
ЈуSRHOCJПОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ

ПОЕВРЕМЕНИ СПИС

ЗА СЛОВЕНСКУ ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

УРЕЂУЈЕ e.,

А. БЕЛИЋ

E-2«is

Београд 1913. КНb. I. CB. 1—2



34Н П. А. ЛАВРОВ

čenja) i samo u afektnim i u afektnim admirativnim pita

njima (jer su baš ta pitanja takova, te suponiraju, da radnja

glagolska stoji do volje (spremnosti) subjektove).

D-r A. Musić.

НОВА СЛУЖБА ЦАРУ БУГАРСКОМЕ ПЕТРУ.

—демо

У Народној Библиотеци у Београду, богатој руко

писима, у којој је тако пријатно радити уз шум живог

народног кретања на Великој Пијаци, има доста перга

менатских бугарских рукописа. Уједном таквом Минеју

под бр. 434, на л. 205 пол.—206 пол.,метом 1909. год., ја

сам нашао занимљиву службу цару бугарском Петру која

се одликује од друге његове службе, већ одавно познате

порукописуЗографскогатонскогманастира.ЈорданИванов

у књизи, Бљлгарски старини изЋ Македонин, у глави

посвећеној тој служби овако о томе говори. Како су

била два бугарска цара са именом Петар, јавља се пи

тање, који је од њих проглашен за бугарског свеца,

да ли син Симеонов или брат Асенов. У корист тога, да

је свети Петар био син Симеонов, говори то што је

дуго време мирно царовао, што се бринуо за цркве,

његова благочастивост и шризнање од стране Грка 8

октобра 927 г., за време његове владе, царске титуле

бугарским владарима и патријархова чина силистарском

архијепископу. Петар, брат Асенов, није владао више од

године дана. И у хрисовуљи Константина Тиха Вири

лиском манастиру Св. Георгија стари цар Петар назван

је светим царем Петром. Важно је саопштење службе,

да је цар Петар узео монашки чин. Ако је то тачно, то

значи да је Борис II заузео престо пре дана смрти свога

оца, 30. јануара 969. Али када је и како је цар Петар

био проглашен за свеца, то није познато. Сама служба

говори да је то било ускоро после његове смрти. У
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њој находимо и драгоцен податак о томе, када је она

написана. Писац службе заједно са онима који се моле

обраћа се светом Петру са молбом, да и тада он прими

њихове молитве онако љубазно како је примао децу

своју када је био са њима. Дакле, писац службе био

је савременик цара Петра и живео је у Х веку. Он је

био, вероватно, какво духовно лице онога манастира у

којемје и цар проводио свој монашки живот.Тако се могу

објаснити и они редови у служби који показују блиско по

знавање добрих особина царевих и његова живота. Ова

анонимна служба јавља се, према томе, као допуна позна

тим делима старе бугарске литературе Х века.

Београдска служба цару Петру не представља мали

значај, показујући живо поштовање успомене бугарског

свеца. Као и Зографска служба, она је спојена са пра

зновањем преноса моштију Св. Климента. По саставу

своме служба се ова одликује од Зографске, не представ

љајући сличности са „пјенијима“ њеним која су се у це

лини сачувала. Значај Београдске службе и у томе је, што

се спомињањем Преславе, престонице првог бугарског

царства, одлучује у позитивном смислу питање, којему је

бугарском цару била састављена служба. И она велича

Петра мниха, који је био Богом цар бугарски; и у њој се

прославља заштита Петрова бугарских цркава, његова

вредноћа у вршењу добрих дела, његова посничка и мо

нашка дела,милостиња убогим,љубав према црнорисцима

и слугама цркве. Зар се не даје у последњем „пјенију"

упућивање на то,даје служба била састављена у оно време

када су Бугарима претиле напасти и несреће од неприја

теља, и чак и изненадна пропаст; а то се све може припи

сати борби у којој је тако убрзо памо бугарско царство.

Реткост ове службе објашњава и то, зашто до сада

у тако многобројним описима црквенослужбених књига

није било спомена о њој.

П. Лавров.

ge
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Cfго кмни ен'тл. н сt r о пет рл кš кшлго црв км њ

Ф- „... „ Ur Re

гл у скл. ке на га књz кл. сf p. no i rh.

Eru Eb oroups. TA смR'не хрише стAдо ткое кмнцен'те по

тлмеu Arposs pagЕрњRAuе и поколше. н локакић хотише

vкокњсткн књскuн. клсхтнсА морек тн. кврно окрлнд там"ке не

трише кажене. титиса увног когатство. »Aкод тком

првслкне:

Климен'те глтоzАрноč cмнije. октакла кcм кселенљk cтo

плин слототимин окrрлила инфл. н. пpлкu sveн. петрока.

