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ДРУГО „ПОСЛАНИЈЕ" СВЕТОГОРСКОГ ПРОТЕ ГАВРИЛА

УГАРСКОМ КРАЉУ ЈОВАНУ ЗАПОЉИ (ИЗ 1534 ГОД.)

Рукопис Народне библиотеке у Београду бр. 404 из XVII

века (изгорео 1941 год.) садржавао је преписку на српскословенском

језику између угарског краља Јована Запоље и светогорског

проте Гаврила. Њу је изазвала појава Лутера („Луфтора"),

„пророка" и "философа" који је „победио немачку земљу" и

коме у угарској земљи „многи приступише и његово учење при-

мише*. У рукопису је било краљево „посланије второје", које је,

по краљевом налогу, писао и потписао логотет Лацко „от Мацешти"

у Будиму 1533/34 год. Од Гавриловог „ответа", [од његовог

„посланија второг", није било свршетка. Прво краљево писмо и

„првоје слово писанија" Гавриловог само се помињу. За ту ранију

Гаврилову „епистолију" каже се да је стављена у краљеву

ризницу.

Преписку је забележио Љуб. Стојановић у своме штампаном

КаШалогу Народне библиоШеке у Београду IV, 1903, 341, а објавио

је С. Матић у Богословљу IX, 1934, 6—17. Упоредо са ориги-

налним текстом Матић је дао свој превод на данашњи наш књи-

жевни језик.

Запоља је био нашега порекла. Њему се, како казује његов

секретар Ђорђе Сремац из Сремске Каменице (писао око 1545 год.),

наши људи обраћали на српском — „уегђа Тгааапа сНсеђап!"

(Ј. Ђорђевић, Ђурђа Сремца књига о ироиасши краљевсШва мађар-

ског, Летопис МС 98, 1858, 30, 37, 42, 43). Сачувана је његова

преписка на српскословенском из 1537 год. са смедеревским

санџак-бегом Мехмедом Јахијапашићем и са његовим ћехајом

Ферхатом (три писма — код Ф. Миклошича, Мопитеп1а зегМса,

1858, 553—556 и Љуб. Стојановића, СШаре сриске иовеље и Писма

I, 2, 1934, 484—486).

Гаврило је био Рус по пореклу. Презивао се Мстиславич

(СлавннскиИ сборник, 1947, 193). Још као светогорски јеромонах
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и нотарије саборне цркве Протата у Кареји превео је Всиоминаније

Св. Горе АШонскије глагољемо ошчсшво (Споменик 56, 1922, 32).

То је историја постанка Св. Горе — Т« Пагрчх тоО 1Ау(оо 'броо?

(изд. грчког оргинала ШОЈ 'еХХтјУоцу^шу IX, 1912, 116—161,

209—244). Био је светогорски прота у три маха: од 1515 или

1516 до најдаље 1520, од краја 1525 до најдаље 1528, 1533/34 и

нешто раније (Сиоменица Ил. Руварцу, 1955, 125—126). Написао

је као прота, између 1517 и 1519 год., ЖивоШ Нифонов, који

постоји у словенским, грчким и румунским рукописима (М. Рорезси,

№/ол II, 1914, 22—23). П. А. Снрку је мислио да је оргинални

текст на словенском (Очерки изЂ исШорш лиШерашурншЂ сношети.

болгарЂ и сербовЂ ВЂ XIV—XVII в$кахЂ, 1901, ССП1), а К. Јиречек

је налазио да је био на грчком (Исшорија Срба II, 1952, 374). Нифон

је био син Манојла, тобоже албанског племића и дворанина

деспота Ђурђа. Рођен је на Пелопонезу између 1435 и 1440 год.

Пре монашења се звао Никола (Љ1с1.). Бавио се преписивањем

књига (Авонскш иаШерикЂ II, 1897, 127, 130). Био је митрополит

солунски (1484—1486) и у два маха патријарх цариградски

(1486—1488, 1496—1498). Ишао је у Влашку на позив војводе

Радула IV да уреди Влашку цркву (1504). Повукао се на Св.

