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Владимир МОШИН

РУКОПИСИ ИЗ ЦРКВЕ У ДУБОКОМ ПОТОКУ 
И ИЗ ЦРКВЕ СВ. НИКОЛЕ У СЕЛУ ЂУРАКОВЦУ

На старине у Дубоком Потоку близу Косовске Митровице 
-скренуо је пажњу В. Ћоровић у чланку „Прилози за нашу стару 
књижевност и хисторију" (у „Зборнику за историју Јужне Србије 
и суседних области“, Скопље, 1936, стр. 97—99). Ту је он обја- 
вио податке о два рукописа који су се налазили у црквеној 
■библиотеци: Триод посни на пергаменту из XIV века (одло- 
мак од 62 листа) и Зборник на папиру из XV или почетка 
XVI века, са 370 листова. У овом се налази Теодосијево житије 
св. Саве с текстом који је исправнији од оног који је објављен 
од Даничића./Ћоровић даје један фотографски снимак из овог 
житија (на стр. 98) и каже да му је Ф. Месеснел фотографисао 
читав текст овог житија.

Завод за заштиту споменика Косова и Метохије располаже 
■са још три рукописа из Дубоког Потока:

1) Четверојеванђеље из друге четврти XVI века, 
355 листова,

2) Служабни минеј за октобар из треће четврти 
XVI века, 179 листова, са службом и пролошким житијем пре- 
лод. Петке и службом архиеп. српског Арсенија,

3) Зборник (Панегирик) проповеди за празнике 
од септембра до новембра из треће четврти XVI века, 
433 лИста с житијима препод. Петке, препод. Јована Рилског, 
■св. Илариона Мегленског од патријарха Јевтимија, словом епи- 
•скопа Климента о арханђелима Михаилу и Гаврилу и словом 
Теофилакта бугарског на Ваведеније Богородице.

Поред ових рукописа, Завод за заштиту споменика културе 
Косова и Метохије располаже још с једним малим рукописом 
из села Ћураковца (у општини Исток, у пећком подручју). 
То је Богородичник с избором из Октоиха из треће 
четврти XVI в. с додатком из 1640. године, 126 листова.
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Четверојеванђеље из Дубоког Потока, друга четврт XVI века

Папир 31,5x21 ст; 355 листова. Рукопис је оштећен. Недостаје: на 
почетку уводни лист; иза л. 6 — 3 листа; иза л. 94 1 лист, иза л. 139
лист; иза л. 155 - 1 лист; иза л. 158 - 2 листа; иза л. 214 - 2 листа; иза 
д 234 -- 1 листј иза л. 251 — 2 листа; иза л. 254, 282 и 339 по 1 лист. 
Многи су листови знатно оштећени руком неког ученог варварина, који је 
исекао све заставице на почетку јеванђелиста и све записе на маргинама; осо- 
бито су окрњени листови 52, 95, 98, 145—147, 156, 157, 172—177, 277, 302 и 334. 
На више листова, где је лош папир пропуштао мастило на другу страну, испи- 
сана је само предња страна (л. 202—203, 183—184, 293, 251); а друга је остав- 
љена празна.

П и с м о по 18 редова — „литургијски" калиграфски полуустав с обли- 
цима XVI века. Српска редакција без 'Кј са | испред вокала, широким Е итд.; 
редовно долазе акценти према живом нагласку тог доба (нЕКЛ1ОЧИЛ<дго рдвд 
вккркз*к’тс$ вк гкЧноу; не оудшрдЕтв, и сл.). Наслови и зачела — црвеним 
мастилом. Орнаментика, као што је речено, сва је исечена. На л. (одерку) 
98. остао је мали комадић доњег украса од плетеног колорисаног иницијала; 
на л. 95 — црни иницијал & с црвеним завојцима одоздо. Остали су иницијали 
сасвим једноставни.

Водени знаци из друге четврти XVI в е к а: 1) котва дво- 
струког цртежа у кругу са звездом одозго и иницијалима А8 одоздо — као 
Брике бр. 530 из 1531. год.; 2) котва без круга типа Брике бр. 444 из 1529. г.; 
3) знак сличног типа, као у Албуму Зонги бр. 1637 из 1531. г.; 4) котва у кругу 
са звездом одозго и контрамарком АР (или МР? — нејасно) из 4. деценија 
XVI в.; 5) теразије у кругу типа Брике бр. 2556 из 1524. г. (али код Брике 
је звезда одозго); 6) теразије у кругу типа Брике бр. 2603 из 1522. год.;

Са звезаом на мотки типа Брике 3077 из 1545. год., с варијантама од 
* тс«° г-» сличан знак с пречкицом на мотки, типа Брике бр. 3068
из 1^43- г- с варијантама од 1493. до 1537. г.; 9) лествице у двоструком кругу 
типа Брике бр. 5825 из 1511. г.; 10) рукавица с одвојеним прстом и са звездом
одозго типа Брике бр. 11165 из 1505. год., с варијантама из 1493—1522. год.;, 
11) кардиналски шешир типа Брике бр. 3401 из 1498—1512. г.; 12) кардиналски 
шешир као у дубровачким нотарским књигама СопзПшт Мтиз бр. 37 из 1532. г.

П о в е з је из доба постанка рукописа и врло оштећен. Доста танке 
даске са жљебом по читавом рубу врло су труле, а предња је потпуно униш- 
тена. На кожи је спреда крст на престолу у концентричким оквирима; отрага
- у истим концентричким уским орнаментираним оквирима ромб и дијагонале 

с палметама и медаљонима у пољима.

Садржај: л. 1: (без наслова) преглед глава М а т е ј е в а 
јеванђеља; л. 3 — ©Ешфилдктд дрх1ЕП1скопд влкгд р’ск д го- 
ПрФди СЛОВ1Е НЖЕ ШТ /ИдТвЕД СВЕТДГО Е у (д г) Г Л I Д. ИжЕ ОуВО 
пр*кждЕ здконд шни Б0ЖКСТВН1И л1оужн1Е... до л. 6; л. 7, без почетка 
Матејево јеванђеље — ... (@зек)|д же роди /Идндсшо (Мт. I, 10) итд. 
Прекида иа л. 94’ — вк гороу гджшже ... (Мт. XXVIII, 16). Иза 
тога је искинут последњи лист Матејева јеванђеља, вероватно' 
са записом на крају.

