-
h да

уаз-
ан,
то-
зи

уа
и
£

1 Има понекад и грешака преписа Место : крвсхдижрдзио прорази мл, 
а: крьехдихрдзно прози Ст. има погрешно : н землю да кодл̂ к ихновдвк. а мл. 
то место да—на. Ст има: пр̂ ксвехдд дНкво, ьегоже родндд геси бога, а мл. 
>носи правилније гаже родндд есн Ст. има погрешно: нсхфчннкк нс^однтк н 
*кд ; мл. правилније: р̂ ккд, У реч. внднмь пдь.хнь> нс хеке когомдхн у мл. je 
/спало оно: нс хек«. Али и у млађем, у служби Мојсија Мур и на, место 
юучдми едкзк хвоить. долази хо\-чдмн, или место : пр̂ кпдоудк еси жнхеиско* ivxkmi 
д\оре7 млађи има: д\оудре
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ска и рлждеженТд влоудна ; или у ст. : вьпльф’шн се чистаа ис 
теве, а у мл. : вжпльфьши се ис теве чистаа.

Разлике, мимо језик, биле би ове. У  служби архиђакону 
Стевану ст. има : того оуво л\оди присно спасти се ; мл. : того л\олн 
прилежно спасти се. У з  ст. зркти  сгюдовн се страстоположпика 
мл. je  додао : сдлвне. С т . им а: гаки се уранефи дрьжавоу чьстные 
црькве; м л.: гавй се уранидифе й дрьжавб чь’стиык црькве. С т . 
има : новь. Ядал\ь за прьвааго ты  высть w дквы ; мл. недостају  
задње две речи. С т . : ткдлже те рожьдыпоую вогородицоу вкдефе; 
мл. има : вкдбфе. У  служби М ојсија М урина у старијем пер- 
гаментском делу има : сего ради те модимь, док овај млађи 
изоставља оно те ; старији : ne трпе чедо зркти  те, a млађи : 
не трьпдю ; у старијем : гако да дрекле, у мл: гако древдн-; ста
р к и :  снолхь в’сепагоувнымь оусьп’шее, млађи : с’помь. паг8вныил\к ; 
ст. : доуше наше просв'кфае пр'кславне, а мл. : пр'кмбдре ; ст. : w 
д-квич’скаго чр-ква выкк оуво чловккь., мл. нема оуко ; ст. : твою 
гаавоу чюдпе, а мл. : тв . г. ела в не. У  последњој песми у мл. 
испала je цела реченица : ижиовида еси законы кстества нескврк- 
п'наа. Повећа je разлика између њих у овом месту службе 
Усекновењ а : ст. изведеть. имк водоу ис камене, а мл. : изыдеть.
и.\\ь вода ис камене, ст. : нинга же вь. кон’диуь. продиваюфи иецк- 
ленига, a млађи : истачаюфи. С т . : пркдквари во вь. адк жизнь, 
мл. нема вь ад к  ; ст. : вь пркчнетки длани и, мл. : роуцк.

Млађи овај текст исписао je извесне песме у целини, на 
које je старији само указао. У служби архиђакону Стевану, 
на пример, ст. укаже само овако : зрефи те па крьстк ; мл. je 
исписао целу песму. Или ст. напише : к тевк во вьзвауь, а 
мл. дода све : й оусдыша ме вогь criacénïa моёго. Али je зато у 
служби Усекновењу изоставио целу једну песму, ону прву 
која почиње : Пророка и моученика... сь во вь пдьти аггедь сын.

■" 17. Минеј за август. Старији пергаментни кодекс допу- 
њаван je папиром. Обим 29 X  19 cm. Прва четири листа су 
од папира, 5 отргнути je од пергамента, 6— 16 пп, 17— 8 
пг. али само отргнути остаци ; 19— 39 пп., 40— 41 пг., 42— 56 
пп. Од 57— 89 измењују се по два листа папира са по два 
пергамента; 90 je пп., од 91 — 4 пг., 95 пп., 96— 116 пг. На 
крају je додатак од 3 листа папира са „споменом“ пре
ображена и успенија Богородичина. Задњи пг. лист којим 
завршава књига узет je из другог неког текста. На 116 л. je 
запис писара, који je објавио Jb. Стојановић, бр. 9328. Текст
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je писан на линији, са по 24 реди на страни. Сад нема 
почетна. Очувано je света 120 листи. Пергаментни je део из 
XIV века ; папирни je из XVI. Додатак са листовима 117— 9 
још je познији и сигурно не потиче раније од XVII века. 
Повез дрвени превучен je црном кожом.

Рукопис према гортьим изводима није јединствен. Али 
у њему и иначе има разних саставних елемената. Листови 
20—23, са славом преображенија, имају трагове средњебу- 
гарског утицаја и нетто друкчији рукопис. Иначе je сав 
остали текст српски. Потпуно се подудара текстуално, у 
фрагменту песме Исакију Далмату и Фавсту, са српским ру- 
кописом београдске Народне Библиотеке бр. 187, XIV века. 
Ср. Лэ. Стојановића, Каталог Народне Библиотеке, IV, Бео- 
град 1903, 57.

'V 18. Минеј за октобар. Писан на папиру у два ступца, 
28 X  20 cm, са 28 реди текста. Висина слова 2‘5 mm. Л. 1 
писан у раван, као увод. Листови. 1— 29 с краја нагрижени и 
деломице влагом оштећени као и 220 -228; иначе je рукопис 
потпун, са 228 листи. Насловни записи писани црвеним мастилом 
готово су сасвим избледели. На крају избледео и влагом

р  »а

оштећени запис: Исо[\;*ск] Хс... зач(едо) емоу сдав(а) вь. в4жкј 
в'кки’дфк). т Простит« пйсав’шаго й... Рукопис je XVII века.

v/ 19. Богородичник a Теодосијева Похвала Св. Симеуну и 
Св. Сави. Врло брижљив папирни рукопис, знатно оштећен 
при крају, и без завршетка. Обим 24 X  18-5 cm, површина 
писма 17-5 X  12*5 cm ; 23 реда на страни; са 217 листи. На 
почетку, пред самим текстом, запис писан плавим мастилом : 
+ М(а)ти в(о)жи1а поллилби и.... (превучено) вкразадчи и сп(а)си 
лле rpiaiiiiaro Пафиоутига. Испод текста, на л. 24— 30v, налази 
се други запис, објављен код Лэ. Стојановића, бр. 6773. Ту
треба исправити датум у зраля, затим ове речи: знае, йз&кр'к- 
tvv\-iv, (^авве, «рллопауь., ОНфапь, приложить., БЕсвплжтнвЈиув 
ар’х'аггелж, о(тв)и,а, Л/Ьстуввскаго. Иза л. 105 убачен je накнадно 
један други, непотпуно исписани, лист ; а зал. 169 — 171 друга 
два и на 172 добра половина. На л. 183v има овај запис: 
Ои лиудавпикж приложш Макар!« гр’кшни \'рал\8 пр'ксвЕТЕИ влади- 
чици в^городијди г(даго)лелму PwManoBo челне, при Ерт̂ лиунауЗ 
иг8ллеи8 Kvp(b.) Кнк«|Гт|'ю, н tkiv е тумЕрити да м8 кс(ть.) в(ого- 
роди)и/к сВнарннда па с8де. Од л. 184 почиње : ©уудосига инока 
и прЕзвитЕра ллонас’тыра нарии,акл\аа Хидандарк, списдше же  се сии
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канонн светомоу* Gvméivhoy новому л\1гроточи,оу и светомоу Gaels, 
оучителкмд срвв’скйма. Од л. 207 рукопис je избледео и много 
страдао од влаге. Рукопис сам потиче из XV века. Текст je 
пунији и бољи од проба пергаментског зборника XIV века 
Народне Библиотеке. Ср. Л>. Стојановић, сп. д., бр. 329.

w’ 20. Октоих. Писан на папиру, у два ступца. Обим 
29X20 5 cm. Висина слова 2*5 mm. Без почетна, сад са 213 листа. 
У ступцима je по 30 реди. Лист 2 на пола препаран ; на њему
почет запис: t  Г(оспод)и Iv Хе помози моей негакитти. Листови 
27— 9 оштећени су на крају ; тако и 32, 198—202, а од
203— 213 фали, што ближе крају, све више од половине. На 
л. Î73v запис: въ. д-кто s и и, и мв помрвче сл(в)ни,е м(-к)сецд 
юнга 3Î д(ь.)нь. кк ср'кд(^). Пнсду(в) cïio книг55 и в iv час(ь.) че 
вид'кув св4ста, и гр'кшнх'(в) назад(в) стрых(ь.) гпучели* и дрбги? и 
ки>нвц(н), вв цдр(ь,)ствw де'спштд Гюрга, по кич|(в)чингк ведикааго 
деспи>та на s /vkrrvv сне внс(тв) знамеше.