Гору (К. Јиречек, ор. сН. 374). Тамо је био с њим наш поп Пеја,

писац житија и службе Ђорђа Кратовца. „Аз самовидц бих

Нифона патријарха — каже поп Пеја — и с њим јадох и пих

на трапезе јего и беседовах" (Гласник СУД 40, 1874, 125). Умро

је 1508 год. (К. Јиречек, ор, сИ. 374). Гавило је и преводио с

грчког. Од њега имамо састав О служби над умрлим у велику

недељу, који он „преписа от греческаго на словенски језик*

изгледа још као прота (Т. Бурковић, Хиландар у доба Немањића,

1925, 76), Други један литургичан спис, УсШав за свешШенике ири

сиремању за службу, превео је „от грчскије књиги в србскују"

1534/35 год. (П. А. Свфку, ор. сН. СС1Ј—1Л1; М. Филиповић,

МанасШир Возућа, 1940, 30). Тада је био „прои (бивши) прота".

Имамо два његова грчка натписа. Један се односи на живопи-

сање капеле Претечине у саборној цркви Протату (из 1525/26),

а други је на икони св. Димитрија, Ђорђа и Теодора у самој тој

цркви (О. МШе*, Ј. Раг^оЈге е! ^. РеШ, КесиеИ (1ез 'шсПрПопз

сћтШеппез Аи Моп\ А1ћо& I, 1904, 3, 11).

Свршетак Гавриловог другог „посланија" нашао сам у Син-

тагми Матије Властара, која је писана 1558 год. у Кареји, у

Пиргу Св. Саве, а за тадашњег хиландарског игумана Силивестра,

доцнијег (већ 1559/60 год.) митрополита рашког. Тај је рукопис
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у збирци Цетињског манастира (бр. 56). Описао га Д. Вуксан,

Зборник за историју Јужне Србије и суседних области I, 1936,

211—212. Упор. моје напомене у Историском часопису II, 1951,

334—335.

И рукопис Народне библиотеке био је из Хиландара. Тамо

је био још 1719 год., јер те године, 21 новембра, на њему пише

запис јеромонах Арсеније из манастира Гргетега у Фрушкој

Гори (С. Матић, Оиис рукоииса Народне библиоШеке, 1952, 263).

Два некадашња хиландарска рукописа не само да се допу-

њују, већ једним делом и поклапају. Тако се донекле може да

врши упоређивање текстова. Сем ситних, већином правописних

разлика, из цетињског рукописа је изостала једна реченица: „И

паки, што рече апостолом својим о обетованији светаго духа:

седете в граде јерусалимсце дондеже облечете се силоју с више".

У београдском је писало „Калур" (на два места), док је у цетињ-

ском правилно „Карул".

Баш тај досад непознати свршетак Гавриловог другог „посла-

нија" претставља најзанимљивији део преписке. Гаврило је изгрдио

Лутера како је најбоље знао и умео, али он, у својој конфеси-

јоналној пристрасности, није хтео да остави на миру ни католичку

цркву. Изнео је све што је најружније чуо ^о њој. Испала је

читава прича о папама Петру Гугњивом (Муцавом), блуднику и

препредењаку, и Стефану, жени која је постала папом и поро-

дила се за време богојављенске процесије. Крајње подругљиво,

али веома живо и на начин који ствара трајни утисак, објашњено

је зашто католички свештеници не носе бркове и браду и како

је папа стекао и световну власт. То, наравно, није историја, већ

црквено-политички памфлет. Мало је чудно што потиче од црк-

веног достојанственика и што је упућен једном краљу, који је

желео „некоја ученија от светих писанији". Али преко тога ми

врло родо прелазимо, задовољни што имамо из XVI века један

текст који је борбен и саблажњиво слободан. Не може бити

никакве сумње да опис испитивања папине мушкости јако оду-

дара од осталог садржаја старих наших рукописа. Само не треба

заборавити да у њима сличних ствари ипак има, иако се на њих

често не наилази (нпр. у преводу Зонарине хронике — 54аппе

ЈА XIV, 1882, 132—133).

Овде објављујем све што од Гавриловог писма садржи

цетињски рукопис. Доносим и онај део који се налази и у

београдском рукопису. У прилогу су фотографски снимци. Издање

текста одговара ред по ред тексту на снимцима. Са стране су
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обележени листови и стране рукописа. Скраћенице су разрешене,

тако да је у заградима онај део речи који је био изостављен

приликом скраћивања. Исправио сам очигледну писарску погрешку:

моимодеш место мимоидеШ (л. Па ред 8 одозго). Интерпункција

је онаква каква је у рукопису. Знаке изнад слова сам изоставио.

