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ВАТИКАНСКИ СВИТАК

Стари српски рукописи има}у облик кн>иге. Чак и sehe по-

ве.ъе преписиване су као кн>иге, очевидно ради лакше употребе.

Тако су нам Светостефанска повел>а крал,а Стефана Уроша II

Милутина и Призренска пове.ъа цара Стефана Душана биле сачу-

ване }едино као кн>иге (npeoj ce изгубио траг одмах по н>еном

наласку и об]авл>иван>у, а друга je иестала за време I светског рата).

Веома су ретки стари српски текстови KOJH су у виду сви-

така, а за Koje би се очекивало да буду у облику кн>иге. П. Шафа-

рик je наводио ЛиШургщу иоиа Теофана, Kojy je писао поп Лэубо-

слав1. Била je на великом пергаментном свитку, KOJH ce cacrojao

од два сашивена комада. За н>у je знао по опису А. Кухарског»

на KOJH се жали да ближе не карактерише .oeaj стари перга-

ментни свитак*. Чувала се у Цетин.ском манастиру.

Опис А. Кухарског je y изводу донео А. ГавриловиН1, а у

целини га je превео Д. Вуксан1. У Вуксановом преводу je и пот-

пуни текст записа. Али je запис само прочитан, а ни]е донет онако

како je написан: .Сиja cejara ja и божествена]а лигургиja попа

Теофана написа ce pyxojy попа Лэубсава, да }егоже до]дет, помени

раба Христу Теофана. Амин*. Не можемо бити сигурни, да ли je

у запису заиста писало „cejaTaja". Свитак je исписан са обе стране.

На основу података код П. Шафарика цетшьски свитак je

забележио Лэуб. Сто}ановип и ставио га у XIII — XIV век4.

Свитка више нема у Цетин>ском манастиру. Д. Вуксан je то

истакао, па je додао: „по (ьеговом формату ни ли се да je кн>ига

писана на]касни]е у XIII ни]еку и данас би била на]веНн раритет

MHoroópoJHHM нашим србул>ама**.

Geschichte der südslawischen Literatur III (1865) 196.

Слов.? иска нутона IM (1922) 53.

Истори]а србу.ъа Манастира Цетин>ског (Записи XXII, 1939, 97).

Стари српски ааписи и натписи II (1903) 403.

Записи XXII, 99.
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И сем тог несталог цетин>ског свитка, знамо за друге старе

српске свитке, ко]н су сроЬом сачувани. Има их и у Хиландару.

Сава Хиландарац je забележио да се у ]едно} кути}и (под бр. 25)

налазе четири пергаментна свитка. Све су то литургични текстови1.

У свои штампаном опису хиландарских рукописа Сава Хиландарац

за свитке не казу}е из кога су века. Ледан н>егов рукописни опис

од 25. }ула 1896. год. бележи да су из XIV века.

Год. 1952. у Хиландару je било шест свитака. И пети и шести

свитак су на пергаменту*. Пети садржи Чин како иодобщеш исхо-

диШи с крсши, МолаШву безд'ждщу и МолиШву раШи дела (због

рата) ашше кшо имущ браШи се с нами. Те je текстове штампао

епископ Димитри]е3. Ако то нису оригинални наши састави, сва-

како су iipeparjCHu и допун>ени код нас у доба крал,а Стефана

Уроша II Милутина (1282 — 1321) или Стефана Уроша III Дечан-

ског (1321 — 1331). У н>има се моли да се помогне, укрепи и утврди

држава „крал,а нашего Стефана Уроша". СудеЬи по поиенииа

св. Саве и мученика Cplja и Вакха, текстови потичу из манастира

Милешеве, у коме су биле мошти тих светаца*. Шести хиландар-

ски свитак садржи ЛиШургщу. Писао га je }еромонах Теодор.

Запис Теодоров je штампан код Лэуб. Сто}ановиНав, а види се

и на снимку у моме извешта}у о раду у Хиландару 1952. год.'

Хиландарски свици други и треНи писани су само с }едне стране,

а остала четири с обе стране.

Кад je у CBOjoj Палеографщи говорио о свицима, А. И. Собо-

л>евски je од српских свитака поменуо само ]едан хиландарски,

затим цетиньски и ватикански7. За хиландарски каже да je на

пергаменту XIV века, да je писан само с }едне стране, да садржи

литурги]у Васили}а Великог и да je дуг 1 м. 33 см. По томе што

му je само }една страна исписана при идентификации овога свитка

1 Rukoplsy a starotlsky Chilandarské (Vëstnlk ceské spoleCnostl náuk. ¡fida

flloi.-hist.-jaz., 1896, 2l).