4 У 21. Триод поспи. Писан на папиру, величина 30 X  19’5 
cm, површина писма 24 X  13 cm. Нема почетна, а свршетак 
je прилично оштећен од л. 330. Има свега 340 листи. Писан 
je XV—XVI века од две руке. На л. 210г налази се чланак : 
Нлписаше о нзвк1кнк1у(в) Бдвгар'к(в) ур(н)стУанв c(bé)tîé посте за 
месо ншдеша. На л. 218v има један турски запис. На крају су 
два записа, оба доцнија. Објавио их ЛЬ. Стојановић, бр. 
7295 и 7896. У овом другом треба исправити : гвпУсаув, <Иб\'амеда.

V* 22. Пентикостар. Писан на папиру, 29 X 21 cm, у два 
ступца. У сваком ступцу по 33 реда. Висина слова 2 mm. 
Нема почетна ни свршетка ; садржи 244 листа. На корицама 
запис, објављен код Лэ. Стојановића, бр. 6554. Рукопис je 
XVI века.

23. Пентикостар. Писан на папиру, 27 X  20 cm., повр
шина писма 22-5 X  14*5 cm., са просечно 28 реди на страна. 
Нема почетна ; садржи 233 листа. Оштећени су предњи ли
стови сви, a прецепљени су унутра л. 122, 169, 217. Рукопис 
je писан доста небрижљиво у претежном делу (од л. 26— 57, 
74—87, 92—223), и то од више рука. Старија партија од л. 
1— 26, 58 73, писана најбоље, потиче из XV века, а остале
из XVII, сем четири листа (88—91), која су унесена у XVIII 
веку. На последњем листу налази се запис : И азь. многогрткшши 
Радота писду(к) cïio кпигб и’д(в) нед('к)дк вомине. Х(ристо)с 
зачедо и кон(к) и,(к).
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24. Патерик. На папиру, обим 22 X  15 сгп, површина 

писма 16*5 X  Ю cm, 24 реда на страници. Без почетна и свр- 
шетка ; очувано je 114 листи. Сви су мање-више оштећени 
од влаге. Л. 63 и 86 прогорели су. Рукопис из унцијала у току 
писања све више прелази у курзив. Потиче из XV— XVI века.

25. Лествица Св. Јована. На папиру, обим 22 X! 14*5 
cm, површина унцијалног писма 9*5 X  16 cm, по 21 ред на 
страни. Без почетна и свршетка ; очуван je 271 лист. И овде 
су сви листови мање-више оштећени од влаге. Рукопис je 
XVI века. Садржи ова слова :

На л. 10v О вестрастш. — Иже истиною г(оспод)а вкзлювилк, 
иже истиною воудоуфааго и,(а)рствнга полоучити вкзыска. На л.

• туЧ

18v тогожде слова wскшиук вксл’кдоуюфТнук нововкведен’нк1илхк.
На л. 21г [О влаже]нкдхк и прнсиополхиндклгклук слоушаши, 

слово д. — Октроудниколхк оуво пашилхк и Х(рн)с(то)вклхк стр(а)с- 
тотркпцемк пр кд(к)лткжефее слово правк оустани се.

На л. 58v О покагани попечен’нклхк и истин’но... вк ннм же 
и житии тыиук уусоужденнивк... слово е. — Нокаганик кс(тв) вкз’- 
крафеник кр(к)фению.

На л. 73г О палхети склхркт’нки, слови’ — Иеликого слова 
варактк мк!слк.

На л. 11х Орадостотворидхклхк плачи. —  Плач к по возк 
кс(тк), скрквк д(оу)шев’наа.

На л. 90г О везг’нквн и w кротости. — [Мко]же вода вв
w г 11 к по дхалоу.

На л. 97г О злоподхинапи, слово .о,. —  Иркподов’нкш оуво 
довродктели.

На л. 99v (х) окдкветании. —  Ник’тоже лу’не w вл(а)гол\оудрк. 
На л. 103г О лу’ погослови и w лу’лкчани. —  Речено огво 

еес(тк) иалук.

На л. 104v О Дкжи, слово bi. —  Иородв оуво желкзоу и 
КаЛУкЖОу У V Г Н к.

На л. 106v О оункжи, слово п .  —  Юдина и си дхногафи 
w втктк  ду’погословига КС(тк).

На л. 109’ О злословоуфои ввсоудоу и господоуюфои лоу-

кавки оутровк, слово Д1. —  Хотефе w оутровк г(ллго)дати w
секк гакоже yv вскук.

На л. 1Г7Г О кест'дкн’нкдхк вк тлкни[иук] w д к л в  и потовк...

G  л ы ш а у w дх в в -к с н в I к .слово ei.
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На л. 137г О ср£вролювн, слово si. — Ж нозик лико w 
пр^клчоудрвЈув оучит£лв по пр'кд(в) напислн’н'кмв т о м н т е л и .

На л. 138г О нестЁжани, слов(о) 3i. — Примедба : 6Э зд4: 
самогл извода Логинова. —  Нестежание кс(тв) печллемв Суложеннк, 
кеспгчалиЕ житию.

На л. 140г О нечюввстви сир'кчь. w оумрвфвжи д(оу)ш£
свл\рвти 0\'Л\НВ1К ПРЕЖДЕ свллрвти Т£Л£СНВ1К, СЛОВО И1. --- Н£ЧЮВК-
СТВО и при Т£Л£С£ув И ПрИ ДОуСЕ^В К с(тв) ОуЛфВф’вен’нО ЧЮВВСТ’ВО.

На л. 143г О с^н 'к и wм(о)л(н)тв'к вв сввор-к п’кши
р£К’ш£ вв дроужин'к, слов(о) ©1. —  С^внв к с (тв ) кс(те)ствл W
чести  свстлва.

На л. 144v О вд'кни тЕЛЕсн'кллв и како подовактв про\'Одитн 
к, слов(о) к. —  З ем л ви и м в  u,(a)p£iV\B, vvBH оуво вЕзвифоуж’н и, 
н-ккаковн Ж£ и нази.

На л. 146г О стра\'ован!И, слов(о) ка. — Иж£ оуво вв wrr 
ЦЈ£Л\В ЖИТ1И ИЛИ ВВ СВДроуЖИХ'В доврод’ктал в  ПрО^ОДЕИ.

На л. 160г О н£извг(лаго)лан’нв1ИХ'в поллыс[л£ув] w тогож д£  
и тл а в ’лкнига, слово кд. — ...]го  кор'кнЕ и м(а)т(£)р£ лю теинии .

На л. 167v О страстогоувитЕли вв1сокааго слгкрЕномоудрнга.
слово кв .

На л. 224v О с(вЕ)ф£нн'кмв и пр(гк)под(о)в’н'кмв. — Мы оуво 
гакож£ пр(ис)но.