Код личних имена и географских назива стављао сам велика

слова.

Од оног места на коме се прекида текст у београдском

рукопису (и, наравно, у Матићевом издању), од л. 116 реда 10

одоздо цетињског рукописа, одговор проте Гаврила гласи у

преводу:

„(И ово разумевши остали патријарски, велим Константина

града и александриски) и антиохиски, [и] јерусалимски, исписаше

их из поменика својега, и од седмих сабора васељенских клетву

на њих положише, и одлучише их од саборне цркве православне.

А потом беше папа у Риму Петар Муцави, који је блудник.

Њега рига [1рг^] римски видев својим очима. И уреза њему

пола брка и пола браде и изагна [га] с престола. А он поставши

смеран моли ригу да га остави до 40 дана да се покаје топло и

тако преда престо. Што и би. И тако у затвору куле, хранивши

голуба, научи га из уста пити воду и у ушима зобати пшеницу.

А по 40 дана моли ригу да нареди да се затруби, да се сабере

сав град и да слуша речи папине. А папа се с окна куле свима

јави и голуба испустив да виде сви. Голуб научен пође у ухо

његово зобати пшеницу и у уста пити воду. А тај са куле сиђе

и свему народу рече: Да ли нешто на кули видесте? И сви рекоше:

Видесмо пресветог духа као голуба који говори теби у ухо

и у уста. И молимо те кажи нам то што ти је говорио. И рече

им: Узмите сви по камен у руке. И узеше. И рече им: Тако говори

дух свети да убијете ригу. И убише га. И рече: Тако је угодно

богу да буде папа и рига један. Што и би. И отад престаше

цареви у Риму. И да немају папини свештеници бркове и браду,

као и он. А после овога имаше девицу на име архиђакона Сте-

фана. У мушким [хаљинама] одевену. И с њом је блудничио. А

по смрти његовој би наследник његов Стефан папа. Догоди се

на Богојављење, оде на Тивер реку да освети воду по црквеним

прописима. И тамо Стефан папа роди дете. И би свима јавна

поруга. А отад у Риму не свете воду на Богојављење. И онога

кога хоће да поставе за папу проматрају да ли је мушкарац, и

обилазећи око њега говоре народу: машкула, машкула. И тако

постављају папу. И због пастира римске цркве који тако раде;



Друго „посланије* светогорског проте Гаврила 171

као и [због оног што] садашњи ваш учитељ Лутер учи, што и

сами сведочите пишући нам о његовим безбожним учењима; и

због таквих пређашњих и садашњих учитеља и пастира, њихову

[цркву] за коју кажете да је некад била мати црквама, кћери

њене, православне цркве, видевши ову прокажену, одб'егнуше

од ње и одгурнуше као гњио уд, као ону која не чува предање

закона светих апостола и богоносних отаца седам сабора васе-

љенских, који предаше с римским папама православним, васе-

љенским црквама, једино да држе исповедање православне вере,

које је: Верујем у једнога Бога. Као што ми и сада држимо и

остала предања светих апостола и богоносних отаца са седам

васељенских сабора. И стојимо на здању које је на основу про-

рока и апостола и светих отаца, држећи њихово предање свом

душом крепко и непоколебано право мудрујући и право веру-

јући. И тако ми православни држимо, као што и казасмо од

многих мало сабравши. Јер ако бисмо хтели подробно све писати

вам, многи предели римски не би могли сместити написане књиге.

Но предадосмо крај писму. У славу оца који је без почетка и

сину који је савечан и светоме духу који од оца исходи, једи-

носушну тројицу којој се треба клањати и коју треба славити

у бесконачне векове вековима. Амин. Амин. Амин".

Гаврилово друго „посланије" није датирано. Оно је одговор

на краљево писмо из 1533/34 год. Како га Гавило пише као прота,

а већ 1534/35 год. био је „прои (бивши) прота", значи да је

писано или крајем прве или почетком друге године. Те две

године су уствари по византиској ери: 7042 и 7043. Овде су

претворене у године по нашој ери. Почињале су, према томе,

1 септембра, а завршавале се 31 августа. Крај прве године пада

у пролеће и лето 1534, а почетак друге у јесен 1534 год. Одатле

излази да је Гаврилово писмо писано у пролеће, лето или јесен

1534 год. Треба најпре мислити на пролеће 1534 год., јер други

прота, Гаврилов наследник, обнавља храм у Протату 1534 год.,

што вероватно треба разумети пре 31 августа (51аппе ЈА 43,

1951, 95).