1 Tioptje Сп. Радо]ичиН, Старе српске повел>е и рукописне кн>иге у Хиландару

(Архивист II, 1952, 54).

* Свитак на пергаменту из XIV века (Споменик САН XXXIII, 1898, 7—11).

4 Рад. M. rpyjHh, Св. Сава и мошти св. Cpija и Вакха (Гласник Скопског

иаучног друштва XV—XVI, 1936, 357—358).

* Стари српски записи и натписи VI (1926) 2 по ]едном рукописном ката

логу Саве Хиландарца ко]и се налазио у Српско] академи]и наука.

* Архивист II, 55.

7 Славяно-русская палеографы (2 изд. 1УОЗ) 24.
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могли би доНи у обзир други и треНи хиландарски свитак. Пода-

так о садржини упуНивао би на други свитак, KOJH обухвата

литурги]у (истина, по Сави Хиландарцу, Лонана Златоустог, а не

Васили]а Великог). Ме^утим други свитак je дуг свега 8 м. 20 см.,

док трепи износи 1 м. 83 см. ТреНи свитак садржи чинове постав

лена Закона и попа. За ватикански свитак Собол>евски наводи

да je на харти]и и из XV века. По н>ему сам Taj свитак и ja

поминао1.

Ледан хиландарски свитак наводи се и код Е. Ф. Карског у

H>eroBOj Палеографщи. Каже се да je из XIV века и да садржи

чин рукоположена свештеничког и ^аконског. Снимак тог свитка

налази се под бр. 3 у збирци П. И. Севаст}анова (бр. 1483 бив.

Рум}анцевског музе}а, сада у Дpжaвнoj библиотеци В. И. Ленина

у Москви), а постели у Архиву И. И. Срезневског (у I оделену

Библиотеке Академи}е наука СССР у Ленинграду)1. По пода-

цима KOJH се да}у, може се са сигурношКу закл>учити да je код

Карског реч о треНем хиландарском свитку.

О ватиканском свитку говорио je и В. Jarnh". Свитак у

Ватиканско] библиотеци, у жено] збирци словенских рукописа

носи бр. 9. Тамо се води као да потиче из XII века. Тако je

одредио joui M. Бобровски 1820. год. Нэегов картон je припо}ен

кути)и у Kojoj je свитак. В. ЛагиЬ наводи да je проф. Красносел-

цов (1885) био одлучно против таквог датирана, па онда износи

CBOje мишлене: „Die Rolle ist gewiss näher dem XV. als dem XII

Jahrh".

Проучава}упи српске Нириличке рукописе у Ватиканско} би

блиотеци, ja сам се у децембру 1958. год. задржао и на овоме

свитку. Српске je pe-цен uijc. Писан je с обе стране, на харти}и

без водених зыакова. Садржи ЛиШургщу Joeana ЗлаШоусШог. У

тексту се налазе и ова места: „и w ви(а)гвв-Ьрн4л1» н х(рн)сто-

^wBHB-tíM» ц(')рн Н4Ш1<Н1 i<Mi p(iKk)", „кь пръвых^ пошни, г(ос-

ПОД)Н, 4рХЬп(и)с(ко)п4 НЛШ1ГО i/Ml p(iKb)", „И ttíiut МОЛИМ tí О

Вл(4)ГОвНгрН'ЬиЬ И в(о)го^рДННЛ1^Л1Ь Ц(д)рН HdlUf/Mk \М p(lKk)",

,,н iei}if молнм et о dp)(iieii(H)c(Ko)ii'k наин.нк i,«e р(<кь)". Архи

епископ je нема сумне охридски, кад се помине за}едно са ца

рем. А под царем може да се мисли или на византи}ског или на

1 Архивист II, 54.

2 Славянская кирилловская палеографиая (1928) 123.

9 Anilecta romana (Archiv für slawische Philologie XXV, 1903) 2.
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једног од српских царева, на Стефана Душана (1346— 1355) или

Стефана Уроша (1355 — 1371). Ако је у питању византијски цар,

онда је свитак из времена пре 1334 год., кад је Охрид дошао у

српске руке1. Било како му драго, ватикански свитак је из XIV

века. За то говоре његове палеографске особине, а сем тога и

чињеница да је писан на хартији, која се код нас одомаћује у

XIV веку. Мислим да ће свитак пре бити из времена српске вла-

давине над областима које су припадале Охридској архиеписко-

пији. То значи да је постао после 1346. год. — кад се Стефан

Душан крунисао за цара, а пре 1365. год. — кад се Вукашин

прогласио за краља и кад је у Охриду и формално престала

власт српскога цара.

Ђорђе Сп. Радојичић

1 М. Динић, За хронологију Душавових освајања византиских градова

(Зборник радова Византолошког инстнтута 4, 1956, 7).
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