На л. 229г О различш и расоуждЕши.
На л. 239г О с(в£)ф£»Гнои и м(а)т(£)ри доврод'ктЕлкм в вла- 

Ж£н4:и л\(о)л(и)тв,к.
На л. 256г има већи због влаге избледео запис. Иначе, 

записа другог у рукопису нема никаква.
Текст ове Лестваце има знатних отступања од познатог 

крушедолског рукописа, о коме да je ближа обавештења С. 
Петковић, Опис рукописа манастира Крушедола, Карловци 
1914, 143— 8, и од хиландарских рукописа, који потичу из 
XIV века (српски) и XVI (влашко-руски). (Рукописни опис Саве 
Хиландарца, бр. 247, 263).

26. Номоканон. Писан на папиру, обим ЗГ5 X  20*5 cm, 
површина писма 22 X  14 с т » 30 реди на страници. Нема по
четна ни свршетка, али je иначе врло добро очуван. У руко
пису je данас 409 листа.

Од важнијих бележака, тумачења и објашњења вреди 
поменути ове:



На л. 2bv Гоусди оуво дв*к илчНкни имоутв иже гоудоутв : 
првсти же гоудетв гоуд’цв нарнцает' се, а иже посмвщае лоуч’немв 
скриплкть. слчычпикв илченбет се.

На л. 144г налази се из срп. номоканона позната белешка 
о вукодлацима „оклаки гонефен“ .

На л. 198г + Д'кдк, Су ц в , синв, вноукв, прав’иоукв, w прав’- 
нйка же родиви се глаголет’ се парвф$рв.

На л. 232г t  Литра иматв ов зл ат’ника и разд'клгает’ се на 
вГ чести, ти  же честы нарицают се oyr’rie, кдина же oyr’rïa иматв 
в златвникв.

На л. 247V г чучилчв w шоуиув, падвферица же пастор’квш 
сказает’ се.

На л. 301Г, после дугог низа Јустинијанових новела, до- 
лази примедба : И ефе кило т ’кув глчвв нь. K̂ kyS в листа w 
извода изр-^зани.

На л. 345v Л1асал|'ане оучители вогоумилолчв реквше вакоуномв.
На л. 357т Тесаран’пиув м лак’тины сказает’ се.
На л. 372хуз Маркионите и Масалијане налази се бе

лешка: Он главы вжсе какбн’скые ереси, тако ко и ти  глаголютв.
На л. 398г Братаанв кратинв синв г(лаго)лкт’ се.
У књизи има више писарских бележака, ко je иду овим 

редом :
На л. 175v ren(Sapa) л чуув мразь., не може мвстило уодитн.
На л. 249г априлк я двнв конвц,к. —  Писар je, значи, од 

30 јануара до 6 априла за 66 дана преписао свега 74 листа.
На л. 320v t  Писа ce cïa книга вв л'Ьто з^, крбгв слвнвчнни

зе*кв ®**bSд, кр8гв лЗнни ai, злато число a i , ©емел/е д. Яфе что кств погр^к- 
шен’по чу(тв)иДи и кратУа чвтоуфимв или пр'Ьписаюфим’ молю вн 
се не клкните нв клагословите и васв вогв да влагословитв понеже 
не писа доуув светв! нк роука гр'кшна и оумв уоудв, понеже в-кше 
вгв то вр'клче ноужда велика на ХристУан'кув vv трвклетыиув 
Ягаренв. И чузирау’мо се и семчу и woßaMiv, того ради не в-кше 
мир’но писати. t  ОТа книга полвзиаа и доушеспаснаа.

На л. 384v До пладвн'к кошаув, a пладвн^г писаув.
На л. 409v налази се онај из номоканона српских добро 

познати запис, који je овде недовршен. Према договору ми- 
лешевског и пећског номоканона, код ТЬ. Стојановића у Ста
рим српским записима и натписима бр. 5543, 6004 и 6005, 
разлике би биле ове : t когодоууновент1 в1 е cïe книгвј ; помофТю

S*
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скетие троице ; пр'кчкстивые владичице наше; нроизидоше; сло- 
кен’скаго ; вогодо^новеные ; ижлакомв л\8дрост!'ю ел’лин’скаго ; 
нннга ; истлккован’ни ; сТаютв нек'кд'кша т ’л\о\* ; вжеее ; нзвавлгаюфе; 
рек8 же кпнекопв, или презву'терв ; оучнтел’екыи ; сиув ; кто кств, 
приннкноув’ ; глквнн’ноу вогодоухновен^шнхв ; каковв кств ; 
подоваетв ; и другие познаетв ; св'ктв ; вожкетв’ное писаше ек 
поткфашемк и лювовТю лчногою и желашеллк из’ л\лада и’свефен’наго 
и вогочкетнваго и пр'куусвефеннааго и прквапо ар’\'!'епнскопа (дакле,. 
као у пећском) ; землк и полуор’екые ; пр'кподов’наго откца Ш- 
меиша, првваго настав’ника вжс к̂и сркп’сиук земли ; ар’х’Уеиискспв и 
кралевветво ; сркп’сиуки ; писапи же выше книги cïe вж дкни ; крала 
Стефана вжее сркп’ские землк и поморк....

Карактеристично je, да се овај запис прекида и у овом 
рукопису као и у пећском, потпуно на истом месту, у сред 
исте речи. Ср. о томе у опису овог рукописа од А. Соловјева, 
Браство XXVI, 34— 8

27. Зборник. Писан на папиру, обим 20 X  14 сгп, а по- 
вршина писма 15’5 X  9*5 сгп, са 219 листи. Знатно оштећен и 
на почетку и на крају. Листови од 1 — 18 иструлели од влаге- 
и очувани тек у пола, а од 19— 76 у две трећине. Од 1 — 18. 
делови служебника бугарске рецензије ; од 19— 31 српске. 
Од л. 32— 40 je живот Алексија божјег човека, исто српске 
рецензије. Од 41 л. почињу поучна слова бугарске рецензије. 
Од 114— 126 листови делимично искидани, а од 126— 134 
потпуно. Од 205 л. поново све више оштећено. Рукопис je 
из XV века. Прво поучно слово врло je рђаво очувано.
(„Хвалач oycp-kAÏe влажж еже... тъф анне Бл(аго)сл(о)венк1ж ти.... ).
Даља слова патерика— крмчије иду овим редом :

О д  л. 46. О 6’(тк )д и  Д о а е ж . —  Блажен и  и по йстнн'к авва 
Доровеи иночкское сж в (фгф) м гк житие Сувловизаж вж Ивфее житие 
w(Tk)u,a Оерида Л ти де.

Од л. 73. О слл'Ьреноллждрии. — Рече некий vv стареиуь, : 
прежде всего тр'квоуемв сл\'креполлждр1а.

Г-~\
Од л. 83. О сжеНЬстн. — ©гда сжтвори в(ог)к чл(ок'к)ка 

BTiCkiâ къ Н’ Н’кчто в(о)ж(ес)тв(е)ио.
О д  л. 88 . 6Э в^ж ествн'кллк страс4с. —  Г(лаго)лет(к) въ съ- 

Kvvpiikiyk с(ве)тк!И Ivv(aiik) с'квр’шемаа лю бы  в ъ н ъ  йзган’к ’етк воазнк.
Од л. 101. О то м к  икс нел'кно есть komS сжставити свои
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разоумк. — К ъ  притчаук г(лаго)лет(к) имже н’кс(тк) Фкръм’леша, 
падалтк гакоже листки« сп(а)сенТе «ж« есть к ж мноз'к сък'кт'к.

О д  л. 109. О томь. «же не слдити  искрънемй. —  Йфе 
виуWMb. поминали кратче слокеса с(ке)т(и)\'ь. старедъ, афе kh^wmb 
поймали сл въ. них'ь. присно не bhx’waxk йдовъл'книли ел w сев-к

О д  л, 135. О лъжи. —  Х о ф л  вамв къспом'кнлти вратУе 
о дъжн мало, виждл kw васъ не велмУ тъф ж ф ж  сл клюсти 
лзкж к свои.