На крају обраћам пажњу на облик Карул, на израз машкула

и на А и А у речима: ВСА с*в»тн (л. 116), нмлии (л. 12а).

Нови Сад Ђорђе Си. Радојичић
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л. На А° С*А' Х(ри)е(то)вд швлдд(д)«,н?и нмн, и вк второс прнињ-

ств|| 1ГЈо) тогда

вфрнмх^) д(оу)ин изкЈд8т(*) вк ср^тиш Х(рн)е(то)во, н

стдн8т(&) ш д«4:сн8к) 1го,

л мвФрнТи и [|]р!тнки № ш8м. и прдвсднТи вкепрнл«8тк вл-

(дг«)е(ио)в1н!*

и Вготовднно« и/ик ц(д)ретво шт к) исконн лшрд. д »нв^рнТн и

<МН1-

ц|| с(«) в-Ј^ни дрЖ(ЦЈ1 Ж1 оучснТд (р1тнчкскд, вкпрнмКтх

ПрвКЛ1Т1| Н ОуГОТ«ВДНН01 ОГ'НН01 <«8Ч{Н1Ј ДМВОЛ8 И 4ГГ|(ј-

1Го, гако ж(|) г(лдго)л1ТК Х(ристоје(к) в(«г)^ вк |у(ан)-

г(|)ин ск«1Л1л). н пдки г(л-

аго)/ит|| снга всд

еув^рдк, н(с)в« н ЗЈД»ЛИ л»ижонд1т(|») слов^сд ж§ <ном н<

пр^нти снм ш виш* шпнсдн!нх(^ј тнт8лдх(к) нзв4ч

гт(к) в(о)жствн(мх(к) пнсднТн ц)т(к)в-ћтн. н паки гаж*

ти крал1ев'стве да длми шт^^јв^гт^ и> рнжско[н]

КВИ.

нћ сТа вис(т|>) н-ћкогда ж(а)ти цр(ћ)кка-мх по Т|р(оу)с(д)-

л(н)«СКОИ Цр(к)кВКЈ, 1ГДД

кис т^)

кк (дннствНћ с^ прдвосидвнилчн пдтрТдр'хи. сдинв во

ткк'<«о Т|р(оу)с(а)л(и)<нскоу|« с(в|)тоу>« цр(к)ковк и<нсноу-

1т|к) Б|О|ЖСТВНО| пнсдн!«

<и(д)ти цр(к^квд<ис. мко Ж1 Исд!|<м^ прор(о код4(^) г(лдго)л«т^

д(оу)хк с(в<)тин, шт(^)

С!и>нд нзид<т(ћ) закшн(к) н слово г(ејс(под)н( нзк !|р(оуј-

с(д)л(н)л!д мко жс н

тдко

н кх 1г(дн)г(|)иТи ШБрНгфсши двствв^н-Јгнш! св^д^ј

НД1 Ж(|)

р«дн С1 Х(ристо)е(1) в(ог)ћ ндш^ в^ швлдсти мр(оу)с(д)л(н)-

мстНгн вк Кнбл^^Нг.

рдсшт(к) Ж1 С1 зд гр-Јг^и ндшс н погр1в§н(к) вк!с(тк] и вхс-

крк(|) нз(ћ) жр(к)т1их»

Н ЧК>Д(«)С4 ТВОрДШ! Н ОуЧДШ! ЗДКОНК СВ01Л8. Н НД Н(|)Е(()ГД

вкзуд! шт(к!т8д'8).

н дгг(|)ли прн пзн!с(|)н?н *го р1кош( ап(о)с(то)л№л<(^ 1Го.

Г4Л1Л1-
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НСЦТИ ЧТО СТОИТ« Зр«ЦН На н(«)ВО. 1ГО Ж(§) ВИДИТ1

на Н(|)БО ск т-ћлол^к) тако паку пр!нд«т(*). ш вса пвиил м вк

л н< вк н-м, мко ж| н (днн «т^ ев|)тмх* Гшлннк

Дал»аскун(»), пфснно-

пнсацк цр(ћ]ковнин. погл"ћд81 прор(о)кол<(*) н 1У(<ш)

Г(44Г«)Л1ТК, ПСНЗ К&

п-ћсн1х(|») цр(к)кокнк!х(|') рлдвун С1 0!адн( е(в|)тин ж(а)ти цр(к)к-

ва<«(к) к(о)жн жнлици.