л. 95: (без наслова: откинут). Предговор Маркову јеван- 
ћељу л 96’ — главе Марков-а- јеванђеља; прекида на л. 98* 
,,’за 46. зачела - 0 нсп^ш.нш Г«н.днИ. Кра®|ВИ почетка
тскста Маркова јеванђеља налазио се на > .У
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ван мали одерак доле при хрпту с фрагментима од неколико 
речи; л. 99 — (к^ксти се) и>т 1шана вк 1шр’ддн>и (Мр. I, 9). Прекида 
на л. 139’ — п^иклкцЈдктЕ сг не в^децје ... (Мр. XII, 24); наставља на 
л. 140 — ... ико прквФиши в’скхк здпов,кд1и (Мр. XII, 29). Коначно 
прекида на л. 155’ — Господк же оуко, по глдголдн! мго кк нилјк ... 
(Мр. XVI, 19). Последње речи Маркова јеванђеља налазиле су 
се на искинутом иза тога листу.

л. 156: (с откинутим насловом и првим речима текста) главе 
Лукина јеванђеља — ш булЈ^Ешн^к ... и) ш Пнн*к пророчици — г; 
л. 157’ — Пр*кдислок1к кже шт Доуки светдго Еу(аг)гл1а, до 
л. 158’; л. 159 — Лукино јеванђеље, без ночетка — . ..в^кста. 
Бмстк же слоужЕЦЈб клј8 (Лук. I, 7—8). Прекида на л. 214’ — избмви 
пршршкм и кдлјен1елј ... (Лук. XIII, 34); наставља на л. 215 — 
женоу покхк (Лук. XIV, 20). Нови прекид на л. 234’ — и вкск^ксен1Е 
кже шт лЈрктвкихк ... (Лук. XX, 35); наставља на л. 235 — ...тво- 
илјд. Ддвндк оуво Господд кго ндрицамтк (Лук. XX, 43). Коначно пре- 
кида на л. 251’ — вкздвигк роуц^к свои блдгослов! №. И вмстк... 
(Лук. XXIV, 50—51). Последње речи биле су на откинутом листу.

л. 252: (без почетка) крај глава Јованова јеванђеља — 
ш шслети... д|; онда — Пр*кдслов1Е кже шт 1шдннд светдго су(дг)гл1д, 
до л. 254’; л. 255 — без почетка — ... и вксели се вк ни (Јов. I, 14). 
Прекида на л. 282’ — дцје не слмшит’... (Јов. VII, 51); наставља 
на л. 283 — ... /Ишуси повЕд*к тдковмк кдлјен1клјк побмвдти (Јов. VIII, 5). 
Свршава на л. 333’ записом „Кшн’цк в’склЈк“ и податксм о хроно- 
логији постанка Јованова јеванђеља.

л. 334: (с откинутим почетком наслова) Скдзд(н1Е пр'к№ЛЈак>- 
ЦЈ Е № ВЉСЕГО^Л^кТД Ч И С Л 0 Е у (д г) Г Л С К 0 №, №у(лг)гЛИСТШЛЈК П 0 ■к- 

кт1Е, итд. — синаксар. Прекида на л. 338’ иза јеванђеља у утор- 
ник 16. недеље Лукиног циклуса; л. 340 — наставља с податком 
о петој недељи поста; онда јеванђеља св. Страсти итд.; л. 341 — 
Ољво^нмкк .. .в I. лј^сецелјк; л. 345 — 14. јан. Кк ткжде дкнк иже 
ВК СВЕТМХК ШТКЦД НДШЕГО ОдВМ ПфКВДГО ДрХ1ЕПИСК0ПД сркв’скаго; л. 342’ — 
13. фебр. пр*кподовндго шткцд ндшего Оулјешнд с$кб’скдго новдго ЛЈУршточцд; 
л. 351 — Оу(дг)гл1д различнд на всдкоу потр^квоу, итд.; 
Л. 353’ ---  ПОНКЖЕ фЕЧЕНО ти гестк КДИНОГО К0КГ0ЖД0 ЕУ(дг)гЛ1СТД ПОВСЕД-
НЕВНДД ЕУ(дг)гЛ1Д ИТД. — ОкДЗДНЈЕ КДКО ПОДОБДКТК ШБ^ФТДТИ ВСЕДКНЕВНДД 
ег(дг)гл1д; л. 355 — ПрокилЈни вкскр’снм нд литургигах вк нед. пр*кд 
еу(дг)гл1Елјк; л. 355’ — празан.

Записи значајнији су сви исечени. Остало је: на л. 37’ 
на маргини цитирано упозорење из Епитимејника о греху пре- 
љубодејства с кумом и пријатељицом, као „дд се зелјд кдо проклдти 
дга^Анк”.

л. 73’: записи невешти — Пдвловичљ Костднтинљ, Рддовдновичљ 
Рддивое, Писа ЈИилбтинљ (XIX в.); на л. 211 опет истог — Костд 
Павловичд дд лј8 пфшпипгк шно 12 орс ...
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л. 293’*. Сие писд Рддивое Боживик илје негово излича^к СЗничие 
и Миденти и КЗчинд приштцшсЕ се зд излаете докле живо дд седе. ЉјдостиЗ 
Е0ЖИ10 РДДНВОЕ, /Иилетие, бустдтиЕ; слје^енне вз...

л. 334 : Поздрдв се нд попд.

л. 334’: Д... ндкид, лшлостиЗ.. •

л. 352’: молитва „Ж|лосЕрд1А две$и...сс

л. 355’: Оиа книгд Дзвокиопоточкд (невешто).

На крају била су још два листа, сада исечена, вероватно 
са записима. На задњој корици, вероватно поводом тих записа — 
Неке речи немачки а неке гречески, кир...

Служабни минеј за октобар из Дубоког Потока, 
трећа четврт XVI в.

Папир, 30x20,5 ст; 1+179 листова, без почетка; недостаје: иза л. 149 
— 2 листа, иза л. 155 — 2 листа, иза л. 160. и 169. по 1 лист; окрњени са 
стране л. 59, 67, 125. и 130.