О д  л. 141. О еже съ равоумомъ и тр'кзвешелхк шесткокати 
къ п л тк  к(о)жии. —  IIoneu/кмк сл о сев'к вратУе, тр'кзвим сл, 
кто дасть намь вр4;л\л сие, Лфе погоувимк е.

О д  л. 150. О еже сп'кшити скоро сур^кзовати страсти,, 
пр’кжде даже не <убк1кнжти  зл4: в ъ  пи\'(ь) д(о\*)шел. —  Ностакгкд\к 
въ оумк паш-ь вратУе, Окоже е л тк  вефи й клюд'кте да не ижл-к- 
ните сл, понеже въ великы в к д у  въкодитк нась й малаа а-кностк.

О д  л. 160. О страск в л д л ф л л  л\л к к 1 й гако подоваеть 
уотлфомоу спасти сл, николиже везъ печали к kith о своем к 
сп(а)сени.

у —I

О д  л. 170. О томк како подоваеть кезк съмлфеша й вла- 
годарн^г тркггкти  йскоушеша. —  Довр'к рече авва Пиллинъ, Око 
знамлеше йнокоу въ йскоушених’(к) познаваетсл,

у \О д  л. 178. О наздани и подовослоки д(оу)шек’ныу(к) до- 
кри’Д'кт'клеи. —  ПисанТе г(лаго)лет(к) ô Cvn’kx'  ̂ вавах’к жже й’жик- 
лка\'ж л\лж кскы  полъ.

О д  л. 191. О с(ве)т(и)ук пост'кук. —  Къ. законк повел'к 
в(ог)ъ с(и)ном(к) 1 и(сран)л(е)в1 Умк да на коеждо л^кто д еслт’ствоу- 
л т к  елнка афе стеж лтк.

Код л. 195 испао завршетак прошлог и почетак но- 
вог слова.

О д  л. 205. Слово Св. Григорија : К ъ  н'ккоторымк с'кдл- 
фемк въ Kéaïax’K въпросившелчк его Ô погкфеии вратУл.

/-ч
О д  л. 209. О иже въ монастири наставнУких(к) й оучеин- 

lyky(b) како подоваетк наставл'ктн вратУл й како наставhhkvvmk 
покинокатн сл.

Текст овог зборника има великих разлика од р уско г  
збориика XIII—XIV века, чији je опис дао А. Јацимирски у С б о р 
нику отд-Ьлешя рус. языка и словесности XCVIII, 1921, 412— 7.

28. Зборник. Писан на папиру, величине 37 X 26 cm,



119

површина писма 29 X  18*5 сгп. Лепо писани рукопис нема 
почетна ни свршетка ; очувано je ипак 320 листа. Свежњеви 
су при повезу испретурани (л. 27— 49) ; то je означено в eh 
раније у самом рукопису.

Садржај зборника чине антилатински састави, међу којима 
су и неке беседе Григорија Паламе (на л. 2Г његово (х)в4:фа- 
ник показоуюфек злочь.стив’н'Ь нлгкти латннолхоудркних^в) та- 
ковага скписанига и соупротивоположна сь.вранныиА\(в) с(ве)т(-н)\'в 
зд'к р£ч(е)инкл\(в). Затим на л. 10r GD послаша ьего ежекь. и,(а)- 
р(и)и,и грвч(кс)кои просив’шеи оувгкд(гк)тн вь. кратн/к ересь, йкнн’- 
диновоу. На л. 54г Изложен!« и испов'кданнк православными в4:ри). 
и номоканонске одредбе. Рукопис je из XV века ; од л. 306 
друго мастило и друге руке ко je пишу. Записа нема ниједног.

29. Зборник. Писан на папиру, величине 29'5 X  20 cm, 
обим текста 21 X  14’5 cm. Нема почетна ни свршетка; остатак 
je релативно добро очуван. Рукопис има сада 256 листи. Писан 
je у XV веку у главном од једне руке, али има и мањих 
туђих дописивања. Записа нема ниједног.

На л. 3V Јована Златоуста : Оставлкшн же почркпадо свое 
жена и тече вк градчк).

На л. 8V Прокла архиепископа цариградског : Олово о 
ОамаранУнУ.

На л. 11г Јована Златоуста: Кт* ьеже и милчоуоде 1с(оу)сь. 
бид4: чл(овгк)ка сл-кпа w рождвства.

На л. 16г Јована Златоуста: ОУа рекв 1с(оус)ь. плюноу на 
землю и свтворн времУе w плюновенТа.

На л. 20г наставай те беседе о слепом.
На л. 27v Јована Златоуста: И нзгнаше к го втвиъ. и слышавк 

[(соу)с(ь.) гако нзгнаше hero.
На л. 34v Атанасија архиепископа александриског : Олово 

w нже Cv рождеша сл'Ьп'кмв.
На л. 39г Атанасија архиепископа александриског : Олово 

на вТкЗиес(е)нУе г(оспод)а nauiEr(o) Ir Ха. — Не доведе кыи прУилчоу 
кзыкь. настоЕфаго празника вл(а)гох'валмнУю.

На л. 41v Истог Атанасија друга беседа на исти празник. 
—  Нгьскр(ь.)сенУа oysw наметь. иже на съмрвть. чл(овгк)ки'л\(ь.) 
дароукть. пов'кднтелнаа.

На л. 45v Јована Златоуста : Олово на възнесеше г(оспод)а 
нашего ïr Ха, реч(е) но же выс(тк ) къ м(оу)ч(е)иичь.схв'к pvva\a- 
иУсУисиуклчв.
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На л. 54v Јована Златоуста друга беседа на исти праз- 
ник. —  Да веселет се н(е)к(е)са и рад(оу)кт се земли.

На л. 55v Јована Златоуста трећа беседа на исти праз- 
ник. —  СВЕТЛО ми цр(к)ковыок позорнфе.

На л. 58г Јована Златоуста четврта беседа на исти праз- 
ник. — Ел(аго)с(ло)венк в(ог)к вл(а)говр4:менно д(к)мкс(к) втус-кмк 
намк вт^зоупитн.

На л. 61v Прокла архиепископа : Орлове* на възнесенУе
г(оспод)а нашего lv Ха. —  Бл(аго)с(ло)венк к(ог)к празпнкк съврк-
шаьемк д(к)нкс(к) чюднУи.

На л. 65v Василија епископа селевкиског: Слово на впвзне- 
сенУе г(оспод)л naiuero lv Ха. — Частно стггекшУиу се свсловУе.

На л. 66v Григорија Ниског : О г(лаго)лкм4;мк вк м'кет'к 
кападокУисн/кмк овычн'к сп(а)сителнгкм(к) еже кс(тк) възнес(е)ше
г(оспод)а нашего lv  Ха.

На л. 69г Јована Златоуста пета беседа на исти праз- 
ник. —- Св'ктлк oysiv вксакк празннкк Х(ри)с(то)ва скмотренУа.

На л. 72v Јована Златоуста шеста беседа на исти праз- 
ник. —  Б (о) ж(к) ст(к) вн о н’ккок оупод(о)ви ce BkiTH мастокфее
ТркЖкСТВО.

На л. 74v Јована Златоуста: Слов(о) сказоук о с(ве)т'кмк 
и вкселкнси.'км(к) прквомк гввор’к и ефе же и злочвети Йрив'Ь 
н о сквркнн'Ьмк его разврафенн.

На л. 83г Георгија презвитера: О с(ве)тк!у(к) тш одеу(к) 
и о Кон(к)станднн"к вл(а)гочкстнвгкм(к) ц(а)ри.

На л. 91v Арсенија мниха : Слово w с(ве)т(и)ук thi w(k)u,k 
иже въ. Н и кки .

На л. 100г Васили ja архиепископа селевкиског : О с(ве)- 
т'кмв вжовражени B'kpki.—  Мал k oyßvv вам к цр(к)ковнааго православна 
КС(тк) KVBOTk.