ти во при!вт(^) пр*1гжд| шстаклжни гр^х°'н(|1)В51скР1|')с1н'<1 11аА'

Х|ри)с(то)ка. рн-

лкка Ж1 цр(к]ков^ дал!Ч1 ш г(к)ствит(^) Н(У)НМ «)т(^) здраваго

8ч1н!а ек сво-

НМН 8ЧНТМИ. НКО Ж(|) Н СЛМН ПИШ1Т1 К& НЛМ(*.) СВ^Д^)

Т1ЛСТВ»К>Ц11.

и прор(о)ко<н(^) ве фагоЦтк в(вг)^ ш сих(^) лшшзТн пастирм

пфсжраднш!

л. 116 внноград(к) мвн. н да в>ћст1 кдко и>т(кЈц1пн с« шт(^) в^сс-

лмн'ских(к) цр(к)кку

православних(^). и н(и)н» равно н« др^жнт(^) нн 8 поспх^) нн

8 правнл!х(кј

цр(^)ковнк1х(^) нн в* нспов<ћданТи ни вк кр(ћ)цлнТн ни в!

лут(оу)рпи ни вк

ХЛ"*!В8 1Ж1 Пр-ћдЛСТК Х(рНСТОЈс(к) К(ог)|1 В& Т*^ЛО СВ01 НИ ВК

слишн ш ссл!ћ св шпаствод|(ћ). на вс^хК) в* с(8')™х(к)

в*С1Л(ен'скк1х(к) в^х* пали рил!стТн сх прочнл^н патрирхи.

и ш вс^х(к) снх(ћ) ВМШ( пнсанТнх(к) тнтвлах(^) дркжах^, <днно-

слави

цм с(в()тоу10 треицв н сднножоудркстввмцл ц> кс^<м(к) гако ж§

и на С1ДМОЛ1К схкор! в^ил папа рнлккин Лндрипн(^ј. и потол >)

в-кш« нкон«в0р'ство вк Кон'стантин1 град*ћ. н папа Лии

внд^вк наснлос(тк) шт ^) нконов«рних(^ и(')р^, лрнзва шт(к)

Фр8г!н н^котораго Еарвла. н прив!д(|) оу Рнжк ц(ајра шо

ЛОСТ4ВИ. и сж и>н*кл1к Кдр8лол<(^) пр!ндош1 в(«)год«ркскаго Л^чга

оушннци, и /ИакЈдонТа, н Јполинарн(евм. н нач!Ш« вж Ри-

/И1 вучитн гако д(оу)х^с(в()тии и>т(ћ) о(тк]ца нсходнт(^) н шт(^)

с(и)на, н п*стн-
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тн КСА ГАВОТИ. и ишрфснккк прнноснтн вк т4л« Х(рн)с(то)во.

4 Н1

ХЛ^Вћ НКОЖ(|) Х(рИСТо)г((|) Пр(ДаД1. N ИНа Ж1 АМЖГаа ПрФдаиН

им-

конна и развратнш! лк>д[и). н пето/м(|>) папи енга прмеик

н цр(^|ков«1 в(о)ж!м растлнш! н погл4раднил н снм раз8л«4-

вш» прочТн патр!ар'сн, г(лаго)лк) Кон'стантина град|л) н лл^л-

ндр^ску н антТшхТнски Т|р(оу)с(а)л(н)ликм. исписаим

ис(|») подиннка сво!Г(о). н шт(^) е«д<имх(ћ) »вор

СКК)Х(^) КД1ТВ8

на них(к) поиожиш«. и шт(к)лоучиш1 ихЧ) «ст(к) скворнкие

цр(|»)кв» прдвос/и-

книга. Потом(к) ж§ в>ЕШ1 папа 8 Рнм» П|трх г1гнивин, вл8-

дникк си. 1го ж(|) рнгд рижгкин кнд|кк свонма шчижа.

и оур!зд 1«еу поик 8сд н пел^ вради н изгна с* пр^встода.