П и с м о у два ступца по 29 редова: полуустав с облицима XVI века. 
Српска редакција с траговима ресавског правописа, с т* у предлозима и пре- 
фиксима, с акцентима и спиритусима. Орнаментика није очувана. Наслови 
и обични иницијали — црвеним мастилом; у појединим насловима црвена се 
слова мешају с црним, оцносно са зеленим.

Водени знаци: 1) котва двоструког цртежа у кругу са звездом 
одозго и с контрамарком РАЗ као у љубљанском рукопису бр. 4 из 1566. г.; 
2) сличан знак с контрамарком Р—А као у сарајевском рукопису бр. 221 из 
средине XVI в.

П о в е з из доба постанка рукописа — врло трошан. Даске са жљебом 
по рубу потпуно су иструлиле и изједене црвоточином; од предње корице остала 
су само два трула комада. На кожи спреда су орнаментирани концентрички 
оквири с дијагоналама и ромбом у средини и с крстовима од палмета у пољима; 
одстрага — орнамент истог типа још са пречком у средини, без крстова 
од палмета.

Садржај: на почетку је изгубљено 5 листова с почетком 
службе 1. октобра, св. апост. Ананије и преп. Романа Сладко- 
певца; л. 1 — ...чкскмх, вожкств’нк!лњ д^истволњ, плоди вол^нФи 
ТВОНХ ВК Вр^ЛЈЕ гаВКСТЛВ^НО НЛСЛДИТЕЛ»О И твор’ц8 јШТДДЛК кси — други 
тропар Ш песме канона препод. Роману, итд.

д. 69’: 14. октобра служба — Пллјет прФподовнн лјдте^е 
ндше ПД0ДСК1ЕВ1Е, и светших л^оучЕникк Ндздр|д, ГЕ0’вДС1Д, 
П 0 о Т4 С I 4 И К ел’ С I 4. Н4 Л14ЛЕИ ВЕЧЕ0Н1И.-. . ; л. 70’ - Нл ВСЛИЦ-ћи ВЕЧЕ0Н1;

— /ЈРксецл и>ктов’014 .д|. дкнк гилитк светп и прф- 

ПОДОБНИ ЛЕ4ТЕ0Е Н4Ш( П404СКЕВИ:
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&ЕНОЛ1Е оусноук’шк1 СЛДд’КЕ1Л1Е, НД НЕБССД ВЕЗЕЦФ.

Слдвд бпивдтож’ ти, ТфЕНОвоу же соугЗво.

П^к .д I. в^ЕЗЕце Пет’кд нд невесд се дггели ликби.

С|Д СВЕТДД Пд$ДСКеВ1И ВЕ1СТЕ ШТ ВЕСИ бпИКДТК, НДрИЦДКЛИе КДЛИК(МТ1Е. • - 

(пролог); л. 81 — кратко пролошко житије св. муч. Назарија> 
Гервасија, Протасија и Келсија; онда крај службе.

19. окт. нема служба препод. Јована Рилског, а 21. окт_ 
исто тако нема службе препод. Илариона Мегленског.

У служби великомуч. Димитрија 26. окт. текст преки- 
да на л. 149’ — Оег^шешдк тн лшого нс п^Фз^Фле иси, не • • • — гћддленЕ. 
троусВ после III песме канона; наставља на л. 150 — ... весхотФле. 
нси ндсе — други тропар VI песме канона „трусу".

У служби муч. Нестора 27. окт. прекид текста иза л. 155-
— испред „богородичног" I песме канона; наставља на л. 156 — 
жоученик’ же ликовФ — први тропар VIII песме истог канона.

У служби муч. Терентија и Неонице и препод- 
Стефана Савајта 28. окт. прекида на л. 160’ — Тдишиче прф- 
свФтлдго вогондче(лига)... — други тропар VII песме канона преп. 
Стефану; наставља на л. 161 — ...фе се истин’ндго швожешд — 
трећи тропар IX песме мученицима у истој служби.

У служби св. муч. Зиновија и Зиновије 30. окт_ 
текст прекида на л. 169’ — гако ве1ш’не1 водк*о генец^ до пле(ти)...
— ирмос IX песме канона. к ’

На л. 170. служба св. муч. Стахија, Амплија и др.. 
без почетка — •••дФнство приклгЕ исцФлннил^е — стихира „на Го- 
споди возвах“ на вечерни, итд.

л. 175’: ЖФсецд шкте(врд) ки. пдлит светдго и пр^кпо- 
ДШв’нДГО ШТЕЦД НДШЕГО Пр’сеН1Д Д^ХНПИСКОПД С0ЕВ’СКДГО. Без- 

пролога. Свршава на л. 179’ (текст прелази у један ступац} 
з а п и с о м:

Олдвд п^лшлостивожб Богоу ддв’шол18 лш почело и спкВ^Ешенк 
ВЕССЛЈК и ЗД ВЕСЕ, ДЛШНЕ.

Други з а п и с и, млађи:

л. 12: Писд ћдће жи(тд) пченице.

л. 45’: Сиа пис/иољ зндти се Никодижд сеџенољ еред ^одолпх шт’ 
П^нлјо^а.

л. 47’: Сиа светдл и вожествндл книгд шндстирд Стбденице глдго— 
лелпи лшнеи и тољ писд дз% грешшгв.
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Црноречки панегирик за септембар—новембар, из Дубоког Потока, 
трећа четврт XVI века

П а п и р, 31,5 X 20,5 ст; 433 листа са 5 уских одерака при крају. На 
почетку, од 1. листа остао је само мали одерак доле. Мали одерак остао је и 
од л. 92; л. 93—95. одсечена је бочна маргина; иза л. 337. недостаје 1 лист, 
иза л. 384 — 1 лист.

П и с м о по 25 редова, од л. 385 (46 кватрернион) — по 28 ред. Полуустав 
с облицима XVI века, ресавска редакција с 'К у предлозима и префиксима, 
са з ; с акцентима и спиритусима. Наслови црвеним мастилом. О р н а м е н- 
т и к е нема осим скромних црвених иницијала с малим завојцима.