На л. 104г Јована Златоуста : Слов(о) егда вън4г ц,р(к)кве 
и’кр'кте ce вутропУе Швркженк выс(тк) и о еже пр’кд(к)ста д(а)р(и)- 
u,a w деснУю тев'Ь кгк рызаук позлафениук.

На л 122v Јована Златоуста: СЭ сказанУа еже къ. Cwaoy- 
пинwA\(k) посланТа : Ce ew вамк г(лаго)лкл\к словесем г(оспод)нимк 
ико л\к1 живУи лншенУи вт\ пришкствУе г(оспод)не не нмамк! по
стигнута ОуСкПШИу(к).

На л. 129г Јована Златоуста : Слово w еже не плакати
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зНклн-к свончавшиу се, нк палить и м(о)л(и)твы и м(н)л(о)стинн 
w нн\'(ь) творнти и chu,é уофелхв т'Ь^ к) ползевати.

На л. 135v Јована З л а то у ста : Олово на с(ве)тоую петдесет 
ницоу. —  Ел(аго)сл(о)вень в(ог)к. Еелика възлювльени и в-ксав* 
лисель чл^в^чьскоу пр'Ьвжсуодефа, гаже д(ь)нкс(к) намь дарованна

На л, 141г Јована З л а то у ста : Олово с(ве)тыим(ь) и вгнсе- 
Х'валнымк дванадесетымь. ап(о)с(то)л1УЛ\(в).

На л. 143v Василија архиепископа селевкиског: На еретивы 
о к(о)ж(ь)ствнгкн троими.

На л, 146г Василија Великог : О с(в£)т('к)мк д(оу)гк.
На л. 150v Јована Златоуста друга беседа на педесет-

ницу. --- КжсаВк OyBVV д(ь)|||у СВ'ктЛВ, СЛ(к)нЧН£€ ЛОуЧ£ НОС£фк и
vvBqiïn оуврашакть. св'кть.

На л. 157г Јована Златоуста, трећа беседа на педесет- 
ницу, —  Н(е)во намк кыс(тк) земли.

На л. 163г П етра презвитера антиохиског: Олово на с(ве)- 
тоую петдесетиицоу.

На л. 166v Григорија Богослова: Олово в ж с(ве)тоую пет(к)- 
дес(ет)ини,оу.

На л. 175v Јована Златоуста четврта беседа на педесет- 
ницу. —  Пакы празмикь. и павы трьжкство, павы цр(ь)вви линужк- 
стеолш  чедь. растетк.

На л. 187г Јована З л а то у ста : Олово поувал’но w вс’ку(ь) 
с(ве)т{и)ук.

На л. 192v Лава царя: О ц(а)рн Олово
£гда иже по вьсоудоу на земли оучителга род8 своими стр(а)ст(ь)ми  
низложившее довропов'кдные \'раврьникы, вьсеч(ь)стнаа невеста 
1 1 р(к)кки почитамт(в).

На л. 202г Јефрема Сирина : Олово о вс'кх’(в) с(ве)т(и)уь.
На л . 205v Филотеја патриарха: Олов(о) w вс'кх'(ь) с(ве)- 

тыих'ь. К'К нкм(к)же и о чл(ов'к)чкси,'кмь Х(ри)с(то)вгк съмотре- 
iiïh вж вратиук.

На л. 234г Јована Златоуста : Олово о вжскх'(К) с(ке)ты Х’к 
иже к'к всел\ь мнр"к м^ченынув.

На л. 238г Јована Златоуста : Олово о пост'к с(ве)ты\'(к) 
ап(о)с(то)лк и о л\(и) ^(о)стыны.

На л.242v Јована Златоуста : Олово w вогатыих'ь и о 
нифих'(ь) и о Нвраамов^к жрвтв-к.

На л. 25 l v Јована З л ато уста : Олово w га во въ.звеличнше 
се д*кла твоа, г(оспод)и, вкса п р*к л\оу дрw c t ïю сктвориль. еси.
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30. Зборник. Писан на папиру. С ад  je без почетна и 
сврш етка, са 338 листи. O n cer му je 2 9 X 2 1  c m ;  површина 
писма 21 X  13’5 cm ; са 27 реди текста. Висина слова 3 mm. 
Писан je  у  X V — X V I веку. На л. 2У под датумом 10 септем- 
бра Л1(оу)ч(е)нУе с(ве)хв1 у(в) жен к Шинодорв!, Михродорв! и
Нимфодорвв

Н а л. 9V ЖихУе пр(тк)по(до)вн|'е и вл(а)женше 0еи’д(о)рвв
На л. 19г Јована Зл ато усто г : Оказан'!« w Лоукв! е\гг(«)а’|ста 

и W ©зер'к Геннсарнхвси/кл\в î vv рива\'(в).
На л. 24v Охра(с)хв с(ве)хв!не великол\(оу)ч(е)пии,е ©ДфимУе.
На л. 30г ЖихУе н л\(оу)ч(е)нУе с(ве)х(а)го великол\(оу)ч(е)н(н)ка 

© vcxaxïa и жени его 0eivnHcxïe и чедв их'(в) НгапУа н 0«ишисха.
На л. 40v М(оу)ч(е)ше с(ве)хв!£ прввом(оу)ч(е)пинт1 и раввин 

an(o)c(xo)awM(B) 0екли.
На л. 51v ЖитУе пр(гк)под(о)внТе ©фросини иареч(е)пше Из- 

марагди’мв.
На л. 56г М(оу)ч(е)нв1 не с(ве)х(а)го ГрУгорУа еп(и)с(ко)па Не- 

ликвје îlpiU'fcHÏe и РипснмУе и Гаигани и ин'кх’(в) a s  д'квицв схр(а)- 
д(а)вшУнув вв Йр’м'кши.

Н а л. 91г О лово на зачехУе с(ве)хУе Йнпи, егда зачехв с(ве)- 
хоую в(огороди)и,оу. —  в и д а  привлнжн се вр’клле пророчвсквЈну(в), 
пропов'кданш кон’цв прУехи.

На л. 9 5 г Д'канУе с(ве)т(а)го ап(о)с(то)ла 0 ол\вј како вв 
Ин’дУн полахоу и,(а)реви свзда.

На л. 100 ЖихУе и д̂ канУе с(ве)х(а)го ап(о)с(хо)ла Х(ри)с- 
(хо)ва 0WMBI. —  E bic( x b )  по ввскр(в)сешн г(оспод)а нашего Ir  
Х(ри)с(х)а vv л\рвхвых’(ь.) свврав’шелх’ се.

На л. 110г Л/1(оу)ч(е)ше с(ве)х(а)го ап(о)с(хо)ла 0 w’m ki. —  
Жена ЖУздеа ц(а)ра слУшав’ши w вл(а)жен’игкмв ап(о)с(хо)лгк OwiW'k.

На л. 114г ЖихУе н пов'Ьсхк с(ве)хых,(в) з охрокв нже вв ©фес'к.
На л. 124v ЖихУе и жв«з’пв и посхннчесхво с(ве)хв!е Махрони.
Н а л. 143 ^ЖихУе и жнхелвсхво иже вв с(ве)хв!Х'в vv(xB)u,a 

нашего Оилвесхрл" папи рвшскаго.
На л. 169v ЖихУе и жв!з’нв ^енофон’ха О иг’клихУка и ffîapïe 

соупрбжннде него и Iwaniia и йркадУа чед >̂л\в нею.
На л. 179 Јована З л а то у сто г: Олово на срНЬхенУе г(оспод)л 

нашего 1г Х(ри)с(х)а i о ОУмешн-к IwaiiHk. —  Не хвчУю плвхв
носихв г(оспод)в нашв ïv  Хс.



123;

На л. 184v Амфилохија епископа икониског: Олово м д ,

Cp'kTÉHÏf г( 0 СП0 Д)д НДШ£ГО I r  Х(ри)с(т)д.   Мни’ЗИ W ВеЛИКЫИ\'к
чл(овк)кк д(Нк)вкств8 чюдет’ се.