стлрост стоплин сн подила. плклокл кšгоквиренм прокљукацилi

нинже мнрл просвити кirwлсе књ херонњстis oстрок. понтњскih

кљнi pužмлi. н скатолона морн широу к сеuоу нA cus

мам. Л. Х подрхтом, кав врховного кмљене топло

whм карод же и мокон ника, књ. ког кек, мности присно. s.

хрлик кiи кжж ко кcл wлси не ослављ, н цркокнки скол

поуцил н прнwлцлi. н. Алж ке-цржданih њ рљка стањским

см. и 4. s. н. е. к. бр. н. crow: N. i: 3. придате к си

квpн. петpл инхл Ал књсxклни кикiА б к црк клглоњскu.

pivca Tswм кмено кара, хвt. pics merge sтктукне цр

šвмњ. i rрлдоу тковцу праслкоу. Обуса рекнително докрish

даљ. Архнстpлтirs usuимоу. тš ко кizpisuću i uолитклин.

Alis, си бистик. Ал'клини и жждни. тало си стник.

н пошлдинеu uнрл ткоšго. прнин же нis isо стрлинша

мš има на на моћ ткаљ. A virnca, a ross. Abno

та просмишње - ni rok: k:—

Не бврлтн посрменим кмнценте. карол. прнпšakupi. књ

ткоеuy грокоу сте. н. пpнин рлкљ сн н срцл. прнстхmage

књ грокоу стомоу.. н. ткон шоцен. ukupeca isо да кмени и

цедукљамутињ. насмиса стдоу ткових хрисом, коју млног

квpник Ниленин. н грis owнценc. uvrstuн тконин смкне

нема, штi

T L. L. "L L. L. L. L. : L. S. L. L. L. F. -

илб. на г. с н. пнцо нА č. књ. 6 н стinu i . k. do . crvu opis



новА служБл цлРУ куглРскомE пктFУ 37

, и ... 78

Прнин нizgh scт грашењ. Алжнљ ти хša Elizaеuљ кар

нин. стнин отвик ион проскита. на похкла твожд имеu.

si i T i - iT. L. . . . . - L'S

петра конгин с плклом. х4 х нi ukr. тим ко да сл

кмст грки прирлтн . да добно ти плма пранесенд моцеu.

књспоеu ukupne cл нRRARHтема кi uнроки дрoулцл келнi

g

IJATEL- —

Прни хлтом не приме. ниже кvнесели сл. učesnik

mh supen wei mi mu su se. novne moć doći.

соуко шесткić длак до грокл ти скоza uope . ниже књgЕеселнск

кса кселенлi. привилин излекнина дрва их, грокл ти . ниже

кoгласе . напон им акландато . подлis noетил. Утарни ти

платњ. прасветлго вспеннi. н. књZкрацене морец“тн: —

ri i

нетотин, ти в. и скромне некадно. пода имала

нл sкогšli npисно . н. uтина скољне воскадалаца. R. vošнорних

мнокл. i cмоухнтел цркве кik ukrs isњ радн. н мњžu o K

имала. са же не погрвшн. доку плб поклдкis: —

" ---- ------" ----------------- --- --- -

Дне плuk твораца не праг, ми мотклин к ви жи:њ izgo

кил"нж. . тамњ дроклтн. i stero z"NA IZRAEica . н. злоутн жнднi

c. » "T A za u r . . . . -

катнжži . н. на нšн в какж прадњстов ота петре. ство"шлаго тн

„, „ 6- 9° 9' ,

хкмљ. снљ не прizpн-:- см. гл ·: н. к. - : C

- „ , ""

Hв прлковарна скоре. стекне са дне. књ. viru Aous.

r - '9" - , - А „

прљсто оцл. пšми поеub. сстроен"нik гллck того прослRњшомоу
ду

хој ко нieuoy . н. кесемо с рлдостић похкллни его. сније

T - . . r . .

рекжре рвуса кљ нšex wie. i zешни анге. н. ере русл. тек

“ А. А. C - д -

кнеш, непристлige. rллно стил покла. pуса поморнте теплi.

v . . .-- s A. - - -. "T -

i zАстапннте култно дилi i тамошњ. моден сконх б стотн. i

када кch myотивнi. igsaslсA нмњ. н. нлпpлсним смртн. мiи

имšk i k mene chu ović. н. k. 8. на и. гšu na ri-:- čvro

stu ni i uka uč. на твоa sis- sk. G. F.

no is.
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