Водени знаци: 1) котва двоструког цртежа у кругу, са звездом 
одозго и контрамарком 5—Т као у рукоп. Југосл. акад. 1Ус17 из треће четврти 
XVI в.; 2) сличан знак с контрамарком V као у цетињском рукоп. 21 из 1569. г.; 
3) сличан знак с контрамарком 1 — 6 као у Триоду Повесног Музеја у Загребу 
из треће четврти XVI в.; 4) котва једноструког цртежа у кругу са звездом 
одозго и контрамарком I—Р као у рукоп. Југосл. акад. Шс7 из 1560 — 1570. год.; 
5) сличан знак с контрамарком РС као у рукоп. Свеучил. библиотеке у Загребу 
бр. 7131 из 1573. год.; 6) сличан знак с контрамарком Р—В као у дубров. но- 
тар. књигама Сопз. Цо§а1. 56 из 1561. г.; 7) .сличан знак с контрамарком I —Р 
као у дубров. нотар. књигама Сопз. М1пиз. 58 из 1585. г.; 8) сличан знак 
с контрамарком СС као рукоп. Сремске Митровице бр. 324 из 1570 — 1580. год.; 
9) рукавица у кругу с иницијалима Р—В и с контрамарком АВ као Брике 
бр. 10690 из 1561-1563. год.

П о в е з из доба постанка рукописа: даске са жљебом по рубовима, у 
кожи. Спреда 5 концентричких орнаментираних оквира с украсом у средишњем 
уском правоугаонику; отрага — четири концентричка оквира с дијагоналама, 
пречкицом и ромбом у средини.

С а д р ж а ј: житија и проповеди за празнике од септембра 
до новембра.

л. 1: (без почетка, који је био на одсеченом делу листа).— 
Житије препод. Симеона Столпника; нал. 1. доле — 
шткца своего, ... Ет^се же неделк с.. . вожио. и пос... чктолш!, и не ... 
же 'гклсолњ ...; л 1’ — исто тако мали фрагменат текста који се 
свршава — дослжден1Е при-; л. 2. наставља -ти и плкости, и ввддихлти 
ижлшн и скркБ*ћти, итд.

Л. 12: 2И*ксЕЦ<1 СЕПТЕЛ1В014 .4. Н4ЧЕЛ0 Ин’гДИКТ8 С1Нф'кч 
н о в 8 л 'к т о у. Ч10ДН44 пр4восл4внк1их Т0’нжгкств4, св*ктлм жоучЕничкскшЕ 
пллеети (св. Јована Златоустог).

Пов■кстк шткркв^кнм пр*кподо- 

Н4ШЕГ0 А р’ X И п П 4 П 0 У С Т К1 Н Н 0 Ж И Т Е Л га И П404Л1О- 
ЧКСТН4Г0 Х04Л14 40Х4ГГЕЛ4 /ИиХ4НЛ4 ИЖЕ 

НлЧЕЛО НСЦ’клКН14 Д40ШВК Д4ННК1ИХ Н4Л4К Когожк В44Г0Д4ТН0 И 

/ИнХ4ИЛ4 40ХИСТ04ТНГ4. . .

Пов<кстк 14К0В4 40Х1ЕПИСКОП4 I Е 0 0 у С 4 Л И 41 С К 4 Г 0 Н4 
п 0 * С Л 4 В Н К1 Е КЛ4ДИЧИЦЕ Н 4 Ш Е Бо ГО 0 0 Д И Ц Е И П 0И С Н О 

л. 15: /И^ксЕЦл того .з. 

ВН44Г0 ШТКЦ4 
Н404 ВЉСЕС Л4ВН44Г0 И 
в к X ш н 'к х. 

Д0КЗНОВЕН1Е41К

л. 21’:
0ШЖДК СТВО
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д*квм /Иари. К*к пов*ксти дванадссстих плсжснк 1с$>аилив*кх пишстк: Б*к 
1шлк1л>к вогатк з*клш...

л. 33’: Ижс вк свстихк шткца нашсго Индрса арх1спи- 
СКОПД К0ИТСКДГО 1С0ОУ СДЛИЛ1ЛМН1НД на рождкство пр*ксла- 
внмс Клддичицс ндшс Богородицс н присно д*квм /Ид0| с. Ицјс 
лгкрили истк зслмга псдпо, и врквпо шписбст сс л>оре...

Л. 44’: Ижс ВК СВСТМИХ ШТКЦЛ НДШСГО Индрсд арХ1СПИСКОПД 
К0ит’скдго 1сроусалил>лганнна слово нд рождкство пр*кслдвнмс 
Кладичицс нашс Богородицс и прнсно д*квм /Иа$>1С. Начсло оувш 
нашилж празниколж ндстосфсс тркжкство: пр*квми оуво по здкон*к и с*кни...

л. 53: Ижс в*к свстмих шткца нашсго 1шдннд Ддл>аск1на 
прсзвутсра слово на рожд*кство пр*кнспоршчнмс Кладичицс 
нашс Богородицс и присно д*квм /Ид$>1С. П^иидстс в*кси сзмци. 
в*ксакк ршд члов*кчк и сзмкк и вжзрдстк вжсдкк и в*ксако дшстшинство..,

л. 64’: 1шанна жниха и прсзвгтсра (>В1С слово нд влдго- 
в*кфсн1с 1шдк1Л1Д I Ин’нм, и нд рождкство свстмс Богородицс. 
Ксликми ДПОСТОЛК, ИЖС БОЖССТВНМИХ ТДИНК СКДЗДТСЛК, ИЖС СПДССН1Д ндшсго 
искоупбс, ндоучастк...

л. 80’: Ижс в*к свстмхк шткца нашсго Осшдш^а новаго 
испов*кдникд слово похвдл’но на пр*кскстос рож.дкство Клдди- 
чицс нашс и присно д*квм сИдјмс. Св*ктло тркжкствоустк твдрк 
ДКНКСК, НОВОС НСНО Д*квоу П(ЈИСЛ>ЛК>фС ...

л. 91’: Ссп. .Д1. Ижс в*к свстмих шткцд ндшсго 1шдннд 
ар’х!спископа Костантинд града Злдтооустдго нд в*кздвижс- 
Н1С чксткндго и животворсфаго кркстд. Что рскоу или что в*кз- 
глдгол10, что вдс ндрскоу: швцс или пдсткфс, грсвцс или крклшис, оучсникм 
или оучитслн... Прекида на крају исте стране — или кдко вдшс 
8дивл10 сс...; л. 92 — мали одерак у дну с неколико речи са 
обе стране; л. 92’ — 93 — наставља текст — ... зил>8 ни — л*кто, ни 
л8чс слкнчнмс...