На л. 190г Кирила архиепископа јерусалимског : па-
ср'ктеше г(оспод)нк. —  Радоуи се3-kaw Дкфи OïwNd.

На л. 193v Атанасија Великог : Олово нд ср"ктенУе г(оспод)д 
и в(ог)д и сп(д)сд нашего I r  Х(ри)с(т)а. —  Иже настокфаа с(ве)фе- 
нидго ТркЖкСТВД.

На л. 207v Јована Златоуста : Иоувалное с(ве)толчоу Меле- 
тУю ар\'Уеп(и)ск(о)поу ан’тччууУисколчоу и w поткфанш скшьд(к)ших'’ С6-

На л. 213г Григорија Ниског : Олово над(к)гровное иже вь. 
с(ве)т(н)ук Ееликолчоу МелетУю.

На л. 220г Нов’кс(тк) како ижр'ктена вк1 с(тк) глава с(ве)- 
т(а)го прор(о)ха пр('к)д(к)тече и кр(к)стителга IwaNNd. —  Инччжа 
два СО вкстока оустрклчивше с(е) ч(к)стнаго кр(к)ста лч'кстб.

На л. 222v (эЭвр’ктенУе ч(к)стные главы с(ве)т(а)го и слав- 
наго прор(о)ка пр( Ь)д(к)т(е)че и кр(к)ст(нте)лга Х(ри)с(то)ва Iwan на..

На л. 227v М(оу)ч(е)ные с(ве)ты\'(к) лчоучешвк иже вк 
ОевастУи л\(оу)ч(е)нУих’к. —  Е к  вр'клчена ЛикУана ц(а)ра в"к гоньеиУе 
велУе на \*р(и)стУани.

На л. 234г Атанасија Великог: Олово пр'кд(к)празд(к)нкств8 
пропов'кдано чг вл(а)говгкфеиУи пр’к ^ в е )^  в(огороди)н,е.

На л. 246г Григорија Ниског: Олово на вл(а)говгкфенУе 
пр'кс(ве)тУе вл(а)д(и)ч(и)де наше в(огороди)и,е и пр(и)сно д('к)вые 
и на ЙрУаии.

На л. 253г Григорија архиепископа неокесариског : Олово, 
на вл(а)говгкфенУе пр4:с(ве)тУе Б(огороди)и,е. —  Д(к)нкс(к) агг(е)лк- 
скаго плкка пксноп'киУа оугасн'кют’ се.

На л. 257г Јована Златоуста : Олово на вл(а)говгкфеиУе пр-к- 
с(ве)тУе в(огороди)п,е. —  Павы радости вл(а)гов'кстУа, павы свободы. 
вкзвкфенУа.

На л. 260v Јована Златоуста : Олово па вл(а)говткфенУе 
пр'кч(и)стУе в(огороди)це. —  Иже правды ввсУа сл(к)нце.

На л. 263г Јована Дамаскина : На рождвство пргкс(ве)тык 
в(огороди)н,е. —  МрУид'кте ввей езыци и вкс(к) рчуд(к) чл^в^чксвы.

На л. 272г Јосифа Исповедника архиепископа солунскоп. 
Олово на поклонкнУе ч(к)стпаго и животворефаго вр(к)ста.

На л. 276т Моуч(е)ше с(ве)т(а)го великолч(оу)ч(е)нива Х(ри)- 
с(то)ва ДУлчитрУа. —  МаЦилчУанк и Орвоули прилчоучи Гоеи и Оав- 
ролчати и Рилчлгане.



На л. 28QV Чюдо с(ве)г(а)_о ДЁм(н)трЁа иже вид к слоуга его 
прЁшкд(ь.)ше кь. нкмоу агг(е)ли.

Н а л. 284г Германа архиепископа цариградског : Пр'к- 
*с(ве)тЁе в(огороди)и,е егда ввнесена быс(т к ) вк и,р(к)ковь. трЁми 
л-ктн соуцнн.

На л. 288v Јована Дамаскина : Gaobo на Х(ри).(то)во рож- 
дкство. —  К ’ънкгд.а весна пр»идет(к), тклеснЁи свстави кк обнов
ил к hëS пакы ввстичоуть..

На л. 301v Јована Зл ато уста : Олово на рождьхтво г(оспод)а
а*»<анашего lv  Х(ри)с(т)л. —  Иже вкску(^) празд(к)ннкь, прЁнде.

На л. 316г Олов(о) W шсмод(ь.)невнем(к) и>вр*кзанЁи г(оспод)а 
нашего Iv Х(ри)с(т)а) и похвала вв крат’иук Иеликомоу КасилЁю. 
—  G -кнк оуво воуд (оу) фЁиу (в) вл(д)гк а не самм же vvKpask вецаен.

На л. 323г Василија Великог : Бегкда оувНкдихел’наа па 
кр(к)цаенЁе.

На л. 333v Јована З л ато уста : На с(ве)таа в(о)гогавлкиЁа 
слово. —  Да (увркзают’ се ввсака 8ста.

На л. 275v налази се запис јеромонаха Дионисија, писан 
16 марта 1864, родом из Великог Трнова, иначе хиландарског 
калуђера. Он je прочитао ову књигу кад je „поживео“ у 
Лесновском Манастиру. Исто то каже и његов грчки запис 
на л. 30üv. У  Лесново je дошао као ефимер из Врање.

31. У библиотеци Српског Семинара налази се још и овај 
рукопис, који ни je из Лесновског Манастира : Повкдание w 
др-квных’ь. н пов'кст'кх’к. Писан на папиру, величине 20 X  14 
■cm ; површина писма 15*5 X  9*5 cm; са 147 листи. Писан je 
полууставом са 23 реда на страни. Л. 18v има свега 5 реди 
текста, a 19r je потпуно празан; текст изгледа прекинут. Од 
стр. 83г почиње GO причаув скписание Оиеа йндЁюх’а, дроузЁи же 
м'кннше гако соутк Дамаскина IivdHiia S'kaw п'кснотвор’ца, еже w 
зв-кр-кук нарии,аемк1 нх’ь. Отефанита Иунилата. Рукопис je X V — XVI 
века. Био je раније у манастиру Вољавчи као својина игумана 
Михајла Нешковића, у средини X IX  века.

Рукопис има извесних отступања према основном тексту, 
који je саопштио Ђ. Даничић у Starinama II, 1870, 265 и д., 
а слаже се с типом карловачког рукописа саопштеног тамо 
у варијантама, само je свакако стариjи од њега. Текст je ту 
понегде бољи (ср. на пр. текст стр. 267 : и начеть. рогомаа
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землю рнти ; поде швр-кте травонос’но и код’но), али je понегде 
'писар и недовољно пажљив (ib.; нечтоже во намв прискрквно 
нстк ; вид-квв др-квод-кле др-кво иукпефа). Према карловачком 
тексту лекције су овог рукописа у већини случајева боље.

VI НЕКОЛИКО РУКОПИСА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1. ТребникПисан на папиру, без почетна, иначе добро
очуван. Величина 14*5 X  9 cm, а површина писма 10*5X7 cm, 
са 175 листи. Л. 98— 116 дописани су другом руком и доц- 
није. Иза 116 л. испало нетто, а нови текст на л. 117 иде 
без почетна. Од л. 152 избледели остаци старијег текста, а 
од л. 160 долази други размер у словима. Дотле било je на 
страници по 19 реди, а одатле по 15, односно од л. 168 по 16.

На последњем листу су ови записи :
Пт* л "кто зриз еыс(тн) зла зима. Дркжа сн-кгк г A\("k)c(e)u,a. 

<х) рож(даства) Х(ри)с(то)ва ,аудлД н... (избледело и нечитко) 
тс /vkTC.

Други: iîh. лкт(о) wрож(даства) Х(ри)с(то)ва aŷ sa кыс(т) 
апатимУ (!).