шн(^) Ж1 с<и^рив(к) с! молн риг8 да шставнтх 1ге до, м д[к)н1н,

да с§ пока^т к) т-ћпл!, и такв пр^даст^ пр*ћстол(^) 1Ж§ и вис(т^).

н тдко

5 затверв СТ4КПД 8пнтав(|>) гелвва и насучн 1го вк 8ста

питн вод8, и вк 8ши зовати пш<ннц8. по, м, ш д|к)н!)(К

л. 12а м«лн риг! да покмит(^) в^стр(внтн да « сжв1р!т(^) вкс^

град(к). н да

сдмш1Тћ р*ћчн папнни. папа ж* с& ек'на етлкпв вад|(^) гавн ф)

н гоифува испКстивк 8 внд*ћнТ| вс4гл|(8) гол8в(^) жс науч!н(^)

ПОНД1

в& »х° (ГО зоватн П1шниц8 н вк 8ста пнтн вод8. та Ж1

ск стлкпа С&ННД1 н к& вхг^мв нар«д8 р!ч(<). 1да н-кчто на стлк

п8 внд*кст! н всн р1коил, внд^Х04*^ пр-ћс(в1)т(а)го д(оу)ка мко го

лоув^) г(лаго)л!«ц1а тн в& 8)(о и в* 8ста. и <н(о)лилч[ћ) п скажн

нал1(к) г(лаго)лан-

наа ти. н р!ч(|) нлчк вхзлчнп всн по калин(к) 8 р8ки. н в*з«Ш1.

н р!ч(«) НЛ1КТДКО г(лаго)л!втк д(су)хк с(в|)тин да повн1ет< рнг8,

Н ПОБИШ1

1го. и р*ч(|) тако 8гедно к(т^) в[ог)оу да вуд<т(|^) папа и рига

|днн* 1ж(|)

и вис(т^). н ЦЈт(^)тоуд(с»с) пр*ксташ( ц(а)р!| 8 Рнли. н да н<

нл^чвтк папк!

Т(р1Н 8са и вради гако ж(|) 1 и>нк. По си\\) Ж1 ИМАШ д*ћвиц8

на ндн архТдТакона Опфана. вл л*оужских(^) и>д*ћан8 н с«

нш№ влоуд!Ш(. по св/ир^тм ж< сго кк!ст(к) надНнтник(н) ЈГШ

От|фан(к) папа. по елоучам ж< на Б(о)гоивл>ен1| пр|д^ на Ти
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В1р(н) р-ћкоу ше(в|)титн в«дн! по оустлв«у. н тлм« @Т|фдн(&)

пдпа

родн д-ћп. и Вћ1с(тк) вешЈк) мвлмнно пороугдни. шт(к)

тол1 Ж1 ка

Рнм! и* с(в!ЈТ1Тћ води нд Б(о)гоивл1ен7|. н «го ж(сј

поетдвнтн

П4п1, и>ел1отрдк>тћ шо ктли ллоуж(|.) н швходи|Ј( н г(лаг

нлрод8, млшкоулл .машкоула, н тдко с&твдр41«т(ћ) пдп8.

и сиц| твор|фих(М радн пдстмр^н рнжскик цр»кв1. мко жс

и н(м)нгашнн вдшк оучнтм(к) Лоуфгврк »читх. 1ж< н сами

екНгд(4!)Т1л'ств81Т1 пншвцл кк на-и(к) 1го всзвожна вчсни

н такокух(|») Р'АН пр^ждн^Х^) н н(к«)нишних(к) вучнтмк

н пдстурж.

вк!вш8 л<(дјти цр(кјквал«(^).

ДћЦЈ1р1 Ж1 161,

цр(^)квн внд^вии иге проклж^нноу. шт(к)в*ћ-

гн8ш! 16* н шт(^)рнноуцц гакв гннл^ оудк. нко мсххрдни-

р^дднТл злконнлго. е(в|)тнЈх(Ч дп «)с(то)л^ н в(о)ге>

НОСНКЈХ И и>т(^]ц«

с&кор* вхсмкнских^)* ИЖ1 пр^вдлии с[к] рнд«'гкид1н

плплмн

прлвослдвнил1Н. вксм1ен'скил|(|») цр(ћ)ква<«(к). 1днно дркжлтн

л. 126 испов^длнТ! прлвослдвнкие в^ри. 1Ж( 1с(тк) в*ћр8|« вх 1дн-

ног(о) в(ог)а

мко ж(|) лии и н(к])нм дркжнл|(к) и прочлл прФданТд с(в1)тк!нх(к)