л. 98: Ижс в*к свстмих шткцд ндшсго Нн’д(>са 1сросоли- 
лсита на вкздвижсн1с чксткнаго кркстд. К*кзл1онлмни, подвигн*клж 
дкнкск гакоже ц*квницс оустнм, в*кспр1илгкжк псдлтирк и г8сли ...

л. 103: Тогождс свстаго шткца нашсго Ин’д^са 1сросолил<- 
лганина слово ав1С рсчснос на вссжирнос влкздвижснн чкст- 
наго и жнвотворсфаго кркстд. Кркста тркжкство творилж, и црк- 
ковнос шсв*кфаст сс исплкнин1с...

л. 111’: Еасил1а спископа Сслсуки 1сав(нискмс на в*кзд- 
ВИЖСН1С чкстнаго и животворсфаго кркста. К*ксако оувш ижс 
шт горшаго на лоуч’шес П(Ј*кложсн1С вслнкоу рддостк и всссли ^адоу члов*к- 
чкскслЈоу с*кд*квастк ...
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л. 117’: Пандим14 п^сзвуп 
ВКЗДВИЖСН1С ЧКСТНДГО крвста. 
тварк фадоует сс; пакм вгздвижст а

($Л о в и т с д и ВИЗаНТ1ИСКК1С н д. 
Пакм в*кздвижст сс кркстк, пакк! 
кркстк, пдкм праздн8>отк сзмци ...

свстмхк шткца ндшсго Гшаннд 
грддд Заатооустааго 

1шднн8 Богосдовб. 
довлмстквнд страдааца

л. 120’: ©еп. .кз. Ижс в*к 
др’х1спнскопа Кшнстантинга 
с в е т о лс 8 апостолб 1суг(ге)лнст8 
гоаск втнн*кшн|нл1к зритсли сгда н*ккосго 
штн*ккоуд8 пришкдкша оув*кдстк ...

похвдлног 
Ижс подви- 

и в*кнкчннкд.

л. 128: 1шанна архкпископа Константина града Златооу- 
стааго похвалнос светожоу 1шднн8 апостолоу I суг(гс)лист8 
и БогословВ. 1шаннк в*к бфсск дс1исц*кл1к, 1шаннк асшскаа похвала, пдчс 
жс в*ксслкн*ки стлкпк ...

л. 136’: Сдктов{иа .з. Ижс 
Гшаннд дрх1спнскопд Еостантинд 

дпостол*к 0шл1*к, и нд И(нднк1,

в*к свстмхк шткца 
гфддд Злдтооустаго всс*кдд.

И 0 ИЖС В*К 00ДК1И

наш с га

о свст*кл1к
л<оучснол|к и оувкин8 вк1вш8 и тол<8 с8ф8 Н{ианин8. Законшлн^ 
оувш Ц0ККОВНК1ИЛ1К покараслгк, кдсд10 се
жс пов*кжддсл1к, нсдооул1*к10...

гакожс сстк жофно; всличкстволс’

л. 140. шхтов0|д .в. Никити Пафлагонмна похвалное 
свстол18 апостолб 1акшв8 Илфсшв8. Ечсра и пр*кждс влджснн*киш1и 
в*к дпостол*кхк 0шл1д своих страдаши и фазлоучснга пр*кдложи в*к пдлст^ 
швилндго и слддкаго и краснаго нас 8ч$*кди шв*кда растворснаго Доухолш..,

тр*кнов’скк1ж. ДцЈС
т*кхк

л. 149: СОх(товр1а) ,д|. Жит1С и жизнк пр*кподоБнкн Л1Д- 
тсрс ндшс Пдрдсксви, в*к нкм’ жс и како пр*кнсссна БК1СТК в*к. 
пр*кслдвнК1 и нашк градк Тркновк скписано кур 6увулиил1к пд- 
Т01Д0ХШЛ1 *
ЗНК1ИХ ПДЛЈСТИ пожиндти и
ГЛДГ0ЛК1 ...

оувш Л10Б0ВНК1И ШБК1ЧС ЗЛКОНК СЖС Л10ВК— 
ст,зркцовдти шврдзк! и д*кан1Д жс и

л. 165: С9к(товр|д) 
су(дг)г(с)лист8 Д8ке. 
ВОЖКСТКВНК1С БЛИСТД10Ц1И, И ВКСС Л10Б0ПфаЗДНКСТКВНК1С ПрОСВ*кфД1ОЦ1И

Оудр д 
штноуд

л. 181:
и ижс 
вксслкн*ки

Похвдлнос №
Лпостолкскос тркжкство вксга дкнкск, лоуче
.и I.

С3х(тов0|д) .в1. 
С К н И Л1.

изложшоу

194: К*к 
ндшсго 

ПД Т0 I Л р’ХШ/И

свстож8 апостолоу

/Иоучен1С свстдго лгоучсникд 
еИд^илидноу лгоучитслк>, злочкстивои по всси 

запов*кдан1С...

ДКНК. ЖиТ1И И ЖИЗНК пр*кподовндго 
рил’скдго, скписднно кур 1евилисл1к

> 
гако нс ткчио ш доврмхк л*книв*к илј8ц1ил1к и нсрддив*к, нк и здвидсцјил1к 
СДИН0ПЛСЛ1СННК1Л1К ДОБ0К1ИХК П0ИЧССТНО, ДЦЈС Л1ЛКЧДН1СЛ1К влджснндго 1шдннд 

ЖИТ1С ПрИШЛИ БК1ХШЛ1 ...

л. 
штк цд

ткж д е
1шанна

тр к н о в’ с ккнс-лјк. Ек л*кпот8 оуко кто ндлјк поносил ви
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л. 211’: ЖФссца окто/нврм .к. /Иоучсни свстаго и сла- 
внаго всликол1оучсника Иртслиа. Ижс всликаго и славнаго /иоуче- 
ника Иртслпа пов*кствовати хоф8 л|8жсдовлсст1а и страдаша.. .