е—л е—*з
Трећи : il k акте зрпд, a w рож(даства) Х(ри)с(то)ва ауна 

вк»с(тк) скоупа урана.
Рукопис je нађен у оставштини пок. свештеника Лэубомира 

ЛЛеће и потиче вероватно из Босне. Писан je у XV I—XVII веку.
У изводу из црквених канона има нетто од занимљивих 

«накнадних тумачења. На пр.: Яф е кто гасть мркцнио или оудав- 
лин’но иди п’тицею поражено йли клккь. оуйсть. йли паск й нс(тк) 
мрвтво й незатечен’но живо й крввк не егтечетв w роукы чл(ов'к)- 
чке’кыи да постить к д-кта йли п д(ь)ны соууо да йстк. Яфе' ли 
оустрелитк йли поушкомь оувУе йли люво каково \л>р£жУе железно 
афб й мрьтво vvKpTki|i6Tk л воудктк крвь СОтекла и к га то  да
тает к везк сЗмненУа, речен’но во нс(тк) въ. крквУн Méck д(оу)шк не 
гасти, пониже скотй иго крквк нс(тк) д(оу)ша. —  Или: Яфе кто  
йзд\*кфетк д-ктифа свои на распоутУа да га кр’стеть кой га wsp-k- 
фетк иго, иже г(лаго)лютк да живо воуде гакоже воунсловеть. Яфе 
wsp-ku^eTk иго Тоур’чннк й кр(к)ститк иго с(ве)фенннкк Сгтроче ст* 
Тоур’чинол\(к) йко е в коумомк, да нзвркжет’ се по л\б  правил  ̂
с(ве)тжу(к) ан(о)с(то)лк. —  Или: Чарод4га сУи реч(к) влвуовк й 
прорицатель восакь л-ки й Сглово йли вовомь йли нч’ме'номь 
п’шенйцомь йли конци й ЛваванУа Сгваваи й чл(ов*к)комь подавай
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к л-кт(в) да hé причести се. —  Ср. В. Јагића Starine VI, 1874, 
112 и д.; А. Јацимирског, Сборникъ отд. рус. языка и словес^ 
ности XCVIII, 679.

2. Требник. Леп рукопис писан на папиру, вел. 13*5 X  Ю cmî 
површина писма 10*5 X  7*5 cm; са 14 реди на страници. Веома 
оштећен, без почетна и свршетка, са 174 листа. Првих 7 ли
стов а оштећено с десног руба знатно; л. 9— 10, 114 — 116, 
123, 149— 153 доцније уметнути. Од л. 17— 22 има само по 
10 реди на страници. Л. 34 крпљен. Од л. 141— 8 други 
уметнути стари текст. Од л. 161 до краја иде доцнији уме
тан. На л. 163v почиње једна популарна поука : t Окздание, 
д етиц  род« рстганскол\У, неписмена и оштећена, али врло за- 
нимљива. Она je с краја XVIII, док je остали рукопис с по
четна XVII или из половине XVII века. Рукопис je нашао 
у Босанској Крајини прота Душан Кецмановић.

Та поука гласи овако : Да се и ви крстите крфением моими 
и да се шчстнте vv грех" каши. Ки  же не послУшаите заповеди мое 
и скетне крштепие л\ое итккрпаите, али л\и дели кашим не послу
шайте л\ое W горе вал\. Не знате ли и не кесте ли како [У] скетУю 
неделлю ичцУ сУдити жикимъ. и м р тв и м ъ  касеи каселенеи ? Кон не 
послУше заповеди мое w ruahS га Cv лица моего; докро же ткоре- 
цшл\т\ суфУ рефи : пр[и]дете кл(а)г(ослоке)ни н>ца моего наследуйте 
ц(а)рс(т)во мое Уготоканое вами Cv саложенига л\орУ (!). f l зло тко -  
рефилчк и'фУ рефи : Иди vv л\не пр[о]клети ка итань. вечни Уготокан  
д[н]аволУ и гонеме его ва вечное мУчение. i l  Июдеи не верУЮфе име

е-«»а в— э

л\ое и пак[и] заклинаю ази гь. кь. тач ... (изједено) ми молекнице, 
aijie се не... месте vv грех*а ваших'... не Успазите стро... се не Узмолите 
и нрк... не Учините скоро... послати вами гнева... лчои каже се нитко  
не иада и поражу ва[с] w земле проклетк да ...

3. Требник. Леп рукопис на папиру; обим 14’5 X  9*5 cm, 
површина писма 9’5 X  6‘5 cm; са 22 реда на страници. Рукопис 
нема почетна ни свршетка, али je иначе врло добро очуван; у нье- 
му су сад 222 листа. У синаксару се од наших светаца помињу: 
Иларион Мегленски (33v— 34v), Арсеније (36v— 37г), Стеван Де- 
чански (42г— 43v, Стефана иже вв Дечаук), Св. Сава (68г—у, с 
овом примедбом: афе ли колиши пои в к п с(ке)тк!мв ш(тк)цемв 
й Судлкдет' ce слоужва праз(ника) вк д» си слоужвою с(ке)т(а)го 
Савы ск рассоужден«ел\к ; афе ли волиши н'ктн с(ве)т(о)моу vvcokk

ССдавает се праз(никк) кк п), Симеон Немања (74v), Св. Ћи-



128

рил (75г), Јоаким Сарандапорски (105v— 106г). Рукопис, писан 
по неком старом узору, потиче из XVII века, а припадао je 
најпре неком манастиру.1 У  њему се налазе два каснија за- 
писа. Први на л. 37г гласи: Писа Томо ввћовичт* 1795 манна 3 
8 Фочи. Испод тога: Сига книга попа Оимебна. Други на л. 
217г: 1795 год, Знати се када нарече noms, Оимеишж да пойдет 
на И ер осадимте. Рукопис je мени поклонио фра Паво Драги- 
ћевић са Широког Бријега, а он га je купио од једног му- 
слимана у Мостару.

Стихира Св. Симеону, коју je објавио Ст. Станојевић у 
Гласу  XLIX 15, подудара се с нашом у овој књизи дословно 
сем речи: просввтев се. Као пробу текста дајемо ове стихире 
Стевану Дечанском :

Ц(а)рство еже на земли довр'к нжрвмлгае, страд(а)лче, и ва- 
гренидоу носе слгкрено стежа моудроваше, нифиув посефае и симь. 
ул’ккк раз(ь.)дравлш. Т ’кмже пр'кв^жсть.виаа тронда д(а)рстк1а 
коупно м(оу)ченичкства вкн д'кмв оув-кзе те.

Дроугаго Константина стежа те др(к)квь,1 кл(а)гочкст1елль, 
кл(а)женне и кротостУю, правдою и м(н)л(о)стингамн, нь, и велнко- 
м(оу)ч(е)мика и страд(а)лда истинна. ТНкмже и тобою красефи се 
ввпТеть, : Отефань. мн’Ь поувала и оутвркждеше.

4. О длом ак из је д н о г требника. Свега два папирна ли- 
ста, величине 15*5 X  Ю’5 сш, с површином писма 10*5 X  Ю 
cm. Рукопис изгледа доста млад и потиче с краја XVII или 
из почетна XVIII века. Текст молитве побратимства je нетто 
друкчији од оних, ко je саопштава П. Срећковић у Гласнику 
срп. учен, друштве, књ. LXIII, 276 и д. Очуван гласи овако:

Г(оспо)ди в(о)же пашь. водшбю и прввбю заповедж дави еже 
любит! теве в(о)га и твор’да нашего васеу(в) дбша, w васеу(в) 
мисдн и крепости нашей ; и вторбю подобною си еже дювити искре- 
маго га ко самъ севе и ва сию двою васемб закоиб и пророкомв 
внести; набчиви дедомж иепдопити ce eva васеу(в) на вдагодатию 
прес(ве)таго твоего д(оу)уа бведи да теве спасю нашемб искренаго 
спасению бгождаюфе ижетование твое подбчимж вдагага гако вда- 
д(и)де и спасб нашелчб прилежно припадаюфе ллодил\ се скоро бслиши 
л\идостивно поллидби.