лп(о)с(т«Јл^ н в(с]гоносних(|»)

и»т(к)цк адми схворх вхсм!бн'ски)((ћ) н стонл«(ћ) на здднн

СОуЦ|1 НЛ VI-

снованТи прор(о)кк н лп(о]с(то)лк н с(в|)тк!х(к) «ЈТ(^)ЦК држжсцл

к'с1Дгеу)ш^но кр^пко и ншотккнокжно прлвожвдркстввмцл

н правов^рвмцп. н тлко ЛИЈ прдвосллвни дркжнжх гако ж*

сказ<Јхо<и(к) шг(к) мншгихх млллл схврдвил, поншжс лцч

подровн8 вхсд пнгдти вдл<(||). л«ншги стрдну

Н1 В13Л10ГЛИ КК1Ш1 ВХМ^сТНТН ПНСДНТЛ КНИГХ,

ДЦ)ХОЛЧ(^) КОНКЦ(ћ) ПИСЛ4&. ВХ СЛДВ8 «0(т^)ц8 В13НДЧМНОЛ48. И

с(к|)н!

Сћпр(н)гнос8ц|нол«8. и с(в|)т*д<8 д(оу)х8 шт(^) о(тк)цд нсхе-

Д[Ц|ол«8.

|динос8шн8к> треиц8 локллни(Л18. и сллвижв вх всзконхчнис

ј. лл«?н(х).
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К 6 8 и т €

ОогЈе 5 р. Ка(1оЈ1С16

с!и рго!оз Ли Моп1 АШоз Сађг1е1

аи гоЈ <1е НопЈЈНе Јеап 2аро1уа (4а(ап( <1е 1534)

Ои соттегсе 6р1з(о1а1ге цш еи{ Неи, еп з1ауоп-зегђе, епЈге 1е

го! (1е Ноп^пе Јеап 2аро1уа е! 1е ргоЈоз <Ји Моп! АЈћоз Сађпе!,

оп пе сотшззаМ, јиз^и'а рг^зепЈ, аи сотр!е1 ^ие 1а сЈеихЈ^те 1еМге

с!и гоЈ, ^ие, раг ГогсЈге с!е се!ш-а, 6сгш1 1е 1о§го(ћЗДе ^ас^о „(1е

Масе§Н", а Ви(1е еп 1533/34. и (1еих1^те 1еНге (1е Оађпе! МаН

8апз 1егтта13оп. ^иап{ аих 1е(1гез раг 1ез^ие11ез 1а соггезропбапсе

1и* таи^иг^е, оп за!! зеи!етеп* ^ие 1а ргетЈ^ге гбропзе (1е Сађпе!

агсЈбе дапз 1а 1г€зогЈег1е гоуа!е.

соггезропсЈапсе, <1апз 1а тезиге 011 еИе поиз &аИ рагуе-

пие, зе 1гоиуаЈ( <1апз 1е тапизсгИ (1е 1а ВгћПоЈћ^^ие па!шпа1е (1е

Вео§гас1, N0 404 (1а*ап4 с!и ХУНе 51^с1е. Се тапизсп* 1и1, та!ћеи-

геизетеп*, гесЈиЈЈ еп сепЈгез еп 1941, ауес 1а В1ђНо1ћ^^ие 1ои1

епК&ге, 1огз бе ГаНа^ие аИетапбе с!е Уои^озЈау^е. ^а соггезропбапсе

!и* риђН^е раг 5. Ма^б Јапз 1а геуие Во§оз1оу1је, IX, 1934, рр.

6—17. РагаШетеп* аи 1ех1е ог!§та1 у ез! (Јоппбе аизз! 1а 1га(1исНоп

еп 1апцие зегђосгоаЈе тос1егпе.