л. 257’: СОх(товјнл) .ка. Жити и жизнк пр*кподовнаго 
шткца нашсго Иаартгна спископа л!кглснскаго, в*к ниж’ жс и 
како пр*кнссснк в м с т к в*к пр*кславнми н а ш к г р а д к Т р к н о в к, 
скписано кур 1сеглпсл1 пат(ла(|хшл1к тркновскмл!к. Сладка оувш 
настосцпа жизнк, нк ксскл1ркт1с в%сакос сладостж сладчаишс...

л. 285: С9к(тов(на) .кд. Страстк свстаго л<оучсннка Ирсеи 
н д(>оу’жин1и сгш. Ек пстос л*кто царгта христолЈовца 18стиана, в*к 
ВТОфСЛП, ИНДИКТИШНС, ПО ИНТ1ШХ1С ЖС СИ0’СК1С В*К ПСТОС В*К тридссстнос и в*к 
шс/ногктнос, лгкссца шк(тов$иа), спископ8 софоу в*к Јвроусалилгћ 1шанн8 ... 
Прекида при крају, иза л. 307’— и в*к швраз*к лшишкскш...

л. 308: (без почетка) — Похвалнос слово вслико/иучсникоу 
Дил1ИТ0И1О — ...и рака лсоцјси твоих нсшскбдни ист*ккастк стр8с исц*к- 
лин1и...; на истом листу, без датума — Ж8чсн1с свстаго н 
славнаго Христова л<оученика Д|л<итр1а. /Иа'ћлнанк ижс и 6рк8- 
ли, покоривк Готем и Оаврол<атм Рил<линол<к, с*кшкдк в-к Сол8н’сккш град, 
пр*квмваашс л8кавк сми и воговоривк члов*ккк. ..

л.313’: Ншсл|в$иа .г. Ижс в*к свстмхк шткца нашсго Дрка- 
Д1а архмпископа купркскаго похвалнос на оновлкн1С (!) 
храли свстаго и славнаго и пов*кдоносна и вслико/иоучсника 
Христова Гсшрпа. Окзмвастк пакм нас, ш христолгокци, христшл10- 
вивми ск влагочкст1а довропов*кдникк Гршрпс. ..

л. 318: ЈИ*кссца но сл<в(на .и. 
тнмх. И сс краинкс влагости познашс, и 
лшопс влагод*кти ...

слово на 
сс показак

скворк вссплк— 
гавлкнно ш лигк

л. 336: Ижс вт, свстмхк шткца 
скопа Кшнстантина града Злато8стаго всс*кда 
бдва

нашсго Iшанна а р’ х I с п и- 
ш ссраф|жшх. 

н*ккогда <ожс о СЗзш пр*кплавахшл< п8чин8, нс ради п8тнмс длкготм ...

л. 345: Похвалнос вссплктнмл</Иихаил8 иГавр1ил8, сктво- 
рсно Клилјсн^толп, спископшл!. Иаста, празнолгоБЦИ, П0*ксв*ктло тјгкжк- 
ство вссплктнмихк силк, П0*ксп*квас в*кск8 л<к и в*кск раз8л1К ...

л. 350: Ншсл1В01а .ка. Блажсннаго ©сшфилакта архнпи- 
скопа клкгарскаго слово на вквсдсни п(1*кчист1сБогородицс, 
сгда привсдсна вмстк вк цркковк шт своих родитслки тр|- 
л*ктна с8фн. И палктк 8во правсднаго с*к похвалого вмвастк, л<ншжицс<о 
швличи похвалвпофаго далсчс достоинаго шт падакфа. . .

10 Старине Косова и Метохије IV—V
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л. 359: Иже вг светмхк шткцд ндшего Тарас1а дрх1епи- 
скопа Кшнстан’т1на града слово на вквсден1С пр,кчист1е Кого- 
фодицс, сгда привсдсна вистк в-к цркковк шт своих ршдитс- 
дкн т01Д,ктна. 0в*ктло и св^ктоносно настбсфес тркжкство, и амвопраз- 
дкнкствнкшл1к жсаан1сжк КТ1 пкнпо вТкЗдвижВфС • •.

л. 371: Ижс в% свстмхк шткца нашсго Гсржанаа архнпи- 
скопа Констант1на г р а д а саово ш вквсдсн1и свстага с в с т м лј к. 
Есссд|а оуво в^кссвожкствнос тјгкжкство в%ссгда творецЈС, ликос'кставнк1икк1 
насифастк доуховно ...

л. 381’: Носв(на .ки. Жит1С и жизнк пр*кподовнаго шткца 
нашсго бтсфана Новаго испов^кдника сжс по свстмих и чк- 
стнк1х иконах пострадавшаго. Кожкствна н*ккаа всцјк доврод^ктсак, и 
ЖНШГК1/ИК достоина похвалажк ... Прекида иза л. 384’ — всзкилгкннос 
житис нсизвкјткчнос ...; наставља на л. 385 — ... 8бо сккрквснос лсного 
ЖС И ПЈВЛЈСННОС Б*кЗЛГксТ1С ИЛ18Ц1СС Х8ЛК1 ... до л. 433’.

Од записа на крају текста остао је само почетак: Ижс 
Пр^ксвстааго Доуха влагод^ктк таино на8чак>ц1и нас вп, шткркв*кн1и 1соу Хри- 
стов*к и познани правдм сго, и творити вол10 сго подавас равол^к своилј, 
слико в^кзлјожно подвизати се 8% доврод*ктслих, да шт г^гкхк избившс 
п0авдок> пожив^клЈк, т^кл*’ жс и лјк1 на бож1С ... (иза тога су искинута 
4 листа).

Предња корица: 01а писа калвћсрк (XVIII в.).

О|а свста и христа книга гллголслји лганастира Чрни1 рски илсснслгк 
панађсрикт!, н тко ћс га шлшн8ти да Л18 свсти аристатигиа парацтх на 
страшнолЈб с8д8 (XVIII в.).

л. 2’: Сис книга Радоицс Елицањвича и>т ссла Довоошсвинс Когичс- 
вича и 1727 (?).

л. 120’: невешто, XIX в. — Еилотис Иасави8ичт1.

л. 158: XIX в. — врлЈОнахт, Иштванпк (?), срлЈОнахп! Стсфант!, 
срлЈонахт, ГсоргЈрк, с^лЈОнахт! Акилгк.

л. 164’ (у вези с текстом): шћс дај лјос си.