1 Ср. са л. 2V ова јектенија: Пол\(о)лнм c« w дрьжавныхь и с (в « )ты ихь 

господУн н ц(а)рн наших(к). . О о(ть.)цн нашел^ь. 1ГО\-л\«не и в-ьсен «же w  Х (рнст )е  вратУн 

нашнхк... Пол\ене.«ь православные ц(а)ре, х^нторы  с (ве )т (а )го  ХР сего, роднтел^е и

скродннкы наше прежде оусьпше ш(ть.)и,е и вратУю nauiov,
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Г(оспо)ди J e Х е ,  в(о)же идш(к), здповед(ь) нсв8ю дави Уче
ником!* своимт* еж ел н ж и тъ  др йгъ  дрУгд, прим! жретвУ (!) егю ва 
оставление гр-куовт* вдсеу(к) нас к правовбрниу(к) рав(ь) твоиу(ь.) 
и сешкУвд наст* ка твоей вдагоддтУю... (замрљано) искренемУ лю- 
бобж  д(оу)уол\тк твоимт* св^ктУужмт*, w ehobh  и кр’кпке* егю ва 
дрУзе ва ср(в)дце ндшдга, да твоею гаже ка слове твое искренаго 
заповеди исплондюфе па свое сую на зел\лю ва сие почиекдюфе 
вУдемж, но гаже ко славо твое нскр’нендго созданию и спасению.
Таже заступи, спаси. По то м (в ) про кум  е гл(д)ст* д . Тдже ап(о)- 
с(то)лт* ка Коридешм(в)... (измрљано). БрдтУе лювефимт* в (о) га 
ва сду(в). S rr(e)a ïe  Ivvßaiia зач(е)ло u s ; 1ектенига и ижУстт* виваетт*.

На другом листу je молитва: над волефиу(к). Одломак 
овог требника нашао je г. прота Душан Кецмановић у Босан- 
ској Крајини и поклонио га библиотеци Српског Семинара.

5. Одломци требника са с Писани на папиру, 
величина 105 У(7‘5 cm, с готово нимало маргине. Рукопис je 
с краја XVIII века, с утицајем руског, писан од недовољно 
писмена народског човека (пише, на пр. овако : ва славу и 
пофдлУ с(ве)тии српски Учителе и просветителе Оимеипд и светега 
Одвф, те 8 вдслдвУ и покдлУ светаго Отеванд). Очувано je свега 
46 листова.

Уза њих предао je г. прота Душан Кецмановић Срп- 
ском Семинару још 8 листова сличног рукописа, али нешто 
мало ширег облика (105 X  Ю cm). И овај други рукопис ни je 
старији од XVIII века, истог je типа и исте писмености (на пр. 
из песме „Возбраном војеводи“ : „но гако нмУфде дереждвУ непо- 
ведимУе w  вдееки наст* веди своводн да зовеме те, рддУи се неве- 
сто  пеневестнам“).

6. Синаксар. Папирни рукопис из више дедова. Обим 
14*5 X! Ю cm, површина писма неједнака и неуредна. У руко- 
пису je свега 75 листи. Први лист исписан je и замрљан раз
ним покушајима пера ; на л. l v стоји запис: вид книга Тодорд 
водчие, и неколико рачунских бележака уз поновне огледе 
пера. На л. 2Г почиње Сдидксдрт* (месецом мартом) писан 
курзивом и то рукописом из прве половине XVIII века. Од 
јужнословенских светаца помињу се ту Теофан Рилски (12 
м ар та), кнез Лазар, Иларион Рилски, Арсеније „пдтрнулрд срв.‘ 
(28 октобра), краљ Милутин (црвеним словима !), краль Стеван 
(11 новембра, исто црвеним словима), св, Сава, ев. Симеон. С

9
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л, 29г прекида се текст и почињу забелешке другом руком: 
На 1775 у <4араев8 знати се происхождение ч(ь)стни двер ч(ь)ст-
наго и живо.... Иза тога долази један бојаџиски рачун. Од л.
30г— 40г почиње нов текст молитава писан руком којом и 
онај недовршени запис, али у руској рецензији. Писао je неки 
Васо, који се помиње у последњој молитви („моли в(о)га w 
ме гр'кшнолчъ. Еаси“)- Иза тог до лазе разне белешке, рачуни, 
пробе пера и сл. На л. 42— 46 забележени су неки народни 
лекови. На л. 50v— 51г има записа, из којих излази да се 
власник ове бележнице (да ли Тодор бојаџија или његови 
наследници?) бавио продавањем икона и панађијара. На л. 
57г има почетак писма: Благородном и високопочетеном г(осподи)н8 
кгртч G h m e w i i S рекше физографб вса йсрдно итилаемъ. (!).

У истој књижици пришивен je остатак неког старијег 
рукописа, истог формата, где се налазе делови часова. Taj 
старији рукопис je српске рецензије, XVII века, са 18 реди на 
страни, и са површином писма 1Т5 X  7*5 cm. У њему je свега 
17 листи. На последњем листу je запис: (4ia книга (4аве Mo-е—а
старлича, к̂ пио е за м аспри. Тако да се зиа, на га\|гма. Рукопис 
je поклонио у Сарајеву др. Милош Лесковац В. Ћоровићу.

7. Проповеди. Писане на танкој хартији, која je пропу- 
штала мастило ; због тога су читаве странице или једва чит* 
љиве или уопште нечитке. Величина 18 X  11 cm, а обележени 
писани простор хвата 15 X  9 cm. Рукопис проповеди има 45 
обележених листи, од којих су половина (од 27 л. унапред) 
изгрижени и једва употребљиви. На л. 46 има овај запис: 
(4eï проповеды исшса ИлаиновыЬж оу ФрВшкои Горы, оу манастирЈЗ
M 3KS. Оовершыо л\(*ксе)ца марта bi на а 1797 лето.

Преписивач рукописа уносио je у рускосяовенски изворни 
текст много народног језика, пошто су проповеди одређене 
широком пуку. Овај преписивач био je ијекавац, иако се то 
по горњем запису не би могло судити. У тексту наяазимо, 
међутим, облике: диете ( l v), шиеси (ib.), iiïecS (2V), цкУетн (8v), 
кориеиж (9r), свнета (10r), виека (10v), греишпемт*. (14г), жикием 
( 18V), свиетж (27г) и сл. Има чак и један икавски облик: за- 
пов1Д1о (33г). Овај текст има и иначе много народског: писање 
л: за X  (грекж, ветки (7V), чак овлачакб (7V), кодайств$е (18 ) 
кодытж (31г), прикод1тж (27v); или уопште нема л  (wheMo 9V, 
ivhe 10г, 19г, 32v, наодимо 34г). Сравни даље облике ижещо (11г),



131

тм н lu о (ib.), вознесо ce (1 l v), поело (13r)> просв-кфаво и юсв-кцмко 
(13v); или виће тј. виђе(16v) и кЉбти ; Гщмнанню (18г) ; ср. 
фразу: wKdt wсе снъ вознесо (17v). Им а знак ('к) за и 
поред горњег аићеср. још ске могбћи (2Г), гра-кани (Зг, 6Г), 
изл\гк!5 (9V) л\ог8ћство (13v), наполнићелло се (19г) и сл.

У осталом делу књиге има много празних листова; за
писи о дуговањима, парусијама, болести; многе пробе пера 
итд. Преписано je још Ракићево Ж итије „
човека“ (..У старолче Рим» ведикоме“) и
sape («У  вредина Л1аснл\иана н,рл\“ ); и на крају Клетва 
Рукопис je нашао у Босанској Крајини (у њему се спомиње 
Гомионица) г. прота Душан Кецмановић.

В. Ћоровић

9*