Оп п'[%погаН рот1, тете аирагауап!, цие 1е го1 (1е Ноп^пе

Јеап 2аро1уа, ^ш 61а1! д'огј§те уои§оз!ауе, {а!заИ за соггезропс!апсе

еп з!ауоп-зегђе. Оп (Пзрозаи (1е 1гоЈз 1еНгез асЈгеззбез аих герг^зеп-

1ап1з (1е \'аи1отИ€ (игцие (1апз 1е рауз зегђе сопцшз. ^е рго*оз

ОађгЈе!, (1е паНоппаШб гиззе (зоп пот бе 1атШе €1аИ МзНз1ау11сћ)

ас!тт1з1га1( а 1го13 герг^зез 1а соттипаи!6 топазЈЈ^ие с!и Моп{ А1ћоз

(1апз 1а с!еих1^те, 1а *го1з1^те еЈ 1а диа*п&те (1€са(1е би ХУ1е 81&с1е.

II 8'оссираИ аизз! с!е 1гауаП ННбгаЈге. II 1га<1и13аЈ* (1и §гес еп з!ауоп-

зегђе. АЈпз! ЗУОПЗ поиз за !гадис!Јоп (1е Гћ1з{оЈге оп§те11е (1и Моп(

А*ћоз е! беих {ех{ез 1Лиг§1^иез. 11 бспчИ 1а ђш^гарћЈе <1е №рћоп,

ипе регзоппаШ^ есс16з1а{1^ие 1трог(апЈ1е (1ез ВаШапз (П €1аИ теЈго-

роН(е (1е 5а1от^ие (1е 1484 а 1486; беих {оЈз ра*Г1агсће (1е Сопз*ап-

1тор1е, (1е 1486 а 1488 е* (1е 1496 а 1498; огдоппаН 1ез аКаЈгез с!е

ГбеНзе еп Уа1асћ1е, 1504).

^е го! 2аро1уа з'ас!гез5аЛ аи рго!оз Оађг!е1 а саизе (1и тои-

уетеп! ге^огпизЈе (1е ^и!ћег ци! з'61аЈ4 г^рапди еп Ноп§пе аиззк II

<1етапс1аИ аи рго!оз с!е зе ргопопсег, с!'ипе !а?оп сгЈН^ие, сопЈге 1ез

уиез 1ћ^о1о§;1циез де ^и!ћег. ТапсНз цие сеИе соггезропсЈапсе

еп 1гаш, ^и!ћег €(а!{ епсоге еп уЈе е! д6уе1орра!{ за р!еше
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СеНе соггезропЈапсе герг6зеп!е, раг сопз^иеп*, ипе зоигсе ћ1з1ог}-

^ие ш№геззап1е е! (1'ипе §гапс1е 1трог(апсе.

1~а (егтншзоп (1е 1а зесопсЈе 1еНге с!е Сађпе! цие Гоп риђНе

1с1, 1и1 1гоиу^е Јапз 1е тапизсгИ (1и топазЈбге бе СеНпје, N0 56

<1а*ап1 (1е Гап 1558. Ое сеНе тап!6ге-1а поиз роззбсЈопз а ргбзеп!

аизз! 1а 1еМге сотр!^1е (1е Сађг1е1. МаШеигеизетеп!, еИе тап^ие

(оијоигз (1е (1а!е ехас(е, та!з оп реи1, ауес аззег с!е сегШисЈе, Га4-

(пђиег а Гап 1534. ^ез бегпЈ^гез П§пез (1е сеИе 1е1!ге 6{аЈеп4 соп-

засгбез а Г€^Нзе саШоН^ие. Оапз 1е (16з1г с!е ГћитЈНег е( шјиг!ег,

оп у ехрозе 1ез г6с1{з зиг 1ез рарез тсЈј^пез, Р1егге 1е В&§;ие е!

Е41еппе. ^е ргет^ег зегаИ, д'арг6з 1а 1еНге, Јбђаисћб е{ гизб, 1ап(Из

^ие Гаи1ге зегаИ ипе {етте. Сез г6с1Јз с1еуа1еп{, (Гип 1оп гаЈИеиг,

ехрНциег роигцио! 1ез 1ез ргеЈгез са(ћоНдиез пе рогЈеп! раз (1е

тоиз!асћез1 п1 (1е ђагђе е< с!е циеПе (а<;оп 1е раре с1еу!п( сћеГ

1етроге1. Еп ои(ге, оп з'у то^ие <1е Г61есНоп тете (1ез рарез еп

аШгтап! ^и'а сеКе оссазтп оп ехатте з! 1е раре ез< <1и зехе

тазсиНп.

12 Јужносжовенск« фнлодог XXII
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