л. 172’: Приспсвши дбшвннкљ Саватис 8 цркв8 вовсдснис Д8бокн По- 
токТ1 на 1838 тс волсва за 15 дана родолгк гдТ1 Бсла Пола.

л. 175—178: невешто — лјлло врсл1с пуи — ... стбпило вило ка -ко 
наста 8 то ...

л. 181: /Иарко ИБралЈОвичљ 1838.

л. 213: И(П1са писа; Лркса; даха (?); Билјл писа.

л. 226’.' Знано да вудстљ како прид азТ1 Жарко НвралЈОвич^к сси 
хоалЛ1 и нахпо сно лЈИЛОСТИн*к ради за нови хралгк свстаго пророка Ил1С су- 
фаго КТ1 град-к Кучитрнб, л-кто Хјцстово 1838, лЈ-кссца аугбста 26. дсни.
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л. 259’: РаднвоЕ, Коста, Жика, Поп% Радоиоца, Попк Радоица шће 
да идс вмаЕтк село Б8риа те ПЕтарх син% К писавис.

л. 325’: Синк Костовк, синк Рлдивоевк.

л. 326 : Сжирсно поздравлс штк лкне Коста теве честни вратиј /Ии- 
хаила да дођЕогк.

Задња корица: Сша кинига гддгодкжд /иондстирд свЕтаго архктра- 
тигд /Иихаила и Гаврула во леесте глдголил<ол1 Цркна р*ћкд, вк нел1к веше 
начЕлкствбЕлш слгћ(гћннн1и инокк иг8л<енк /Иа^1Л1к шт л<онастира ДовриловинФ, 
шткчкствол, ДонроЕвићк шт селд КистрицЕ лФт8 ТЕК0ф8 ,ЗЕКВ. крбгк 
СЛНКЦ8 . кз. лун. . д.

С|Д книгд пдндћсрикк л<ондстирд ЧрКН1Е ^КК! ЗШВШЛЈК иже естк вд 

ШВЛДСТИ КОСОВКСКОИ КаДИЛГОКЉ Л1ЕСТД К8ЧИТИ0КНД В% Л41ТШ ,3. с к и в.

С’етк шг’нк и ж8пелк и д8хк в8рднк.

Писдхк НД Л18ЧЕНИКЕ 8 ЛШНДСТИ08 ЧфКНШИ 0ЕК1И.

Богородичник с Октоихом из треће четврти XVI в. с додатком 
из 1640. г. из Ђураковца

Папир, 9,8 X 7,5 ст; 1 + 126+1 (први и последњи празни, уметнути 
при рестаурацији). Средњи је део рукописа (л. 21—86) из XVI в.; спреда и 
отрага допуне из XVII ^века. Рукопис је био много оштећен, тако да први и 
последњи листови представљају у ствари фрагменте.

Писмо првобитног дела по 15 редова од л. 21. до 36; на 36’ прелази у 
ситно по 29 — 30 редова; од л. 52. опет се враћа на 15 редова. Полуустав 
с облицима XVI века; правопис с траговима ресавске школе;с 11 у предлозима 
и префиксима, с акцентима. У додатом делу на л. 1—20. невешто писмо по 9 
редова; на л. 87 —108’ по 11 редова — уредно писмо с љ у предлозима; од 
л. 109 — опет прва невешта рука по 9 редова с упрошћеним правописом, 
без Тк и без 'ћ. Наслови и старом делу црвеним мастилом. Орнаментике 
нема. П о в е з нови, у кожи.

Водени знаци: 1) у Старијем делу — котва у кругу са звездом 
одозго и с контрамарком I—В као у рукоп. ЈАЗУ 1Ус!20 из 1560 —1564. год.; 
2) у додатом делу нејасни трагови по свој прилици истог знака с контрамарком 
В—М која долази уз знак круне код Николаева бр. 179 из 1636. год.

л. 1: (додати текст) Еванђеоска стихија — На слдв8 — На 
гор8 8ченнколек идбфилњ; прекида на крају л. 1’ — и дд$8етк лшровн 
велио (лшлостк).

л. 2: (без почетка) ирмос прве песме канона — ...сд- 
кр8ши, 1ц>дилтенолњ п8тк вд глквине швновалши. Затим — тропари ка- 
нона. Прекида на л. 20’ при крају седме песме другог канона, 
уз примедбу (црвеним) „Ифи дрбго на конц8 книге“.
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л. 21 (старији текст): К недел1О вјч*р на Г(оспод)и в%а- 
влхк стихнрм гллс .л., и јутрења у понедељак, до л. 36.

л. 36: Е*ксеч’стн1 и параклис пр-ксвстеи Когороднци. Текст 
прекида на л. 36’ у другом тропару канона Богородице — оулшри 
(от{рковицс) ...; иза тога остављена су празна 4 листа за привре- 
мено изостављени наставак, те на л. 41. наставља у трећем тро- 
пару пете песме истог канона — св*ктшд| тво« св*ктлости; онда 
шеста песма, јеванђеље итд.; л. 43’— К понсд(слник) вллжени 
гллс . д. с апостолом и јеванђељем; онда за остале гласове.

л. 52 : Ов*ктилнЕ пр*кз недел1о.
л. 56 : П*кн1л троичнд п*квдЕЛЈЛ в% пост, гллс .д., итд.
Л. 60’: Богородични П*квДЕЛШ ПО ТфОПДфЕХ СВЕТКЈЛЈ, гллс .л., итд.
Л. 64: (хЛ8ЖБД ЛКЛО1СТ8 Пф*кСВЕТК1Е Бого^одице. Првоби- 

тан текст прекида усред икоса VIII — Боготечн81о зв*кзд8 вид-квшЕ 
вљлсви тојо посл*кдовдшЕ здрн, и гако св*ктилникд д^кжецје .. . тоно 
.. . пклго ... гше ...; на л. 87. млађа рука наставља у тексту VIII 
икоса — (нл)дежде блдгк в*кчнмх, итд. до л. 94; л. 94’ — наставак 
канона у VI песми итд. до л. 108’, где свршава записом — Прш- 
пислх С1Е вт, л*кто ,зј<мн. (7148, тј. 1640. г.) Пјостмте дцје и грЗно м, 
НК ТЛКО 8ЛЈЕХ.

Испод тога: Ет, л*кто ,зржз. (1639) прилшшЕ Т8р’ци Едвмлонк 
ГЛДГОЛЕАЈМ Бдгкддтк.

Даље наставља невешта рука врло нејасно: ИноћснтиЕ. И плкн 
во лето ,з.рже. (7149. тј. 1641. г.) сплде жетежк по зелми. лспра (?) 
ни(ст)к В*клик(л) И ВИНЛ ШСК8ДНД, КОНДИЈК ВИНЛ З.Л1. 0ЛСИЦ (?) .ф.К. кон- 

ди0. Кл то лето ви(ст)к с(ве)ти ГбШрГИЕ ВЛ ПЕТКК (?) И ВЛ ТО ЛЕТО 8ви 
сллнл великл рдвднк...

л. 109 (иста рука): /Иолитвд лцје цјо влплдетк скврно... или вл 
ино что.

л. 110: наставак текста васкрсног канона прекинутог на 
л. 20’ — ... на кјјест и Пф*кг(в)ождк се волего наск ради чло(в*к)кол!ончЕ, 
итд.; онда — Славл Богородици— Те Игаковк лествиц8 пророчдски раз8жЕ- 
клетк; затим Богородичан, онда VIII песма канона, итд.; на л. 118 — 
ск*ктилнл . д.; л. 119’ — Хвалитне стихире итд. Прекида на л. 123’ 
У Богородичном „П^ЕБЛДГОСЛОВЕННЛ ЕСИ Богородицс, ПОЕЛЈ ТЕ, ВаПЛКЦЈДШИЖК 
КО СЕ ИС ТЕБЕ ДДК ПЛЕНН СЕ, НдДЛГК ВДЗВЕДЕ СЕ, КЛЕТВД .. . “

Крај рукописа — л. 124—126. листови су криво увезани и 
преокренути: треба да иду: 125’, 125, 126’, 126, 124’, 124. Садрже 
одломак текста васкрсних тропара с богородичними и ипакоима 
почев од тропара другог гласа — ...д дггелолјк несведолјое тлинство 
(на л. 125’) до краја тропара четвртог гласа — воскјесе Х^истос Богк, 

ДЛ08Е11 Л1Н0ОВИ ВЕЛ1ИО ЛП1Л0СТК.
Других записа осим наведених на л. 108’ нема.



00КЕ5НКВ1МЕТ Е 01ЈВ0К1 Р0Т0К1ЈТ ОНЕ ТЕ СЛЈК.АКОУС1Т

Кјзћа е Оићокј Ро1оки1 аГег Мкгоујсез, 5Ш1ћаз бћештеуе де ј ка 
зћепие V. Оогоујд1 те ујеНп 1936, кЈ5ћ(е пе ћ1ћИо!екеп е 5ај Ју Јогебћкпте: 
ТпосИп е пјтппћ п§а бћекиШ 1 ка1егтће<1ће1е сШе Ујвапп е бћекиПк № 
реветћесШе^е те ћ1о@гаНпе е ТеоЈобк п^а 5ћеп 5ауа. ЕпН рег тћгојсјеп 
е регтепЈогеуе Се Кобоуе е Ме1оћЈ5е ка есШе 1п Јогебћкпте пца Рићок1 
Ро1оки. Ке1о јапе КаГегипејПкћЈ 1 бћекиПП 1е вЈазШетћесШеШ, Мтеи рег 
1е1опп п§а бћекиШ ј &ја5ћ(:етћесШе1е сШе Ујвап 1 ^егтауе сШе јеЈебћкп- 
теуе рег бћШог-папсЈог п§а бћекиШ 1 ^јавћСетћесШеГе те је1е5ћкпте1 
е 5ћпа РеГкеб, бћеп. Јоуап ВПбкћ <Ше бћеп Папоп Ме@1еп5кП сШе те рге- 
Шк1теп1 е бћеп. КИтепШ ГОћгћ рег агкеп&јиј <Ше ТеоШкаШ 1е ВиП^апве 
пе М§гћјеп е 2ојеб 5е Векиете.

Ку епС ка есШе пј1 Јогебћкпт п§а каћтсИ Сјигакоус — Шћпп е 
2ојеб 5е Векиете с!ће рјевб 1е х&јесШипа 1'Ок1оШиС п§а зћекиШ 1 §јабћ1ет- 
ћес!ће1е, те бШебеп е ујеШ 1640.

Ог. УкиНтГг МоМп

МАЈШ5СК1Т5 ОЕ О1ЈВОК1 РОТОК ЕТ ИЕ ШИКАКОУАС

Е’6§115е Је уШа^е Оићок1 РоСок ргбз Је Ко55ОУ5ка МИгоуПга 5е1зп 
1е5 Јоппбеб Је 1936 тагциееб раг V. Согохпб ауак еи еп 5а ро55е51оп Јеих 
тапибсгПб: ТпоШоп Је Сагете с!и XVI' 5. е! ип КесиеП Ји XVI' 5. сот- 
ргепап! 1а У1е Је 51. 5ауа раг ТћеоЈобе. 1Лп5Н1и1 роиг 1а рго1есНоп <1е5 
топитеШб си11иге1б Је 1а ге§1оп <1е Коббоуо е! с1е Ме1осШе а еп ба сПбро- 
бШоп епсоге 1го15 тапибсгПб <1е 1а тете е^Ибе: Еуап^Пе <1и XVI' 5., Мепее 
сГосСоћге Ји XVI' 5. е! ип КесиеП Ји XVI' 5. чш етћгаббе 1еб У1е5 <1е 51е 
Рагабдиеуе, с!е 51 Јеап Је КПа е! Је 51 НПапоп с!е Ме§1еп, ат51 срле 1е5 
ћотеИеб Је 51 С1етеп1 сГОсћпсГа 5иг 1еб Агсћап§еб е! Је Тћеорћу1ас1е ћи1- 
§аге 5иг ПпГгосШсНоп с!е 1а 5ат1е У1ег§е.

Еп оиГге ГШбШи! роббеће ип тапибсп! ргоуепап! <1и уШа^е с!е Иш- 
гакоуас — ћеб сапоп5 сопбасгеб а 5ат1е ^1ег§е е! Ос1оесћоб аћге§е <1и 
XVI' 5. ауес ип 5ирр1етеп1 <1е 1640.

Ог. УкиНтГг МосИт


